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Rõuge vallavolikogu istungitel vastu võetud õigusaktid
Vallavolikogu e-istungeid saab veebis järele vaadata, ülekannete lingid leiab valla kodulehelt aadressilt rauge.ee/e-istungid.

Volikogu moodustas järgmised alatised • Karel Saarna
Rõuge vallavolikogu 23. märtsi
komisjonid:
• Tiit Toots
e-istungi kokkuvõte
• majandus- ja arengukomisjoni, mille • Aigar Kalk

Rõuge vallavolikogu 31. märtsi
e-istungi kokkuvõte
Istungi päevakorras oli volikogu esimehe
ja esimese aseesimehe valimine, komisjonide
moodustamine ja komisjonidele esimeeste
ning aseesimeeste valimine.
Volikogu esimehe kandidaatideks esitati
Tiit Niilo ja Aigar Kalk. Volikogu esimehe
valimiseks pidi kandidaat saama 14 poolthäält.
Volikogu esimeheks osutus valituks Tiit Niilo,
kes sai volikogu koosseisu häälteenamuse st 14
poolthäält.
Volikogu esimees Tiit Niilo eelnõude
algatajana võttis tagasi päevakorras olnud
volikogu esimese aseesimehe valimise
eelnõu, kuna sellele kohale ei esitatud ühtegi
kandidaati.

•

•

•

•

tegevusvaldkonda
kuuluvad
valla
eelarvet, rahandust, vallavara, majandust
ja
muud
eelarvelist
planeerimist
puudutavad küsimused, valla arengut ja
ettevõtlust puudutavad küsimused, sh
valla arengusuundade ja planeeringute
kavandamine, EL programmidele ja
fondidele esitatavate projektide ülevaatamine;
haridus- ja sotsiaalkomisjoni, mille
tegevusvaldkonda kuuluvad valla haridusasutuste
töökorraldust,
noorsootööd,
elukestvat
õpet,
huviharidust
ning
haridusliku erivajadusega noori puudutavad
küsimused, valla sotsiaalabi ja –teenuseid,
vanurite, laste ja erivajadustega isikute
hoolekannet, lastekaitset ning muud
sotsiaaltööd puudutavad küsimused;
keskkonna- ja korrakaitsekomisjoni, mille
tegevusvaldkonda kuuluvad loodushoiu
ja keskkonnaga sh elukeskkonnaga seotud
küsimused, korrakaitset ja turvalisust
puudutavad küsimused;
kultuuri- ja külaelukomisjoni, mille
tegevusvaldkonda kuuluvad kultuuri- ja
sporditegevust puudutavad küsimused,
sh kultuuri- ja spordiasutuste töö
korraldamine,
külaelu
probleemide
väljaselgitamine ja ettepanekute tegemine
nende lahendamiseks, külade arengut ja
arenguvõimalust puudutavate küsimuste
lahendamine.
revisjonikomisjoni, kellel on õigus kontrollida ja hinnata vallavalitsuse, hallatavate
asutuste või kohaliku omavalitsuse
üksuse valitseva mõju all oleva äriühingu,
sihtasutuse
ja
mittetulundusühingu
tegevuse seaduslikkust, otstarbekust ja
tulemuslikkust ning valla vara kasutamise
sihipärasust ning kontrollida ja hinnata
vallaeelarve täitmist.

• Jaanus Kõiv
• Margus Treial
Haridus- ja sotsiaalkomisjon
• Esimees Kristo Hainsoo
• Aseesimees Jaak Pächter
• Ruth Kuuba
• Egle Vodi
• Helen Puusalu
• Jana Trolla
• Mariliis Raidma
• Ere Käis
• Kerli Kõiv
• Taavi Karu
• Kadri Kangro
• Kalvi Kõva
• Maie Kalnapenkis
Keskkonna- ja korrakaitsekomisjon
• Esimees Raul Ermel
• Aseesimees Alar Johanson
• Erki Sok
• Riho Lehiste
• Hans Saarniit
• Urmas Vahter
• Kermo Rannamäe
• Tõnu Lindeberg
• Margus Treial
• Imre Paas
• Tarmo Denks
• Aigar Kalk
• Tarvi Tuusis

Mõniste Rahvamaja välilaval
9. mail kell 17:00

EMADEPÄEVA

Volikogu lõpetas Rõuge Vallavolikogu
14.11.2017 otsusega moodustatud majanduskomisjoni, arengu- ja ettevõtluskomisjoni,
revisjonikomisjoni,
hariduskomisjoni,
kultuurikomisjoni, sotsiaal- ja tervisekomisjoni, keskkonnakomisjoni, külaelukomisjoni ja korrakaitsekomisjoni tegevuse
ning komisjonide liikmete volitused.

KONTSERT

Mõniste Kooli Muusikapesa
õpilased ja õpetajad
ans. RÜÜT

Volikogu valis:
• majandus- ja arengukomisjoni esimeheks
Ain Pajo, aseesimeheks Raul Ermeli;
• haridus- ja sotsiaalkomisjoni esimeheks
Kristo Hainsoo, aseesimeheks Jaak Pächteri;
• keskkonnaja
korrakaitsekomisjoni
esimeheks Raul Ermeli, aseesimeheks Alar
Johansoni;
• kultuuri- ja külaelukomisjoni esimeheks
Kadri Giannakaina Laube, aseesimeheks
Sälly Jaaska.
• Revisjonikomisjoni esimees, aseesimees ja
liige jäid valimata, kuna ei esitatud ühtegi
kandidaati.

Rõuge vallavolikogu 12. aprilli
e-istungi kokkuvõte
Istungi
päevakorras
oli
volikogu
komisjonide koosseisude kinnitamine.
Kinnitati volikogu alalised komisjonid
järgmistes koosseisudes:
Majandus- ja arengukomisjon
• Esimees Ain Pajo
• Aseesimees Raul Ermel
• Jaak Pächter
• Meelis Mõttus
• Alar Johanson
• Urmas Kalda
• Eimar Hallop
• Katrin Roop

#kultuurirõuged

Istungi päevakorras oli volikogu esimehe
ja esimese aseesimehe valimine, komisjonide
moodustamine ja komisjonidele esimeeste
ning aseesimeeste valimine.
Volikogu esimehe kandidaatideks esitati
Ain Pajo ja Aigar Kalk. Volikogu esimehe
valimine toimus kahes hääletusvoorus
ja kumbki kandidaat ei saanud vajalikku
koosseisu häälteenamust. Volikogu esimehe
valimiseks oleks kandidaat pidanud saama
14 poolthäält. Mõlemad kandidaadid said
võrdselt 13 poolthäält.
Kuna volikogu esimeest ära ei valitud,
võttis volikogu aseesimees eelnõude algatajana
tagasi päevakorras olnud isikuvalimiste
eelnõud ja komisjonide moodustamise eelnõu.
Volikogu istung jätkus päevakorras olnud
teiste punktide aruteluga.
1. Arupärimisele vastamine
Vallavalitsuse liige Katrin Urbanik
vastas seitsme volikogu liikme poolt esitatud
arupärimisele, et saada selgitust 2021. aasta
eelarves planeeritud põhivara soetuseks antava
sihtfinantseeringu (100 000 eurot Rõuge
tuletõrjedepoo ehtituseks) kohta.
2. Arvamus geoloogilise uuringuloa
andmise kohta Taudsa uuringuruumis
Volikogu
andis
Keskkonnaametile
nõusoleku Taudsa külas asuva Taudsa
uuringuruumi
geoloogilise
uuringuloa
väljaandmiseks.
Uuringuloa
andmisega
eeldatavasti
negatiivseid keskkonnamõjusid ei kaasne, kuna
uuringutel ei kasutata keskkonda reostavaid
materjale ning ei kaasne ülemäärast müra,
õhusaastet ja ei teki kaevandamisjäätmeid.
Samuti ei tohiks uuringu läbiviimine oluliselt
häirida kohalikke elanikke, kuna tööd viiakse
läbi lühiajaliselt päevasel ajal. Geoloogilise
uuringu läbiviimine aitab välja selgitada, mis
kvaliteediga, millises ulatuses ja kui palju
maavara uuringuruumis leidub ning kas on
otstarbekas edaspidise kaevandustegevuse
planeerimine.
3.
Arvamus
Sänna
liivakarjääri
kaevandamisloa taotluse kohta
Volikogu ei nõustunud Rõuge vallas
kinnistutel Rõuge metskond 19 ja Sänna
karjäär kaevandusloa andmisega EMG
Karjäärid OÜ-le.
Volikogu lähtus otsuse tegemisel
omavalitsuse ja kogukonna huvidest,
mille hulka kuulub nii kvaliteetse joogivee
kättesaadavus, teede olukord, müra ja tolmu
häiriv mõju kohalike elanike elukvaliteedile.
Volikogu leidis, et kuigi kaevandamisega
seoses laekuks kohaliku omavalitsuse
tulubaasi kaevandustasud, ei kaalu see üles
muude väärtuste kadumisega kaasneva kahju
kohalike elukeskkonnas ning tähelepanuta ei
jäetud kogukonna suurt vastuseisu.

Kultuuri- ja külaelukomisjon
• Esimees Kadri Giannakaina Laube
• Aseesimees Sälly Jaaska
• Malle Vissel
• Aare Eiche
• Anneli Mändmaa
• Peep Kimmel
• Tõnis Kartsep
• Katrin Roop
• Sirje Pärnapuu
• Marika Parv
• Elar Kutsar
• Viivika Nagel
• Hannes Merisalu
Volikogu võttis vastu projektipõhise
integreeritud hoolekandeteenuse osutamise
korra, mille eesmärk on parandada vaimse
tervise häiretega eakate toimetulekut oma
kodus ja nende lähedaste võimalusi osaleda
tööturul.
Volikogu
tegi
muudatuse
mittetulundustegevuse toetuse määramise
korras. Taotluste menetlemisega tegelev
külaelukomisjon nimetati ümber kultuuri- ja
külaelukomisjoniks.
Volikogu otsustas maksta ametist
vabastatud volikogu esimehele ühekordset
hüvitist ühe kuu ametipalga ulatuses.
Ka teisipäeval, 27. aprillil toimunud
volikogu e-istungit saab veebis järele vaadata,
link kodulehel: rauge.ee/e-istungid. Kirjalik
kokkuvõte istungist ilmub maikuu ajalehes.

Tasuta!

Võimalus toetada Mehkamaa
kultuuri toetajapiletiga 5 eur.
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Palun positiivset kaasaelamist!
Hea vallakodanik. Käesoleva lühipöördumise teen Sinu poole volikogu
esimehena, kes on saanud võimaluse kuue
kuu jooksul näidata oma võimekust Rõuge
valla arendamiseks. Arendustöö on aga
plaanipärane sihikindel meeskonnatöö, milles
kõigil oma roll.
Kolm ja pool aastat tagasi uskusime viit
väikevalda kokku liites, et suudame pikemate
sammudega liikuda parema elukeskkonna
poole. Praeguseks peame tunnistama, et
tänaseks 5300 elanikuga piirkond pole kõiki
mootoreid parema homse nimel tööle saanud.
Põhjusi siinjuures loetlema ei asu − see
tulemusi ei parandaks.
Kõrvaltvaataja jaoks on olnud võõras
ja arusaamatu volikogus toimuv poliitiline
kemplemine. Selle selgusetu käitumise
hammasrataste vahele on jäänud ka ametnikud.
Palun siinkohal vabandust nii kodanikelt kui
ametnikelt − me pole olnud piisavalt selgitusi
jagavad. Konkurents valitsemise pärast on
jõudnud ka Rõuge valda ning väikevaldade
senine valitsemisstiil, kus vallavanem oli
otsustaja ja teostaja, ei tule kunagi tagasi.
Volikogus otsustamine ja komisjonides sisulise
töö tegemine on möödapääsmatu töömeetod,
selles suunas me liigume. Kinnitan, et tänane
koalitsioon teeb kaasava ja läbipaistva
otsustamise ning valitsemise juurutamiseks
endast oleneva.

Mida see tähendab? Oleme sisse viimas
süsteemi, kus volikogusse tulevad eelnõud
on juba enne töökomisjonidesse jõudmist
kõigile huvilistele kättesaadavad, loetavad.
Oleme koalitsioonis kokku leppinud, et juba
enne komisjonidesse jõudmist oleme need
läbi töötanud ja vajalikud küsimused eelnõu
koostajatele esitanud. Nii on valdkonnakomisjonides, mida on neli, sisuliseks
tööks eeldused loodud. Komisjonide töö
protokollitakse ühtsel moel ja protokollid
on avalikkusele kättesaadavad ülejärgmise
päeva õhtuks. Lisaks eelnõudele kuulame
komisjonides
valdkondade
ülevaateid
piirkondade kaupa. Kõik komisjonide
koosolekute ja volikogu istungite ajad on juba
praegu oktoobrikuuni ette planeeritud, need
toimuvad kindla süsteemi järgi. Volikogust
peab saama otsuste tegemise koht. See on
ainuke avalikult jälgitav valla juhtimist näitav
tegevus, mis kujundab ka hinnangu piirkonnas
toimuvale.
Millised on põhilised eesmärgid
valimisteni jäänud ajale?
Kaasava ja läbipaistva juhtimisstiili
konkreetsed tegevused said kirjeldatud.
Teisena peame tähtsaks piirkondade võrdset
kohtlemist, mis oli ka liitumisaegne oluline

ootus. Tookord pidasime garantiiks seda,
et neli väiksemat venda koos jälgivad ja
otsused tulevad kõigi viie piirkonna huvides.
Erinevatel põhjustel oleme siiski olukorras,
kus olulised investeeringud on suundunud
Rõugesse. Kui see juhtub fakti ette seadmisena
−
ammukirjutatud
projektile
toetuse
saamine − tekib pinge. Kui otsused tehakse
kokkuleppeliselt nii, et pikema perioodi
vältel saavad piirkonnad võrdselt arenguabi,
on tegu loogilise ja ootuspärase käitumisega.
Viimane suurim analoogne otsus tuleb 27.
aprilli volikogus, mil positiivne rahastus
antakse Rõuge Ööbikuoru arendusprojektile.
Kõigi viie partneri elanikud peaks uskuma, et
selle investeeringu positiivne mõju puudutab
ka neid. Samas teame, et Missost Mõnisteni
elava rahva jaoks pole Rõuge tõmbekeskuseks,
vaid lihtsalt suurim asustatud punkt. Seetõttu
tuleb vajalikud baasteenused arendada ja
kättesaadavaks teha igas kandis, olgu siis
tegu interneti, teede või tuletõrjetiikidega.
Senise perioodi suurima tagasilöögina
näengi kogukondade taandarengut, senised
suhted pole asendunud uutega, vallal pole
liitumise järel jagunud piisavalt võimekust
õhinapõhiseid tegevusi võimestada. Aga ka
siin on positiivseid plaane.
Kolmas suund on tegevused elanike
arvu vähenemise pidurdamiseks. Protsess ei
pöördu üleöö, kuid selge eesmärgi võtmisega

saavad tehtud ka vajalikud tegevused. Näiteks
on laual nimekiri piirkonna suurimate
tööandjatega, kellega koostöös soovime
leida lahendusi kohalike või siia asuvate
töötajate värbamiseks, suurendamaks nii
maksude laekumist kui teenuse tarbijate arvu.
Nooremale generatsioonile ootuspärase eluja töökeskkonna tekitamine on protsess, mis
vajab selget plaani ja teostamist. Käesolev
kriisiperiood annab võimalused maal elamist
väärtustada, peame ka selles olema edukad.
Hea lugeja, palun ela vallas toimuvale
positiivselt
kaasa!
Jälgi
arenguid
kättesaadavatest kanalitest − valla veebileht
nendest olulisim. Luban, et rakendan oma
pika maaelus ettevõtjana töötamise kogemuse
parimal moel piirkonna arengusse. Ei soovi
seda teha tühjadena tunduvate lubadustega,
vaid reaalsete tegudega. Saatus andis selleks
kuuekuulise võimaluse.
Senise
väheselgitatud
volikogutöö
eest andekssaamist lootes ning saadud
valitsemisvastutusele positiivset kaasaelamist
ja tuge lootes
teie Tiit Niilo,
volikogu esimees (517 2478)

Järvekalda ja Kolmnurga detailplaneeringu korduva
avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu teade
Rõuge Vallavalitsus annab teada, et
korraldab Rõuge alevikus Järvekalda ja
Kolmnurga maaüksuste detailplaneeringu
eskiisi
korduva
avaliku
väljapaneku
23.04−23.05.2025 Rõuge valla veebilehel
www.rauge.ee. Avalikul arutelul osalemiseks
palume registreeruda hiljemalt 23. maiks 2021
(e-post planeering@rauge.ee). Avaliku arutelu
täpne kuupäev ja toimumise viis selgub peale
avalikku väljapanekut, millest teavitatakse
kõiki registreerunuid.
Detailplaneering on algatatud Rõuge
Vallavolikogu 29.01.2019 otsusega nr 1-3/5.
Planeeritav ala asub Rõuge vallas Rõuge
alevikus Järvakalda (69701:004:0129) ja
Kolmnurga (69701:004:0128) maaüksustel.
Planeeringualasse on kaasatud ka Kaarsilla
(69701:004:0130) ja osaliselt 25195 KäätsoRõuge-Luutsniku
tee
(69701:005:2810)
katastriüksused. Planeeritava ala suurus on ca
1,7 ha.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on muuta Rõuge Vallavolikogu 19.06.2014
otsusega nr 28 kehtestatud „Järvekalda
kinnistu ja lähiala detailplaneeringut“
planeeringuala ulatuses, et võimaldada
Järvekalda maaüksusele pereelamute ja
abihoonete ning võimalusel ühe elamu/
ärihoone rajamiseks hoonestusalade ja
ehitusõiguse määramine, kruntideks jagamine

ja maakasustuse sihtotstarvete määramine.
Detailplaneeringuga kavandatud tegevus
ei kahjusta ümbritsevat keskkonda. Olulisimad
muudatused detailplaneeringu elluviimisega
võrreldes praeguse olukorraga oleks kolme
elamumaa ning ühe äri- ja elamumaa
otstarbelise krundi arendus piirkonnas.
Detailplaneeringut
käsitletakse
kui
üldplaneeringut muutvat detailplaneeringut
tulenevalt asjaolust, et Rõuge vallal puudub
Rõuge piirkonna osas kehtiv üldplaneering.
Detailplaneeringu
korduv
avalik
väljapanek korraldatakse, kuna tulenevalt
detailplaneeringu
avaliku
väljapaneku
ja
kooskõlastamise
käigus
esitatud
ettepanekutest ja arvamustest ning võttes
arvesse AS Kobras poolt 15.10.2020 koostatud
maastikuanalüüsi (töö nr 2020-240), on
muudetud
detailplaneeringu
esialgselt
eskiislahendust osaliselt muudetud. Võrreldes
detailplaneeringu esialgse eskiislahendusega
on määratud Kolmnurga kinnistule lubatud
hoone maksimaalseks kõrguseks 5 m, see
on absoluutkõrguseni 136,0 m. Selline
maksimaalne hoone kõrgus säilitab kiriku ja
ürgoru parema vaadeldavuse. Põhijoonisele
on
kantud
kõrghaljastuse
piiranguga
alad, kus haljastuse kõrgus ei tohi olla üle
1,5 m ning hekke võib rajada kuni 1,2 m
kõrgusena.
Detailplaneeringusse
lisatud

nõue enne haljastuse rajamist kooskõlastada
haljastuseprojekt kohaliku omavalitsusega.
Muudetud on ka detailplaneeringus POS 2
hoonestusala asukohta, et tagada vaatekoridor
Viitina maanteelt Rõuge kiriku suunas.
Hoonestus on planeeritud maaüksuse Viitina
maantee ja Võru maantee ristumise nurka, mis
paikneb peale vastavate maanteede ristmiku
rekonstrueerimist maanteede suhtes kõrgemal
alal, mistõttu puuduvad antud asukohas
ristmikult ja Viitina maanteelt olulised

säilitamist vajavad vaated.
Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul
õigus avaldada detailplaneeringu eskiisi kohta
arvamust.
Eelnõu avaliku väljapaneku ajal on
võimalik detailplaneeringuga tutvuda Rõuge
valla kodulehel www.rauge.ee ning eelneval
kokkuleppel Rõuge Vallavalitsuses (Ööbikuoru
tn 4, Rõuge alevik). Lisainformatsiooni saab
planeeringu- ja ehitusspetsialistilt (Krislyn
Prants, 5253907, planeering@rauge.ee).

Järvekalda ja Kolmnurga maaüksuse detailplaneeringu asukohaskeem

Rõuge Vallavalitsus kutsub osalema konkursil
„Eesti kaunis kodu 2021“
Taas oodatakse ettepanekuid „Eesti kaunis kodu” üleriigilisele konkursile.
Kui soovid esile tõsta enda või naabri või tuttava kodu ilu, esita see maakondlikule konkursile.
•
•
•
•
•
•
•
•

Rõuge valla nominendid esitame maakondlikule konkursile järgmistes kategooriates
Eesti kaunis kodu 2021
Parim tervisespordirajatis
Parim tööstusmaastik
Kauneim kortermaja
Kaunis muinsuskaitseobjekt
Energiasäästlik kaunis kodu
Riigihalduse ministri tunnustus – rahvusvärvides lipukultuur

Rõuge vallavalitsus ootab vabas vormis ettepanekuid hiljemalt esmaspäeval, 31. mail 2021
valla nominentide esitamiseks e-posti aadressile vald@rauge.ee või paberkandjal aadressile
Ööbikuoru 4, Rõuge alevik, Rõuge vald, Võrumaa, 66201.

Ettepanek peab sisaldama teavet kinnistu nime ja aadressi kohta, kinnistu omaniku või
valdaja nime ja kontaktandmeid, konkursi kategooriat ja lühikest põhjendust.
Kui ettepaneku esitaja pole ise kinnistu omanik või valdaja, on vaja lisada omaniku või
valdaja kirjalik nõusolek konkursil osalemiseks.
Üleriigilist konkurssi “Eesti kaunis kodu” viib läbi Eesti Kodukaunistamise Ühendus
(EKKÜ). Selle tulemusena tunnustatakse üksikisikuid, kogukondi ja organisatsioone nii
piirkondade kui riigi tasandil. Konkursi patroon on Eesti Vabariigi President. Võru maakonna
piirkondlikku konkurssi viib läbi SA Võrumaa Arenduskeskus, kellele iga Võru maakonna
omavalitsus esitab oma nominendid.
Lähemalt saab lugeda: www.iluskodu.ee ja https://vorumaa.ee/haridus-kultuur/
tunnustamine/eesti-kaunis-kodu/
Lisainfo: Krislyn Prants, planeeringuspetsialist (planeering@rauge.ee, 525 3907)
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Rõuge vallavalitsus ootab
oma meeskonda ettevõtlus- ja
projektispetsialisti
Ettevõtlus- ja projektispetsialisti põhiülesanneteks on Rõuge valla ettevõtluskeskkonna
arendustegevuse koordineerimine, projektitaotluste koostamine, nende tähtaegne
esitamine ning monitooring, projektide elluviimise korraldamine koos vastavate
aruannete koostamise ja esitamisega. Ametijuhendiga saab tutvuda Rõuge valla veebilehel
www.rauge.ee
Oled sobiv kandidaat, kui:
• sul on keskharidus ja sellele lisanduv eri-, kutse- või ametialane ettevalmistus;
• vastad avaliku teenistuse seaduses kohaliku omavalitsuse ametnikule kehtestatud
nõuetele;
• tunned valdkonna tööks vajalikke õigusakte ja oskad neid rakendada;
• tead õigusaktide ja dokumentide vorminõudeid ning oskad koostada oma valdkonna
üld- ja üksikakte;
• oskad planeerida tööprotsessi ning tunned arendusvaldkonna ja ettevõtluskeskkonna
toimimise ja töökorralduse põhimõtteid;
• oled algatusvõimeline ja loov, suudad välja töötada uusi lahendusi, algatada muudatusi,
neid omaks võtta ja ellu viia;
• oled võimeline stabiilselt ja tulemuslikult töötama ka pingeolukorras ning kasutad aega
efektiivselt;
• oskad käsitseda ametikohal vajalikke arvutiprogramme ja andmekogusid;
• oskad eesti keelt vähemalt C1-tasemel;
• oskad inglise keelt vähemalt B2-tasemel;
• sul on B-kategooria juhiluba.
Kasuks tuleb:
• projektitaotluste koostamise ja projektide juhtimise kogemus;
• töökogemus avalikus teenistuses (riigiasutus või kohalik omavalitsus).

3

Raamatupidajate vastuvõtt
Mõniste ja Varstu teenuskeskustes

Teade Viitina raamatukogu
lugejatele

Valla raamatupidajad on
sularahatehinguteks ja arvete maksmiseks
Mõniste ja Varstu teenuskeskustes
reedel, 7. mail kell 8−14.
Rohkem infot finantsosakonna telefonil
785 9352.

Viitina raamatukogu on suletud kuni
10. maini.
Rõõmsat meelt ja päikest teie päevadesse,
kohtume peatselt!

Rõuge vallas Kaloga külas Lohu
maaüksusele rajatava meelelahutushoone
projekteerimistingimuste avatud menetlus
Rõuge Vallavalitsus teatab avatud
menetlusest
projekteerimistingimuste
andmisel meelelahutusliku funktsiooniga
hoone rajamiseks Rõuge vallas Kaloga
külas Lohu maaüksusele (katastritunnus
18101:001:0107, kinnistu registriosa nr
597041).
Projekteerimistingimuste eelnõu avalik
väljapanek toimub 19. aprillist kuni 2.
maini 2021 Rõuge valla veebilehel. Avaliku
väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul,
kelle õigusi võib projekteerimistingimuste
andmine puudutada, õigus esitada eelnõu
kohta kirjalikke ettepanekuid ja põhjendatud
vastuväiteid aadressil vald@rauge.ee. Kirjalike

ettepanekute ja põhjendatud vastuväidete
esitamise tähtaeg on pühapäev, 2. mai 2021.
Asja
arutamise
avalikul
istungil
osalemiseks palume registreeruda hiljemalt 2.
maiks 2021 e-posti teel (planeering@rauge.ee).
Avaliku istungi täpne kuupäev ja toimumise
viis selgub peale avalikku väljapanekut, millest
teavitatakse kõiki registreerunuid.
Projekteerimistingimuste
eelnõu
ja
asjassepuutuvad materjalid (eskiispildid ja
asukohaskeem) on avaliku väljapaneku ajal
kättesaadavad Rõuge valla veebilehel.
Täiendav info ja küsimused: planeeringuja ehitusspetsialist Krislyn Prants (planeering@
rauge.ee, 525 3907).

Omalt poolt pakume:
• võimalusi eneseteostuseks,
• vaheldusrikast tööd,
• koolitusi enesetäiendamiseks,
• toetavat meeskonda,
• töökohta maalilises Rõuges,
• meeleolukaid ühisüritusi,
• 35 kalendripäeva pikkust põhipuhkust.
Teenistusse asumise aeg: kokkuleppel
Kandideerimiseks esita oma sooviavaldus, CV, motivatsioonikiri ja haridust tõendavate
dokumentide koopiad hiljemalt 10. mail Rõuge Vallavalitsusele aadressil vald@rauge.ee.
Kontaktisik: personali- ja andmekaitsespetsialist Kadri Vaglakes (5385 1536)
Väljavõte eskiisprojektist. Externa Projekt OÜ

Mõniste hooldekodu Pihlakobar
pakub tööd hooldajale puhkuste
asendamise ajaks
Töö sisuks on klientidele nende vajadustest lähtuva hooldusteenuse ja muu abi osutamine
(sh kliendi söötmine ja toidunõude pesemine, pesu vahetamine, pesemine ja triikimine),
arvestades võimalusel kliendi soove ja nõusolekut.
Puhkused on ajavahemikus 01.06–31.10.2021
Töö on graafiku alusel vahetusetega (12 või 24 tundi)
Kui oled
• kohusetundlik, täpne ja korrektne,
• koostöö- ja vastutusvõimeline,
• hea pingetaluvusega,
• hea suhtlemis- ja kuulamisoskusega,
• empaatiavõimeline,
siis ootame sind oma kollektiivi!
Kasuks tulevad erialase töö kogemus ja läbitud koolitused. Tööle asumisel on vajalik
kehtiv tervisetõend ja kehtiva kriminaalkaristuse puudumine.
Tööle asumise aeg: 01.06.2021
Töökoormus: hooldaja 4,0

Head Haanja kandi
maaomanikud,
kelle metsade vahel ja maadel
kulgevad Haanja maratoni
suusarajad pakkusid sel talvel
väga paljudele inimestele piiritut
rõõmu liikumisest ja meie
kaunist loodusest

Externa Projekt OÜ

Sooviavaldus ja CV saata aadressile monistehooldekodu@rauge.ee
Lisainfo telefonidel 789 1240 ja 5855 6606 (Ulvi Trahv, Mõniste hooldekodu juhataja)

Tänuavaldus Ruusmäe
noortelt

aitäh teile!

Ahja Moodulahi OÜ paigaldas märtsi keskel
Ruusmäe noortekotta kamin-ahju nimega Paruto.
MTÜ Ruusmäe Noorteklubi juhatus tänab
südamest Valga Puu OÜ-d, kes toetas Ruusmäe
noortekotta kamin-ahju ehitamist 3900 euroga.
AITÄH!

MTÜ Haanja Suusaklubi ja
SA Haanjamaa Sport
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AS TREV-2 Grupp taotleb tööaegade
Teadaanded Rõuge jäätmejaamast
ajutist muutmist Ala-Palo II liivakarjääris
Lisaks kordame üle, et Rõuge jäätmejaam
Esmaspäeviti ehitusjäätmeid
mai- ja juunikuus
on mõeldud ainult kodumajapidamises
vastu ei võeta
AS TREV-2 Grupp on esitanud Rõuge vallavalitsusele taotluse pikendada Ala-Palo II karjääris
kaevandamise kellaaegu perioodil 03.05−30.06.2021 tööpäeviti kell 8−21. Kaevandamisloa
alusel on kaevandamine lubatud tööpäevadel ajavahemikus kell 8−17. Erandjuhtudel võib
ajutiselt tööaega muuta, kui selleks on eelnevalt esitatud Rõuge Vallavalitsusele põhjendusega
taotlus.
Rohkem infot taotluse kohta valla kodulehel.

Haanjamaa sündmused maikuus

Kui viirusega seotud olukord ja riigis kehtivad korraldused lubavad, siis
on Haanjamaal maikuus oodata järgmisi kultuurilisi tegemisi:
1. mail kell 10−15 „Teeme ära!“ talgupäev Rogosi mõisas
lasteteater Lepatriinu etendus „Kuidas jänes endale saba
6. mail kell 9.45
sai“ Haanja rahvamajas
9. mail kell 16.00 Kaunimate Aastate Vennaskonna emadepäevakontsert
Rogosi mõisa siseõues
16. mail kell 10−14 Rogosi mõisa kevadlaat, laulab Toomas Anni.
Reky teatri etendus "Jussikese seitse sõpra" Haanjas
18. mail
kevadmatk Murati kanti
22. mail
Nedsaja Küla Bändi plaadiesitlus Haanjas
28. mail
31. mail kell 18.00 Reky teatri kogupereetendus "Vahtramäe Emil" Haanjas

Seoses
viimasel
ajal
suurenenud
ehitusjäätmete toomisega laupäeviti tuleb
esmaspäeviti vajadusel konteinerit tühjendada.
Seoses sellega palume mitte planeerida
ehitusjäätmete toomist Rõuge jäätmejaama
esmaspäevale – kuna ehitusjäätmete konteiner
võib siis täis olla ja see ei pruugi olla teie
külaskäigu ajaks veel tühjendatud.
Hetkeolukorda saab uurida jäätmejaama
lahtioleku päevadel sealse operaatori käest
telefonil 5348 4199 (esmaspäeval kell 9-18.30,
kolmapäeval kell 9-16.30, laupäeval kell 9-16).

Rõuge jäätmejaam pole
vanaraua toomise koht!
Rõuge jäätmejaamast tuletatakse meelde,
et seal vanarauda vastu ei võeta. Lähim
vanaraua kogumispunkt asub Võru linnas:
KUUSAKOSKI AS
(Jaama tn 22, telefon 782 0074)
Avatud E–R kell 8.00–16.30,
lõuna kell 12.00–12.30

tekkinud jäätmete liigiti kogumiseks.
Rõuge jäätmejaamas saavad valla elanikud
tasuta ära anda järgmisi jäätmeliike:
• papp, paber ja kartong;
• paber- ja kartongpakendid;
• klaaspakendid;
• segapakendid;
• elektroonikaromud;
• tekstiilijäätmed;
• suurjäätmed;
• ehitusjäätmed;
• eterniit;
• vanarehvid;
• ohtlikud jäätmed (sh vanaõli, õlifiltrid,
värvijäätmed, ohtlike ainetega saastunud
pakendid,
pestitsiidid,
ravimid,
päevavalguslambid, patareid ja akud).

TÄHELEPANU!
Laupäeval, 1. mail on Rõuge
jäätmejaam suletud.
Ilusat kevadpüha!

Levimas on ohtlik linnugripp
Põllumajandus- ja Toiduamet (PTA)
annab teada, et väga nakkav lindude gripp
ohustab kõiki linnupidajaid.
Kõrge patogeensusega lindude grippi on
tuvastatud peamiselt põhjarannikult surnuna
leitud veelindude seas. Siiski ohustab haigus
tervet Eestit, sest peagi on hoogustumas
lindude ränne ning nakkuse levik võib veelgi
suureneda.
Kodulindude lindude grippi nakatumise
vältimisse saab panustada iga linnupidaja.
Lindude
gripi
leviku
tõkestamiseks
kehtestas PTA alates 1. märtsist üle-eestilise
kodulindude väljas pidamise piirangud. See
piirang kehtib kõigile kodulindude pidajatele.
Lisaks lindude seespidamisele on väga oluline
registreerida oma lindude pidamise koht PRIA
põllumajandusloomade registris. Nõnda saab
amet operatiivselt viiruse levikut tõkestada
ja olla sellel keerulisel ajal linnupidajatele
toeks. Registris olek on oluline, muuhulgas ka
selleks, et kui linnud tuleb tõepoolest hukata,
on võimalik taotleda riigilt nende hüvitamist.
Väga nakkava lindude grippi viiruse tüve
H5N8 puhul, mis Eestis levib on tegemist eriti
ohtliku loomataudiga. Eriti ohtlikeks loetakse
loomataudid, mis on kiiresti levivad ja
inimese poolt raskesti kontrollitavad. Lindude
gripi puhul on tegemist on väga nakkava,
ägedalt kulgeva ja suurt suremust põhjustava

viirushaigusega, millel puudub ravi. Kui
eriti ohtlik lindude gripp diagnoositakse
kodulindudel, siis haiguse edasise leviku
ärahoidmiseks kodulinnud hukatakse ning
sööt, söödanõud, jäätmed ja muu materjal,
mis on haigusega saastunud töödeldakse või
hävitatakse. Samuti kuuluvad hävitamisele
nakatunud lindudelt pärit loomsed saadused –
linnuliha ja munad. Kogu linnupidamishoone
tuleb desinfitseerida.
Euroopa riikides on alates 2020. a
oktoobrist kõrge patogeensusega lindude
gripi leviku vältimiseks hukatud üle 10
miljoni kodulinnu. Seega põhjustab väga
nakkav lindude gripp suurt majanduslikku
kahju. Ametile teadaolevalt on täna Eestis üle
2500 linnupidaja, neist üle tuhande linnuga
linnupidamishooneid on üle saja. Lisaks
leidub palju linnupidajaid, kes võtsid endale
kanad eriolukorra ajal, kuid pole end arvele
võtnud. Seega võib linnupidajate tegelik arv
olla kordi suurem.
Linnugripi peamised sümptomid:
• harja, lokutite ja näopiirkonna turse;
• isutus, uimasus kõhulahtisus;
• linnud hingeldavad ja hari ning lokuti
muutuvad siniseks;
• munatoodangu järsk langus.

Selleks, et kaitsta oma kodulinde:
• hoia linde siseruumis ning väldi igasugust
kokkupuudet metslindudega;
• ära lase kõrvalisi isikuid oma lindude juurde;
• enne lindude juurde minemist ja nende
toitmist, pese käed ning vaheta riided ja
jalanõud.
• juhul kui märkad ebatavalist suremust, siis
teavita sellest veterinaararsti.
• välisriigist tohib linde ja haudemune tuua
vaid veterinaarsertifikaadi alusel.

8. mail 2021 kell 9:00
Võrumaal Rõuge vallas Varstus

VARSTU
KEVADLAAT
Kultuuriprogramm müügialal
kultuurikeskuse juures 10-14

Teade pindalatoetuse taotlejatele
Eeltäita saab vormi „Pindalatoetuste
taotlus ja maksetaotlus (vormid PT50 ja
PTA50A) ning ökoalade loetelu“. Kasutage
võimalust, et oma pindalatoetuste taotlus
e-PRIAs juba varakult ette valmistada ning 2.
mail algava taotlusvooru ajal on sel juhul vaja
ainult taotlus esitada ning vajadusel lisada
lisavorm(id).
Juhime
põldude
joonistamisel
tähelepanu sellele, et piirid, maakasutus
ja kultuur vastaksid 2021. aasta tegelikule
olukorrale ja et nende maade osas oleks
olemas kehtiv maakasutusõigus.
Võrumaal nõustavad põldude deklareerimist:
• Antslas Eva Tuusis (5344 9088, evatuusis@
gmail.com)
• Võrus Marika Parv (5349 9454, marikaparv@
gmail.com) ja Sirje Madisson (554 9753,
sirjemadisson@hot.ee)
Palume ette registreeruda!

* lõõtspillimängija Kertu Hordo
* kohalikud laululapsed ja
tantsumemmed
* ans. Hoia ja Keela
* päevajuht Enn Tobre

it
ponisõ
10-13 LA “Sipelgas” õuealal
mänguhoov ja heategevuskohvik
#kultuurirõuged

Alates 9. aprillist on vana e-PRIA teenuses
„Minu põllud“ võimalik joonistada põlde
2021. aasta pindalatoetuste taotluse jaoks.
Teenuses „Minu niidud“ poollooduslike
koosluste (PLK) alade joonistamise avame
esimesel võimalusel aprillikuu jooksul ja
anname sellest PRIA kodulehe kaudu eraldi
teada.
Alates 15. aprillist on võimalik
pindalatoetuste taotlust eeltäita (st lisada
taotlusele eelnevalt joonistatud põllud ning
märkida toetuste taotlemised vormile PT50
ja PT50A). Samuti on taotluse jaoks vana
e-PRIA teenuses „Minu põllud“ võimalik
joonistada põlde. Põldude joonistamise kohta
leiab täpsemat infot PRIA kodulehe uudisest
„Avanes põldude joonistamise teenus 2021. a
pindalatoetuste taotlemiseks“. Poollooduslike
koosluste (PLK) alade joonistamise avame
teenuses „Minu niidud“ esimesel võimalusel
aprillikuu jooksul. Anname sellest PRIA
kodulehe kaudu eraldi teada.

Mida teha kui leiate surnud linnu:
Juhul, kui leiate hukkunud veelinde
(haned, luiged), hulganisti surnud metslinde
või surnud röövlinnu (kullid, kotkad) korjuse,
siis palume sellest teavitada helistades
infotelefonil +372 605 4767. Kindlasti ei
tohiks ise linde kokku koguda ning neid
kuhugi toimetada, sellega võite viiruse levikut
suurendada. Vajadusel võtab amet ka proovid.
Kodulinnu
surmast
teavitada
veterinaararsti, kellelt saad edasised suunised.

Info ja laadale registreerumine:
Varstu Kultuurikeskuse FB lehe lingi
kaudu või tel. 5061286/ 53327560
Kohamaks müüjatele 5 eur (3*4 m)
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Suvel Rogosi mõisale külla!
Juba seitsmeteistkümnendat hooaega kutsub külastusmäng UNUSTATUD MÕISAD
kultuuriloohuvilisi Eesti mõisatesse.
Kolmkümmend mõisat üle Eesti ootavad teid lahkesti külla ja nende seas on ka Rogosi mõis.
Nagu varasematel aastatel, on ka seekordsetel mõisapäevadel Rogosi mõisas avatud kohvituba,
igal täistunnil toimub giidiga ekskursioon, erinevad kontserdid ja avatud on näitused.
Selle suve külastuspäevad on 3. ja 4. juuli, 17. ja 18. juuli ning 7. august. Läbi aastate on
Rogosi mõisat külastanud mõisamängu ajal ca 12 000 mõisahuvilist. Ootame!
Esimesed kirjalikud andmed Rogosi mõisa kohta pärinevad 16. sajandi lõpust. 1603. aastal
sai mõisa omanikuks Stanislaus Rogosinsky, kelle järgi mõis ka nime saanud. 1939. aastal nimetati
koht ümber Ruusmäeks, mille all küla kaasajal peamiselt ka tuntakse. Ruusmäe küla elu keerleb
mõisakompleksi ümber: mõisas töötab lasteaed, raamatukogu, rahvamaja, muuseumitoad,
külalistetoad.
Sirje Pärnapuu
Haanja Rahvamajade juhataja
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Neljapäeval, 27. mail toimub
Võrumaal Lõuna-Eesti
Kultuurikompass
Kuidas rääkida oma lugu? Kuvvamuudu
kõnõlda’ umma luku? Kuis kõnõlda umma
luku?
Lugude jutustamine (ik storytelling) on
üks mõjusamaid viise, mille abil kütkestavaid
emotsioone luues külalisi ja publikut ennast
kuulama panna. Lood tekitavad emotsioone
ja viimased mõjutavad inimesi, kes mõistavad
tänu intrigeerivatele lugudele paremini Sinu
sündmust, programmi või organisatsiooni
olemust.
Haaratud kuulajad mõistavad tänu
lugudele sinule olulisi väärtushinnanguid ja
lasevad end sündmusel, teenusel ja mõtteviisil
kaasa haarata. Lugude jutustamine toimub
erinevate kanalite, vahendite ja meetodite
kaudu. Lugudel on lisaks laiem tasand –
ka meie suhtumine, väärtushinnangud ja
argipraktikad räägivad meist lugu.
Foorumil leiame vastuseid küsimustele:
Kuidas luua kompaktne, eristuv
lummav lugu?

ja

Kuidas jutustada oma sündmuse, oma
maakonna, valla või küla lugu?
Kuidas
luua
lugu
meie
oma
kultuuripärandist ja seda lugu kaasahaaravalt
ja meeldejäävalt jutustada?
Millele tähelepanu pöörata, et LõunaEesti elamuste ja lugudega olla osa Eesti
suurest loost?
Esinevad:
Anneli Ott (Kultuuriministeerium),
Heili Klandorf-Järvsoo (EAS), Eda Veeroja
(Mooska suitsusaunatalu), Siret Campbell
(Drakadeemia), Margus Timmo (Setomaa
Liit), Aigi Young ja Kadri Moppel (KYLAS).
Esinejate nimekiri täieneb.
Foorumi arutelujuhid on Annela Laaneots
(SA Tartu 2024) ja Kristi Vals (SA Võrumaa
Arenduskeskus).
Pane ennast kirja siin:
https://forms.gle/fAt1wNZodTXTWBHu7

1. aprillil 1939. aastal nimetati Rogosi ümber Ruusmäeks. Tollane vallavanem Albert Zuppur pani nime
kruusase mäe järgi. Kruusaaugust ehitati hiljem staadion, mis avati 1980. aastal (olümpia-aastal). Staadion
rajati peamiselt ühiskondlikus korras ning entusiastlikust õpetaja Rudolf Kraani ettevõttel (Parts, H. ja E.
2005 „Ruusmäe kultuurilugu”). Foto pärineb Rogosi mõisa muuseumikogust.

Sinu kodus on küttesüsteem, mis eeldab
vingugaasianduri olemasolu?
Kas oled anduri juba paigaldanud?
Me kõik teame, et suitsuandur on
kohustuslik igas kodus, olenemata kütteliigist.
Selleks, et ära hoida õnnetusi lõhnatu, värvitu
ja tapva vingugaasiga, jõustus 1. märtsil 2021
tuleohutuse seaduse muudatus, mis teeb
vingugaasianduri kohustuslikuks ka neis
hoonetes, milles on tahkeküttel pliit, kamin
või ahi.
Kui sinu kodus on selline kütteseade, siis
palun paigalda vingugaasiandur vastavalt
tootja kasutusjuhendile esimesel võimalusel,
kuid mitte hiljem kui 1. jaanuariks 2022,
sest ruumides, kus on korstnaga ühendatud
gaasiseade, on vingugaasiandur kohustuslik
juba praegu.
Head Rõuge valla kodanikud, kes te ei
saa erinevatel põhjustel endale vajalikku

vingugaasiandurit soetada, palun andke
meile sellest teada! Rõuge pritsimehed
on valmis vajadusel vingugaasianduri
teile ise ostma. Samuti võime tulla kohale
seda paigaldama ja nõustama. Praegustes
koroonaviiruse tingimustes me teile kohe
koju ei saa tulla, aga kogume juba abivajajate
andmeid telefoni teel.
Rõuge priitahtlikele pritsimeestele saab
vingugaasianduri soetamise ja paigaldamise
soovist teda anda telefonidel 521 6732 (Kalvi)
või 509 4222 (Jaanus).
NB! Pea meeles, et vinguandur ei asenda
suitsuandurit ega vastupidi.
Rõuge priitahtlikud pritsimehed

Kolmapäeva, 21. aprilli pärastlõunal kohtusid parlamendi esimehe kabinetis Toompeal siseminister
Kristian Jaani, riigikogu esimees Jüri Ratas ja MTÜ Rõuge Priitahtlikud Pritsimehed esindaja Kalvi
Kõva. Arutuse all oli ühingu vajadustele vastava päästedepoo rajamisega seonduv ning tutvuti hoone
värskelt valminud eskiislahendusega. Käesoleva aasta riigieelarvest on eraldatud Rõuge vabatahtlike uue
tuletõrjehoone ehituseks 250 000 eurot. Foto: Erik Peinar, Riigikogu

KYLAS virtuaalne turg avab oma „uksed“
Selle aasta juunikuu esimesel päeval
avab oma uksed uus ja põnev veebileht www.
kylas.ee, mille kaudu saavad Võru maakonna
külastajad
osta
kohalike
pakutavaid
elamusteenuseid.
KYLAS on justkui virtuaalne turg,
kus saab lihtsalt ja mugavalt müüa enda
pakutavaid elamuskogemusi nagu näiteks
jõhvikalkäik kohalikuga, regilaulu õpituba,
laudas munade otsimine, suitsusaun, mõnus
õhtusöök talumiljöös ja veel palju muud.
Teenuste pakkujaks oled sina, kes sa elad Võru
maakonnas ning tead, et see piirkond väärib
avastamist ja teistele tutvustamist ning sa
tahaksid sellega lisatasu teenida.
KYLAS platvorm avanebki sel aastal
esimesena Võru maakonnas. Alates järgmisest
aastast hakkame etapiti laienema üle LõunaEesti (Valga, Põlva ja Valga maakonnad).
Üksteiselt ja üheskoos õppides loome
piirkonda erakordsed elamusteenused, et
olla valmis aastaks 2024, mil Tartu linn koos
Lõuna-Eestiga on Euroopa kultuuripealinn
ja
piirkonda
külastavad
tuhanded
kultuurihuvilised.
KYLAS
veebilehel
pakutavad teenused annavad külalistele
hea võimaluse ja põhjuse jääda piirkonda
pikemaks ning reisida Tartu linnast välja
Lõuna-Eestisse uusi elamusi otsima.
Et leht 1. juunil edukalt avada, on eeldatav
piisav arv ja hea valik „maale vanaema juurde“
ning „koge kohalikku“ stiilis elamuskogemusi.
Lehe avalikuks tegemiseni on jäänud paar
kuud, nende jooksul on meie suur ülesanne
leida üles ja tõmmata kampa maakonna
erinevaid teenusepakkujad.
Meie oleme veendunud, et Võru
maakonnas elavad inimesed, kellel on
huvitavad oskused ja teadmised, mida
külastajatele tutvustada. Oluline on kõik, kes
on teenuse pakkumisest huvitatud, üles leida
ja pakutavad kogemused elamusteenusteks

kohendada. Pakutav elamus võib olla juba
olemasolev teenus, mida niikuinii pakutakse
või hoopis uus idee.
Just nüüd ja praegu on ainulaadne
võimalus ühineda KYLAS meeskonnaga ja olla
„julge hunt“, kellega koos sel suvel stardime.
KYLAS platvormi teenusepakkujaks
saamine on väga lihtne: võta ühendust SA
Võrumaa Arenduskeskuse projektijuhtidega:
Aigi Young (aigi.young@vorumaa.ee) või
Kadri Moppel (kadri.moppel@vorumaa.ee).
Hakka kindlasti meie Facebooki lehe @
KYLASvirtuaalneturg jälgijaks, et olla kursis
uuemate uudistega!
KYLAS platvormi loovad ja arendavad SA
Võrumaa Arenduskeskus ja SA Tartu 2024.
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Vähekindlustatud lasterikkad pered
saavad taotleda kodutoetust
KredEx alustas 12. aprillil madalama
sissetulekuga
lasterikastele
peredele
mõeldud kodutoetuse taotluste vastuvõtmist.
Lasterikaste
perede
elamistingimuste
parandamisse panustatakse tänavu üle 3
miljoni euro. Taotlusi saab esitada 31. maini.
Võimalus
oma
elamistingimusi
parandada on peredel, kus kasvab vähemalt
kolm kuni 19-aastast last ning kelle sissetulek
ühe leibkonna liikme kohta oli eelmisel
aastal kuni 355 eurot kuus. Toetust saavad
ennekõike pered, kellel puudub oma kodu
või olemasolev eluase ei vasta kaasaegsetele
elamistingimustele, sealjuures puudub vee- ja
kanalisatsioonisüsteem või on pesuruumid
amortiseerunud, katus ei ole vettpidav või
küttekolded ei taga kodus piisavalt sooja
temperatuuri või on eluohtlikud.
Suurim toetussumma on 10 000 eurot.
Kolme- ja neljalapselised pered, kellele on
varem ühe korra kodutoetust eraldatud,
saavad teistkordselt taotleda veel 5000 eurot.
Viie- ja enamalapselised pered, kellele on
varem korra kodutoetust eraldatud, saavad
teisel korral taotleda 10 000 eurot.
KredExi eluaseme- ja energiatõhususe
osakonna juhi Triin Reinsalu sõnul on
kodutoetuse abil 14 aastaga parandatud enam
kui 17 000 lapse elamistingimusi.
„Energiatõhusus ei ole lihtsalt sõnakõlks,
vaid kodude energiatõhusamaks muutmisel
on reaalne mõju inimeste rahakotile, tervisele
ja kliimale laiemalt. KredEx on rohkem kui
15 aastat panustanud energiatõhususe alase
teadlikkuse kasvatamisele, tellinud vajalikke

uuringuid ning panustanud valdkonna
arengusse läbi mitmekülgse koostöö erinevate
partnerite ja ehitussektoriga. Rõõm on
tõdeda, et ka sel aastal on meil võimalik
panustada umbes 1000 lapse elamistingimuste
parandamisse, viimase 14 aasta jooksul
oleme parandanud enam kui 17 000 lapse
elamistingimusi.”
Tagastamatut toetust saab kasutada
mitmeti. Näiteks eluaseme püstitamise,
renoveerimise,
ümberehitamise
või
laiendamisega seotud väljaminekuteks, aga
ka eluaseme tehnosüsteemide või -võrkude
rajamise, muutmise või asendamisega seotud
kulutusteks. Lisaks võib seda kasutada
eluaseme soetamiseks juhul, kui leibkonnal
ei ole päris oma kodu või leibkonna omandis
olev maja või korter ei vasta kaasaegsetele
elamistingimustele, sealhulgas on eluase pere
jaoks mõistlikel eeldustel ruumiliselt liiga
väike.
Eelmisel aastal anti kõige enam toetust
eluaseme omandamiseks (129 korral).
Renoveerimiseks,
püstitamiseks
või
ümberehitamiseks sai möödunud aastal
toetuse 128 peret.
Varasemalt toetust saanud pered peavad
korduva toetuse taotlemise hetkeks olema
eelmise toetuse sihtotstarbeliselt ja tähtaegselt
ära kasutanud ning esitanud ka KredExile seda
kinnitava lõpparuande.
Taotlusi saab esitada kuni 31. maini
käesoleval aastal. Lisainfot tingimuste ja
taotlemise kohta saab KredExi kodulehelt
www.kredex.ee/kodutoetus.

Kagu-Eesti väikeettevõtted saavad
taotleda toetust arendustegevusteks
Rahandusministeerium
ja
Riigi
Tugiteenuste Keskus (RTK) avasid 1.
aprillil taotlusvooru, millest saavad toetust
taotleda Valga, Võru ja Põlva maakonnas
tegutsevad väikeettevõtjad oma tegevuse
edasiarendamiseks. Voor on avatud 17. maini.
Riigihalduse ministri Jaak Aabi sõnul on
toetus oluline selleks, et anda tõuge ettevõtluse
arengule ja mitmekesisemate töövõimaluste
tekkele Kagu-Eestis. „Meie jaoks on oluline
anda tublidele ja töökatele ettevõtjatele
võimalused ellu viia ideid, kuidas oma
tegevusega uuele tasemele jõuda,” sõnas Aab.
„Senine kogemus näitab, et Põlva-, Valga- ja
Võrumaa ettevõtjatel häid ideid jagub, mil moel
toetuse najal näiteks oma tootmist kasvatada.
Eelkõige annab see võimaluse säilitada ja luua
uusi töökohti kõrgema lisandväärtusega ja
parema palgaga” lisas ta.
Kagu-Eesti
ettevõtluse
arengu
toetusmeede avatakse kolmandat korda. RTK
elu- ja ettevõtluskeskkonna talituse juhataja
Lauri Alveri sõnul on paljud toetuse saajad seni
kasutanud toetust ettevõtte tootmisvõimekuse
kasvatamiseks. „Selle toetusmeetme puhul
on tavapärane, et ettevõtjad soovivad soetada

moodsaid
tööstusseadmeid,
laiendada
tootmishooneid ning tõsta ekspordivõimet,”
sõnas Alver.
„Eelmisel aastal rahastasime näiteks
projekti,
mis
võimaldab
Võrumaa
mööblitootjal muuta tootmist tõhusamaks
ja suurendada kohaliku tooraine kasutust.
Põlvamaal aga toetasime projekti, mille abil
saab toetuse saaja valmistada uuenduslikke
loodussõbralikke pakendeid,” tõi Alver
näiteid projektidest, mida RTK on varasemalt
toetanud.
Toetuse minimaalne suurus on 10 000
eurot ja maksimaalne suurus on 50 000 eurot,
kalamajandusliku vähese tähtsusega abi
andmisel on toetuse maksimaalne suurus 30
000 eurot. Toetuse maksimaalne määr on 60%
kuludest.
RTK võtab taotlusi vastu 17. maini 2021.
Lisainfo taotlemise kohta leiab RTK kodulehel.
Toetusmeedet
rahastab
Rahandusministeerium
Kagu-Eesti
programmist.
Lisainfo:
Siret
Soonsein,
projektikoordinaator (Siret.soonsein@rtk.ee,
663 1466)
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Soojenev ilm meelitab lapsed vette
Kümne aasta jooksul on kodulähedased
veekogud
nõudnud
sadu
inimelusid.
Väikelapsed upuvad sageli koduõuel või selle
lähistel.
Kevadsooja
saabudes
veedavad
paljud pered aega värskes õhus, liigutakse
looduskaunitesse paikadesse, suvilatesse ja
koduõuedesse. Pere pisemad on harjunud
päikeselise ilma korral hullama neile
valmispandud basseinides ja vannides,
kodutiigidki mõjuvad lastele magnetina.
„Väikelastel on sageli soov kõike ise järele
proovida, katsuda, maitsta, loopida, igale
poole ronida ning seetõttu võivad nad kergesti
õnnetustesse sattuda,“ ütleb ennetustöö
osakonna ekspert Mikko Virkala. „Avalikes
randades, kus võõra keskkonna tõttu on oht
lapse kadumiseks suurem, on harjutud lastel
rohkem silma peal hoidma. Kodune õueala
tundub aga sageli turvaline ja võib tekkida
olukordi, kus järelevalveks tundub piisavat
sellest, kui teiste toimetuste kõrvalt aeg-ajalt
veendutakse, et laps on vaateväljas,“ sõnab
Virkala.

Reeglina on väikelapsed väga impulsiivsed,
mistõttu võib rahulikult mängiv laps hetkega
meelt muuta ja ohtu sattuda. Õnnetused
juhtuvad ootamatult ja kiiresti – uppumiseks
pole tarvis enamat, kui vee läheduses paariks
minutiks laps silmist lasta. „Uppumine
on üldjuhul vaikne sündmus,“ hoiatab
Virkala, „karjumise ja appihüüdmiseta, sest
hingamisteedesse sattunud vee tõttu või
kõrikrambi korral ei ole see füsioloogiliselt
võimalik.“
Vette kukkumise vältimiseks tuleks
kodused veekogud võimalusel aiaga piirata.
Avatud kaevud tuleb kinni katta ja järsud
kaldad tasub teha prügist puhtaks – nii hoiab
ära libisemised. Ohtlikud võivad olla ka veega
täidetud kastmistünnid ja muud veeanumad –
ka need peavad olema kaetud.
Mullu uppus Eestis üks laps, aastal 2017
uppus aga neli last, kellest kolm olid alla 6–
aastased. Kõik nad uppusid kodukeskkonnas,
kui olid jäetud vaid hetkeks järelevalveta.
Loe lisa: www.veeohutus.ee.

Kõiki riskirühma kuuluvaid inimesi
oodatakse vaktsineerima
Haigekassa pressiteade 21.04.2021
Alates 21. aprillist oodatakse COVID-19
vastu vaktsineerima kõiki riskirühma kuuluvaid
inimesi vanusest sõltumata ning kõiki inimesi,
kes on vanemad kui 65-aastased või kes sel
aastal veel 65-aastaseks saavad, sõltumata
riskirühma kuulumisest.
Riskirühma kuulumise kohta saab inimene
infot oma perearstilt või patsiendiportaali
avalehelt aadressil digilugu.ee jaotuses „Minu
andmed“. Samuti annab riskirühma kuulumise
kohta infot perearst.
Vaktsineerimiseks saab aja broneerida
nii oma perearsti juures telefoni teel kui ka
digiregistratuuris, kuhu lisavad vastavalt
vaktsiinitarnetele aegu kõik haiglad ning 107
perearsti.
Haigekassa koostas riskirühma kuuluvate
inimeste nimekirjad jaanuari alguse seisuga
ning nendele inimestele on digiregistratuuri
vaktsineerimisaja broneerimisvõimalus avatud.
Ajad lisatakse digiregistratuuri vastavalt sellele,
kuidas vaktsiini riiki jõuab.
Haigekassa juhatuse liige Maivi Parv ütles,
et kuna vanemaealiste hõlmatus on jõudnud
mitmes maakonnas ligikaudu 70% tasemele
ning perearstid on suure osa oma nimistu
vanemaealistest jõudnud vaktsineerimisele
kutsuda, on aeg avada vaktsineerimisvõimalused
järgmistele riski- ja vanuserühmadele.
„Oleme veel aprillis siiski olukorras, kus
vaktsiini saabub riiki endiselt jaokaupa ning
kui teie perearstil pole kohe aega pakkuda, saab
ta teid enda juures ootenimekirja lisada. Kui
digiregistratuuris pole kohe aega, tuleks jälgida
nii kohalikku kui üleriigilist meediat ja haiglate
sotsiaalmeediakanaleid, mille kaudu haiglad
vaktsineerimisaegadest märku annavad,“ lisas
Parv.
„Rõõm on näha, et perearstid on
riskirühmade vaktsineerimisega lõpusirgel.
Vaktsineerimise tempot on kujundanud
vaktsiinide kogused, mida on võimalik
perearstikeskusele tellida,“ selgitas perearstide
seltsi juht dr Le Vallikivi.
„Kuna
patsientide
andmetes
võib
olla muudatusi, siis kutsume kõiki üle
70. aasta vanuseid patsiente ka ise endast

perearstikeskusele märku andma. Ühtlasi
loodame, et need inimesed, kes on
vaktsineerimisest
varasemalt
keeldunud
ja nüüd ümber mõelnud, samuti oma
perearstikeskusega
ühendust
võtavad.
Riskirühmade vaktsineerimine kaitseb just
nõrgema tervisega inimesi raske haigestumise
eest, mistõttu soovitame arstidena kindlasti
vaktsineerimise võimalust kasutada,“ ütles dr
Vallikivi.
Kuna hetkel on riiki kõige enam saabunud
Pfizer/BioNTech COVID-19 vastast vaktsiini,
siis peaasjalikult seda hetkel pakutakse, mõnes
piirkonnas on kasutusel Moderna vaktsiin.
AstraZeneca vaktsiini on viimastel nädalatel
riiki saabunud vähem ning sellest kaetakse
peaasjalikult teise doosiga vaktsineerimisi.
Eestis on tööle hakanud ka digiregistratuuris
vaktsineerimisaja broneerimise toetamise
vabatahtlikest koosnev abiliin, kes juhendavad
inimesi samm sammult telefoni teel nii, et
inimene suudab endale ise digiregistratuuris
aja broneerida. Abi saamiseks tuleks helistada
telefonil 6003 033, kõnesid võetakse vastu iga
päev kella 10-14.
Ametlik info COVID-19 vaktsineerimise
kohta: www.vaktsineeri.ee Korduma kippuvad
küsimused COVID-19 vaktsineerimise kohta
Eestis
Kuidas broneerida vaktsineerimisaega:
Vaktsineerimine on avatud kõikidele
65aastastele ja vanematele ning sel aastal
65aastaseks saavatele inimestele.
Lisaks on vaktsineerimine avatud kõikidele
riskirühma kuuluvatele inimestele, sõltumata
vanusest.
Kontrolli,
kas
kuulud
riskirühma
patsiendiportaalist digilugu.ee või helista oma
perearstile.
Vaktsineerimisaja
saad
helistades
perearstile või digiregistratuuri kaudu,
vaktsineerimisaegu lisatakse vastavalt riiki
saabuvatele vaktsiinikogustele.
Lisainfot vaktsineerimise kohta saad
riigiinfo telefonil 1247
Digiregistratuuris
aja
broneerimist
juhendavad ka vabatahtlikud telefonil 600 3033,
kõnesid võetakse vastu iga päev kella 10-14.
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Jäätmete lõkkes põletamine kahjustab keskkonda ja tervist
Kevadised soojad ilmad toovad kaasa
koristustööd aias ja majapidamises. Aiatööde
ja kevadise suurpuhastuse käigus koguneb
aiaprahti ja jäätmeid, mida soovitakse
tihtipeale lõkkes põletada. Keskkonnaamet
tuletab meelde, et olmejäätmeid lõkkes
põletada ei tohi ning aiaprügi koht ei ole
looduses.
Aiaprügi metsa alla viimisega on inimesed
tahtmatult loodusesse levitanud võõrliike, mis
mõjutavad looduslikku tasakaalu, võtavad
ära meie oma liikide elupaiku või ohustavad
inimeste tervist ja vara.
„Peenardelt koristatud lillepealsete või
kokku riisutud lehehunnikuga on oht viia
aiast välja võõra taimeliigi seemneid, aga
ka näiteks hispaania teeteo mune. Metsa
alla visatuna võivad võõrliigid hakata
kontrollimatult paljunema, sest seal ei piira
keegi taimede levikut ega korja võõrnälkjaid.
Nii levivad need varem või hiljem inimeste
aedadesse tagasi. Ebaseaduslikest loodusesse

Päästeamet:
tuleohutusnõuete mitte
tundmine ei vabasta
lõkke tegemisega seotud
vastutusest!
Päästeamet hoiatab, et iga lõkkepõletaja
peab tagama, et tuli ümbrusele ei leviks. Selleks
tuleb täita tuleohutusnõudeid, millest mitte
teadmine vastutusest ei vabasta.
Päästeamet võtab ohutusnõudeid rikkunud
isikud vastutusele ning alustab menetlusega
järgmiste rikkumiste puhul:
JÄRELEVALVETA
küttekoldevälise
tule tegemine (järelevalve puudumine) − § 8
Küttekoldevälise tule tegemise ja grillimise
kohale esitatavad nõuded;
ETTEVALMISTAMATA
KOHAS
(SÜTTIMISE KORRAL) küttekoldevälise tule
tegemine (lõkke ümbruse süttimine, sest see on
jäetud puhastamata, lõkkest on alguse saanud
kulupõleng) − tuleohutuse seadus § 15 lg 1;
ETTEVALMISTAMATA
KOHAS
küttekoldevälise tule tegemine (lõkke ümbrus
on kuivanud taimestikust puhastamata) − §
6 Küttekoldevälise tule tegemise ja grillimise
kohale esitatavad nõuded;
PUUDULIK
VAHEKAUGUS
küttekoldevälise tule tegemisel – aluseks §
2 Küttekoldevälise tule tegemise ja grillimise
kohale esitatavad nõuded;
KULU PÕLETAMINE – kulu põletamine
on keelatud! Tuleohutuse seadus § 16 lg 4;
T U L E K U S T U T U S VA H E N D I
PUUDUMINE lõkkekohas (lõkkekohas ja
kattega lõkkekohas peab olema vähemalt üks tule
kustutamiseks mõeldud tulekustutusvahend) −
§ 7 Küttekoldevälise tule tegemise ja grillimise
kohale esitatavad nõuded.

viidud aiaprahi hunnikutest on laiali läinud
palju erinevaid võõrliike, näiteks karuputki,
verevat
lemmmaltsa,
pargitatraid
ja
hispaania teetigusid,“ ütles Keskkonnaameti
loodushoiutööde büroo juhataja Eike
Tammekänd.
Aias kogunenud puulehed ja muud
taimed sobivad kompostimiseks, aga mitte
põletamiseks. Enne aiajäätmete põletamist
uuri, millised reeglid nendega ümber käimiseks
on sinu kohalik omavalitsus seadnud. Kui
lõkke tegemine on lubatud, siis ära viska sinna
olmejäätmeid. Lõkkes tohib põletada ainult
kuiva puitu ja oksi, immutamata puitmaterjali,
paberit ja kiletamata pappi.
Olmejäätmete põletamine on seadusega
keelatud seetõttu, et seda tehes kahjustad
nii enda kui ka naabrite tervist. Jäätmete
põletamisel tekkinud mürgised ained ei
saasta mitte ainult õhku, vaid ladestuvad ka
maapinnale, sealt aiasaadustesse ja kanduvad
edasi ka põhjavette.

Jäätmete põletamisel välisõhku paiskunud
mürgised saasteained on silmale nähtamatud
ja nende mõju tervisele ei avaldu kohe.
„Suitsu sissehingamisel liiguvad need
ained edasi inimese organismi ning võivad
põhjustada raskeid haigusi. Tekkinud suits
ja selles olevad saasteained ei mõjuta mitte
ainult prügi põletajat, vaid ka tema läheduses
elavaid inimesi ja muud elusloodust, kes
võivad saasteainetega kokku puutuda nii
lõkke lähiümbruses kui näiteks ka saastunud
aiasaaduseid tarbides. Seepärast ei tasu mitte
kunagi lõkkesse visata midagi muud peale
kuivade okste, immutamata puidu, paberi ja
kiletamata papi. Paberi ja papi põletamisele
tasub esmajärjekorras siiski eelistada
taaskasutamist,“ sõnas Keskkonnaameti
jäätmebüroo peaspetsialist Helen Akenpärg.
Kui märkad jäätmete põletamist või
jäätmetega ettevalmistatud lõkkekohta, anna
sellest teada riigiinfo telefonil 1247.
Segaolmejäätmete
kogumine
on

korraldatud ka paljudes aiandusühistutes.
Reeglid näevad ette, et ka üksikud suvilad
peavad korraldatud jäätmeveoga liituma.
Talveperioodiks, mil suvilat või aiamaad ei
kasutata, on võimalik leping peatada. Uuri selle
kohta ühistult või kohalikult omavalitsuselt.
Kõige parem viis jäätmetest vabanemiseks
on need liigiti koguda ja üle anda. Paberija papijäätmed ning plastpakendid saab
viia
avalikesse
kogumiskonteineritesse,
pandimärgiga pudelid taaraautomaati. Vanad
mööbliesemed, ehitus- ja lammutusjäätmed
ning rehvid saab üle anda jäätmejaama.
Samuti on paljudes jäätmejaamades võimalik
üle anda aia- ja haljastusjäätmeid.
Lähima
jäätmejaama,
avaliku
pakendikonteineri või vastuse küsimusele,
kuhu eri liiki jäätmeid viia, leiad veebilehelt
kuhuviia.ee. Kohalike võimaluste kohta
saab uurida ka omavalitsuse koostatud
jäätmehoolduseeskirjast või kodulehelt.

HOONEVÄLINE TULEOHUTUS
Uuri lisa kodutuleohutuks.ee või riigiinfo telefonilt 1247
TULEKAHJU KORRAL HELISTA 112

• PÕLEVMATERJALIST KATUSEL
korstna kõrgus ≥ 1.2 m ja
sädemepüüdja võrguavaga ≥ 10x10 mm.

• Puhasta lõkkekoha ümbrus
vähemalt 0,5 m raadiuses.
• Piira lõkkekoht kivide või
pinnasevalliga.
• Tee lõket vaid nõrga tuule korral
(alla 5,4 m/s).
• Jälgi, et sädemed ei langeks
hoonele ega taimestikule.
• Ära jäta lõket ega grilli järelevalveta.
• Lase lõkkel täielikult ära põleda
või kustuta see veega.

Metsast
> 20 m

• Kontrolli ja hoolda küttesüsteemi kõikides
hoonetes vähemalt 1 kord aastas.
• Ühepereelamus ja selle abihoonetes võib
küttesüsteemi enda tarbeks ise puhastada,
kuid vähemalt kord 5 aasta jooksul peab
küttesüsteemi puhastama kutsetunnistusega
korstnapühkija.

Korstna kõrgus
≥ 0.8 m

Põlevmaterjalid
Hoonetest ≥ 4 m
• Terrassil tohib kasutada ainult
sellist elektri- või gaasigrilli,
mille kasutusjuhend seda lubab.
• Järgi ohutusnõudeid.

6 kg

LÕKE
läbimõõduga üle 1 m

Prügikonteiner
Hoonetest ≥ 2 m

Hoonetest ≥ 15 m

• Kuluheina ja roostiku põletamine
on aastaringselt KEELATUD.

≥2m
• Hoia käepärast ämber
vähemalt 10 liitri veega, 6 kg
tulekustuti või aiavoolik.

≥5m

≥8m

10 l

6 kg

LÕKE
läbimõõduga alla 1 m

Küttepuudega grillseade

Grillsöega grillseade

• Lase grillil enne kokkupakkimist
või katmist täielikult jahtuda,
sest kuum grill on tuleohtlik.

Jaanipeebu kitarrikooli

KEVADKONTSERt
Pühapäeval,
23. mail
kell 15

Rõuge
Ööbikuoru
vabaõhulaval
Esinevad Jaanipeebu kitarrikooli kursuse lõpetajad
ja Rõuge Unistuste Kitarriorkester RUKO,
lõpetajatele antakse tunnistused

Kontserdi pääsmeks on vaba annetus

Kohtumiseni!

MÄGEDE HÄÄL
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Mõniste Rahvamaja välilaval
21. mail kell 18:00

Mõniste Rahvamajas
20.mail 2021 kell 19:00

KONTSERT

KOMÖÖDIAÕHTU

Compás Band

Alle-Saija teatritaluga

Ruber Veliz - laul, cajon (Kuuba)
Liina Fidelman - flööt (Eesti)
Jorge Arena - kitarr (Hispaania)

Pilet Fientas: 10 eur; kohapeal 15 eur
Kell 18-22 avatud kohvik “Daisy Juures”

Lisainfo: 5117348/ 53327560

#kultuurirõuged

#kultuurirõuged

Kavas hispaania traditsiooniline flamenco ja copla muusika.

Piletite eelmüük Fientas (fienta.com)
Pilet 5.-, perepilet 15.Vihma korral kontsert
rahvamaja saalis.

1. juunil 2021 kell 15:00
Mõniste Rahvamaja välilaval

LASTEKAITSEPÄEVA
TEATRIPÄRASTLÕUNA

2 ETENDUST
VAHEAEG
PANNKOOKIDEGA

Pilet 4 eur; perele 12 eur. Osta pilet Fienta keskkonnast!
Sind ootab vaheajal tänuks pannkook moosiga ning tassike sooja jooki.

Trehvämi Rõugõn!

TOIMETAJA: Viivika Nagel, kommunikatsioon@rauge.ee
TIRAAŽ: 2455
VÄLJAANDJA: Rõuge vallavalitsus, Ööbikuoru tn 4,
Rõuge alevik, tel 5346 5809, www.rauge.ee
TEHNILINE TEOSTUS: Arman Projekt OÜ,
kalurileht1@gmail.com, tel 5649 5252

LOE DIGILEHTE: www.rauge.ee/ajaleht
Väljaandjal ja toimetajal on õigus avaldamiseks saadetud
kirjutisi toimetada ja lühendada ning teha valikuid materjali
avaldamise osas.
Jägmise lehe materjalid oodatud 13. maini, leht ilmub 27. mail.

