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Rõuge valla leht

Rõuge vallavolikogus vastu
võetud õigusaktid
Vallavolikogu e-istungeid saab veebis järele vaadata, ülekannete lingid
leiab valla kodulehelt aadressilt rauge.ee/e-istungid.
Rõuge vallavolikogu 27. aprilli
e-istungi kokkuvõte
Volikogu:
• Võttis vastu Rõuge valla ühisveevärgi ja
-kanalisatsiooni arendamise kava aastateks
2021-2032.
• Kinnitas 2021. aasta teehoiukava.
• Andis vallavalitsusele loa kuni 300
000-eurose laenu võtmiseks Mõniste
koolihoonete kompleksi energiatõhusaks
muutmiseks
• Suurendas   projekti „Rõuge Ööbikuoru
turismimaastiku arendus“ omafinantseeringut 371 000 euro ulatuses.
• Nõustus Kuiandi liivakarjääri kaevandamisloa pikendamisega kuni viieks
aastaks tingimusel, et viiakse läbi uuring ja/
või keskkonnamõjude (eel)hindamine, et
välja selgitada kaevandustegevuse võimalik
mõju veetaseme vähenemisele kohalikes
kaevudes.
• Kiitis
heaks
„Võru
maakonna
arengustrateegia 2035+“ lisa 3 „Tegevuskavad ja seirenäitajad“.  
• Kinnitas valla koolieelsete lasteasutuste
teeninduspiirkonnaks
Rõuge
valla
haldusterritooriumi
ja
otsustas,
et
vallavalitsus võib oma korraldusega
riigis kehtiva eriolukorra, hädaolukorra
või kriisiolukorra ajal teha erandeid ja
erandkorras vabastada lapsevanemad
Rõuge valla haldusterritooriumil oleva
munitsipaallasteaia kohatasu maksmisest.
• Arvas Varstu piirkonnas   avalikust
kasutusest välja 37 erateed.
• Volikogu kümme liiget algatasid umbusalduse avaldamise vallavanem Mailis
Kogeri suhtes.

Rõuge vallavolikogu 18. mai
e-istungi kokkuvõte
Volikogu:
• Avaldas umbusaldust vallavanem Mailis
Kogerile.

• Valis vallavanemaks Rein Loigu, kes 18.
maini oli vallavalitsuse liige vallavanema
ülesannetes.
• Kinnitas
7-liikmelise
vallavalitsuse
järgmises koosseisus: vallavanem Rein Loik,
vallavalitsuse liikmed Katrin Urbanik, Jane
Liiv, Britt Vahter, Urmas Peegel, Marju Kõva
ja Triinu Õispuu.
• Otsustas maksta vallavalitsuse liikmetele, v.a
vallavanem, vallavalitsuse liikme ülesannete
täitmise eest hüvitist 350 eurot kuus.
• Võõrandas Varstu alevikus Vilja tn 2 kinnistu
otsustuskorras Janno Toropile hinnaga 3500
eurot.
• Muutis Rõuge valla finantsjuhtimise korda.
• Algatas Rõuge aleviku kaubandusja
teeninduskeskuse
ning
tankla
detailplaneeringu ja jättis algatamata
keskkonnamõju strateegilise hindamise.
• Andis nõusoleku Maaelu Edendamise
Sihtasutusele kinnistute omandamiseks. SA
on otsustanud rahuldada Sänna Põllumees
OÜ
kapitalirendi
taotluse,
millega
põllumajandustootja soovib võõrandada
talle omandiõiguse alusel kuuluvad
kinnistud sihtasutusele koos õigusega osta
need sihtasutuselt teatud aja pärast tagasi.
• Tunnistas kehtetuks Mõniste Vallavolikogu
28.05.2009 otsuse nr 1-1.3/28 „Maavanemale
ettepaneku tegemine Mõniste vallas asuva
vaba põllumajandusmaa maatüki nr 105
kasutusvaldusse andmise kohta“.
• Seadis tee osa kasutamiseks isiklikud
kasutusõigused Põnni külas Tantsoro
kinnistule,
Sandi
külas
Laanealuse
kinnistule, Kärina külas Kärina-Lannu
kinnistule, Hürsi külas Reinu kinnistule
ja Hürsi külas Oja kinnistule Rõuge valla
kasuks.
• Otsustas maksta volikogu komisjoni
koosoleku protokollijale 32,40 eurot
koosoleku eest.
Volikogu 11 liiget algatasid umbusalduse
avaldamise volikogu esimehe Tiit Niilo suhtes.
Rõuge vallavolikogu järgmine e-istung
toimub 15. juunil kell 14. Istungi ülekannet
saab taas jälgida veebis, ülekande link
avaldatakse enne istungit valla kodulehel.

Loe veebis:

MÄGEDE HÄÄL
27. mai 2021

Algatati Rõuge aleviku
kaubandus- ja teeninduskeskuse
detailplaneering
Vallavalitsus ootab huvilisi detailplaneeringu
lähteseisukohti tutvustavale avalikule arutelule
Rõuge Vallavolikogu 18.05.2021 otsusega
nr 1-3/42 algatati Rõuge aleviku kaubandus- ja
teeninduskeskuse ning tankla detailplaneering
ja
jäeti
algatamata
detailplaneeringu
keskkonnamõju strateegiline hindamine.
Planeeritav ala moodustub Rõuge vallas
Rõuge alevikus Laadaplatsi (katastritunnus
69701:004:0194) ja Nursi mnt 1 (katastritunnus
69701:004:0188) maaüksustest ja nende
lähialast. Kaubandus- ja teeninduskeskusele
juurdepääsude kavandamiseks ja piirkonna
terviklikuma ruumilahenduse saavutamiseks
hõlmab planeeringuala lisaks eelnevatele
ka piirnevaid transpordimaa maakasutuse
sihtotstarbega maaüksuseid. Planeeritava ala
suurus on ca 1,7 ha.
Detailplaneeringu
koostamise
eesmärk on Laadaplatsi maaüksusele
(katastritunnus 69701:004:0194) kaubandusja teeninduskeskuse hoone ning Nursi mnt 1
maaüksusele (katastritunnus 69701:004:0188)
tankla
teenindushoone
kavandamiseks
hoonestusala ja ehitusõiguse, hoonete
toimimiseks vajalike ehitiste, sealhulgas
tehnovõrkude ja rajatiste ning avalikule teele
juurdepääsude võimaliku asukoha määramine.
Detailplaneeringu algatamise hetkeks
kogutud informatsiooni põhjal on vajalik
detailplaneeringu
koostamise
käigus
koostada planeeringuala maastikuanalüüs,
arhitektuurne kavand ning liiklusskeem ja
liikluse mõju analüüs.
Keskkonnamõju strateegiline hindamine
jäeti algatamata, kuna eelhinnangu ja
asjaomaste asutuste seisukohtade põhjal
puudub
detailplaneeringuga
kavataval
tegevusel oluline keskkonnamõju.
Detailplaneeringu algataja, vastuvõtja ja
kehtestaja on Rõuge Vallavolikogu (Ööbikuoru

4, Rõuge alevik 66201). Detailplaneeringu
koostamise korraldaja on Rõuge Vallavalitsus
(Ööbikuoru 4, Rõuge alevik 66201).
Detailplaneeringu koostaja valitakse hanke
tulemusena.
Ühtlasi annab Rõuge Vallavalitsus teada,
et ootab huvilisi osalema detailplaneeringu
lähteseisukohti tutvustavale avalikule arutelule
Rõuge Noorsootöö Keskusesse (Nursi mnt 5,
Rõuge alevik 66201) 17.06.2021 kell 16.00.
Palume osalejatel arutelule registreerida
hiljemalt 14.06.2021 e-posti aadressil
planeering@rauge.ee.
Detailplaneeringu
algatamise
ja
keskkonnamõju
strateegilise
hindamise
Lisa 1
Vallavolikogu
18.05.2021
algatamata jätmise otsusega Rõuge
ning
muude
otsusele nr 1-3/
asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik
tutvuda Rõuge Vallavalitsuses või Rõuge valla
Planeeringuala asukohaskeem
kodulehel www.rauge.ee.
Lisainformatsiooni
Rõuge aleviku kaubandus- ja teeninduskeskuse ning tankla detailplaneering
saab planeeringu- ja ehitusspetsialistilt
(Krislyn Prants, 525 3907, planeering@rauge.
ee).

Tingmärgid:

Planeeringuala asukohaskeem
Olemasolevate maaüksuste piirid
Planeeringuala piir (1,7 ha)

Raamatupidajate vastuvõtt
Mõniste ja Varstu teenuskeskustes
Planeeringualaga hõlmatavad maaüksused:
 Laadaplatsi (katastritunnus 69701:004:0194),
 25215 Nursi-Rõuge tee L3 (katastritunnus 69701:004:0195),
 25215 Nursi-Rõuge tee L2 (katastritunnus 69701:004:0191),
 Nursi mnt 1 (katastritunnus 69701:004:0188),
 25215 Nursi-Rõuge tee L1 (katastritunnus 69701:004:0189),
 Kaevu (katastritunnus 69701:004:0186),
 25215 Nursi-Rõuge tee L4 (katastritunnus 69701:004:0187).

Valla raamatupidajad on sularahatehinguteks ja arvete maksmiseks Mõniste ja Varstu
teenuskeskustes reedel, 11. juunil kell 8−14.
Rohkem infot finantsosakonna telefonil 785 9352.

Kutse Haanja Puhke- ja Spordikeskuse suusa- ja jooksuradadega piirnevas
riigimetsas plaanitavate metsatööde kava tutvustamise avalikule koosolekule
Täname
kohalikku
kogukonda,
omavalitsust , SA Haanjamaa Sport, SA
Eesti Terviserajad, suusasõpru ja kõiki
inimesi Haanja Puhke- ja Spordikeskuse
suusa- ja jooksuradadega piirneva riigimetsa
kõrgendatud avaliku huviga alal metsatööde
planeerimiseks RMK-le saadetud ettepanekute
eest.
Kokkuvõttega, mis sisaldab kõiki esitatud
ettepanekuid ja nendega arvestamise või
mittearvestamise põhjendusi, on võimalik
tutvuda RMK kodulehel aadressil www.rmk.
ee/metsa-majandamine/metsamajandus/
korgendatud-avaliku-huviga-alad/
ettepanekud.
Saabunud
ettepanekuid
arvesse
võttes oleme koostanud Haanja Puhke- ja
Spordikeskuse suusa- ja jooksuradadega
piirneva riigimetsa majandamise kava
projekti aastateks 2021-2030. Projektiga ehk
kinnitamata kavaga on võimalik tutvuda
RMK kodulehel aadressil www.rmk.ee/metsamajandamine/metsamajandus/korgendatudavaliku-huviga-alad/kirjeldused-jametsatoode-kavad.

Ootame kohalikku kogukonda, elanikke,
suusasõpru , kohalikku omavalitsust, SA
Hanjamaa Sport ja SA Eesti Terviserajad
riigimetsas
plaanitavate
metsatööde
kava tutvustamise avalikule koosolekule
Haanja Puhke- ja Spordikeskuse parklasse
neljapäeval, 3. juunil kell 16.00.
Juhis
metsatööde
plaani
kohta
ettepanekute
esitamiseks
ja
nendega
arvestamiseks kõrgendatud avaliku huviga
metsa-aladel on kättesaadav RMK kodulehelt
aadressilt www.rmk.ee/metsa-majandamine/
metsamajandus/korgendatud-avaliku-huvigaalad.
Et teade võiks jõuda võimalikult paljude
metsatöid puudutavate inimesteni, palub
RMK, kel võimalik, levitada teadet kohaliku
kogukonna, elanike ja spordirahva hulgas.
Heade soovidega
Agu Palo
RMK Võrumaa metsaülem
vorumaa@rmk.ee, 517 7116
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Vasta küsimustele Rõuge valla kultuurielu ja vaba aja
veetmise võimaluste kohta!

Armas Rõuge valla rahvas! Viime 13. maist kuni 6. juunini läbi kultuuri ja vaba aja küsitluse, et läbi mõelda meie valla kultuurielu head ja arendamist vajavad küljed. Küsimustikele saab vastata nii
veebis aadressil www.rauge.ee/kysitlus kui ka paberkandjal. Küsimustiku saab välja lõigata siitsamast lehest ning viia vastuskasti Rõuge valla raamatukogudesse, aga ka Coopi kauplustesse Rõuges,
Haanjas, Ruusmäel, Missos, Mõnistes ning Varstus. Kui ei raatsi ajalehte lõhkuda, siis leiate trükitud küsimustikud ka raamatukogudest ja kauplustest.
Kontaktandmetega vastajate vahel loosime välja mõnusa kultuurisündmuse pääsmed. Iga vastus loeb, koos teeme elu põnevaks ja sisukaks.
Aitäh ette!
Rõuge valla kultuuritegelased

Rõuge valla kultuurielu ja vabaaja küsitlus
Kontakt (e-post, telefon) __________________________________

10. Kui vastasid eelmisele küsimusele EI, siis palun põhjenda:

1. Sugu (vali üks):

________________________________________________________

Naine 		

Mees

2. Vanus (vali üks):
_ Alla 18
_ 18–25
_ 26–35
_ 36–45
_ 46–60
_ Üle 60
3. Piirkond (vali üks või mitu):
_ Haanja – Ruusmäe
_ Misso
_ Mõniste
_ Rõuge
_ Varstu
4. Millistest meediakanalitest saad valla kultuuri- ja vaba aja sündmuste
kohta infot (vali 3 põhilist)?
_ Rõuge valla ajaleht „Mägede Hääl“
_ „Võrumaa Teataja“
_ „Lõunaleht“
_ „Lõuna-Eesti Postimees“
_ „Uma Leht“
_ „Mehkamaa Infoleht“
_ Rõuge valla kodulehe ürituste kalender
_ Rõuge valla Facebooki leht
_ Rõuge valla rahvamajade Facebooki lehed
_ Teadetetahvlid, infoekraanid
_ Inimeselt inimesele
_ Muu: ____________________
5. Milliseid kultuuri- ja vaba aja sündmusi külastaksid või sooviksid
Rõuge valda?
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
6. Kas osaled/tegutsed aktiivselt ise mõnes seltsingus, ringis, kollektiivis
või tegeled individuaalselt mõne harrastusega? Vali üks:
_ Ei
_ Jah

________________________________________________________
11. Kas Rõuge vallas on sinu jaoks piisavalt sobivaid ning huvipakkuvaid
kultuuri- ja vaba aja sündmusi ning võimalusi? Vali üks:
_ Jah
_ Ei
12. Kui vastasid eelmisele küsimusele EI, siis palun põhjenda:
________________________________________________________
________________________________________________________
13. Kui tihti külastad Rõuge valla kultuuri-, spordi- või vaba aja
sündmusi (mõtle ajale enne eriolukorda)? Vali üks:
_ Ei külasta üldse
_ Väga harva
_ Aasta jooksul 1–3 korda
_ Aasta jooksul 4 või rohkem korda
_ Külastan regulaarselt, mitmel korral kuus
14. Milliseid esinejaid (kollektiive, truppe, artiste) sooviksid meie valla
kultuurisündmustel näha? Palun nimeta:
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
15. Kui palju oleksid nõus maksma pileti eest? Vali üks või mitu:
_ 0–5 EUR
_ 5–10 EUR
_ 10–15 EUR
_ 15–20 EUR
_ 20–30 EUR
_ Pileti hind ei ole määrav
16. Kellega külastad kultuuri- ja vaba aja sündmusi? Vali üks või mitu:
_ Üksi
_ Perega
_ Sõpradega
17. Millised tähtpäevi või sündmusi pead oluliseks, mida meie vallas
tähistada?

7. Kui vastasid eelmisele küsimusele JAH, siis palun too välja, millega
täpsemalt tegeled:

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

8. Mis valdkonnas lööksid ise meelsasti kaasa?

18. Mida saame Rõuge valla kultuurielu ja vaba aja rikastamisel ja
kättesaadavusel paremini teha või muuta?

________________________________________________________
________________________________________________________
9. Kas Rõuge vallas on sinu jaoks piisavalt sobivaid ning huvipakkuvaid
kultuuri- ja vaba aja sündmusi ning võimalusi? Vali üks:
_ Jah
_ Ei

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
Aitäh vastamast!
Rõuge valla kultuuritegelased
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Kutsume osalema konkursil
„Eesti kaunis kodu 2021“
Taas oodatakse ettepanekuid üleriigilisele konkursile „Eesti kaunis kodu”.
Kui soovid esile tõsta enda või naabri või tuttava kodu ilu, esita see
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 31.05.2021 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 www.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 ettevõtlusja projektispetsialisti
Rõuge vallavalitsus kuulutas välja konkursi ettevõtlus- ja projektispetsialisti ametikohale.
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
rauge.ee/kontaktid.
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).
Omalt poolt pakume:
• võimalusi eneseteostuseks,
• vaheldusrikast tööd,
• koolitusi enesetäiendamiseks,
• toetavat meeskonda,
• töökohta maalilises Rõuges,
• meeleolukaid ühisüritusi,
• 35 kalendripäeva pikkust põhipuhkust.

Võidutule teekond Rõuge vallas
võidupühal, 23. juunil
Kell 16.00 Võidutule saamine Võru linna keskväljakult
Kell 16.30 Nursi metsavendade mälestusmärk – kimpude-küünalde asetamine, palvus,
aupaugud, tule jagamine
Kell 17.00 Rõuge Vabadussõja mälestussammas, Taani vabatahtlike ja Fr. Vreemanni
mälestusmärk – Eesti Vabariigi hümn, sõnavõtud, kimpude-küünalde asetamine, palvus,
aupaugud, NK ja KT auvalve, tule jagamine
Kell 18.00 Haanja Vabadussõja mälestussammas – Eesti Vabariigi hümn, sõnavõtud,
kimpude-küünalde asetamine, palvus, aupaugud, NK ja KT auvalve, tule jagamine
Kell 18.15 Krabi mälestussammas – kimpude-küünalde asetamine, aupaugud, tule jagamine
Kell 18.30 Plaani kalmistu, Vabadussõjas langenud Kristjan Otsa haud - kimpude-küünalde
asetamine, tule jagamine
Kell 19.00 Varstu, Theodor ja Anna Pettai mälestusmärk – kimpude-küünalde asetamine,
tule jagamine
Kell 19.15 Misso Vabadussõja mälestussammas - kimbu ja küünalde asetamine, aupaugud,
tule jagamine
Kell 19.30 Mõniste kommunismiohvrite mälestusmärk ja Vabadussõja mälestustahvel –
kimpude ja küünalde asetamine, aupaugud, tule jagamine
Kell 19.45 Saika metsavendade mälestuskivi - kimbu ja küünalde asetamine, aupaugud, tule
jagamine
Kell 20.15 Sänna Vabadussõja mälestusmärk - kimpude-küünalde asetamine, aupaugud,
tule jagamine

ÜLESKUTSE!
HÄÄ HAANIMAA KOGUKONNA LIIGE, ETTEVÕTE, MTÜ
Oled oodatud avalikule koosolekule 4.juunil
kell 14.00 Haanja rahvamajja, kus
tutvustame värsket Haanimaa brändi.
Bränd on loodud Haanimaal elava inimese ja
ettevõtte jaoks, et tutvustada maailmale
Haanimaad ning selle hinge.
Registreeri hiljemalt 3.juuniks siit reg.haanimaa.ee
Täpsem info Egle Vodi 5166684
ja Haanimaa.ee lehelt
Koosolekul saab osaleda
ka veebi vahendusel.

Kuuhnluumisõ vägi

Teenistusse asumise aeg: kokkuleppel
Kandideerimiseks esita sooviavaldus, CV, motivatsioonikiri, haridust tõendavate
dokumentide koopiad ja kirjalik nõusolek andmete kogumiseks kuni konkursi
lõpptulemuseni (taustauuringu tegemiseks: karistusregister, varasemad tööandjad,
Google) hiljemalt 4. juunil 2021 Rõuge Vallavalitsusele aadressil vald@rauge.ee.
Kontaktisik: personali- ja andmekaitsespetsialist Kadri Vaglakes (5385 1536)

Rõuge koostöökeskus kutsub tööle
Rõuge koostöökeskus pakub tööd
ERIPEDAGOOGILE JA LOGOPEEDILE
TEGEVUSTERAPEUDILE JA LOOVTERAPEUDILE
Logopeedi töökoormus jaguneb Rõuge valla haridusasutuste vahel, võimalik osaajaga töö.
Eripedagoogi ja logopeedi tööülesanded tulenevad peamiselt HTM 21.02.2018 määrusest
nr 4 „Tugispetsialistide teenuse kirjeldus ja teenuse rakendamise kord”.
Tegevus- ja loovterapeudi tööülesandeks on peamiselt sotsiaalse rehabilitatsiooniteenuse
osutamine puuetega lastele, osaajaga töö.
Kandideerimiseks esitada avaldus, elulookirjeldus ja kvalifikatsiooninõuetele
vastavust tõendavate dokumentide koopiad hiljemalt 1. juunil 2021 meiliaadressile
koostookeskus@rauge.ee.
Tööle asumine hiljemalt 1. septembril 2021.
Lisainfo: Maie Oppar tel 513 8321 või koostookeskus@rauge.ee

Pane tähele!

Hakka aegsasti

Kuulutame
oma ideed õigel ajal
peagi välja
esitama!
Rõuge valla kaasava
eelarve ideede korje rauge.ee/kaasav-eelarve

mõtlema, et olla valmis

Vallavalitsus viib 2022. aastal taas ellu kaks rahvahääletusel
enim hääli saanud 15 000-eurost ideed.
Rohkem infot jooksvalt ja järgmistes lehtedes!
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Toeta Hooandjas kohaliku ajaloo
väärtustamist – raamat Mõniste piirkonna
290-aastase ajalooga hariduselust
„See raamat on mõeldud sulle, kes sa kunagi
Mõniste, Saru või Vastse-Roosa kooli õpilane
või õpetaja olid. Väga suure tõenäosusega said
samades õppeasutustes esimest kirjatarkust ja
tuule tiibadesse, et hariduseteel edasi pürgida,
ka sinu vanemad, vanavanemad ja paljud
sugulased-tuttavad. Siia kaante vahele on
kogutud koolimälestused nii neilt, kel elus veel
palju kogeda ja saavutada, kui neilt, kes ammu
siit ilmast läinud.
Viigu need leheküljed sind tagasi sinu enda
lapse- ja noorpõlve, aga loodetavasti pakuvad
huvi ka väga ammused lood, sest tegemist on ju
sinu kodukandi ja kodukooliga.
Loodan väga, et need lood kõnetavad ka su
järeltulijaid mitme põlve taha. Neil on kunagi
omad koolimälestused, aga sellised ei kordu ju
enam kunagi.“
Nii pöördub Aili raamatu „Mõniste
piirkonna hariduselu ülevaade. Kunagised
koolilapsed meenutavad“ sissejuhatuses lugeja
poole …
Hooandja keskkonnas internetis (www.
hooandja.ee) ootab kõigi lahkete inimeste toetust
projekt „290 aastat hariduselu Mehkamaal“.
Projekti algataja on Mõniste Kodu-uurijate
seltsing ja partner Mehkamaa kultuuriselts
ning sellega soovitakse anda välja enam kui
200-leheküljeline raamat Mõniste piirkonna
hariduselust pea kolme aastasaja jooksul.
Raamat on juba koostatud ja isegi kujundatud,
nüüd on tarvis see veel trükkida.
Materjali on raamatuks koondanud AiliKülike Paeglis – Mõniste kooli kauaaegne endine
õpetaja ja direktor, kohaliku ajaloo talletaja,
Rõuge valla 2020. aasta seeniortäht. Raamatus
on kasutatud enam kui 60 inimese mälestusi, kes
on need ise kirja pannud või Ailile vestnud.
Mõniste piirkonna ajalugu on hästi
jäädvustatud Mõniste Talurahvamuuseumis.
Trükistena on siiani välja antud kooli almanahhe

iga viie aasta tagant, kui tähistatakse kooli
juubelit. Samas ei ole kvaliteettrükist Mõniste
piirkonna kohta. Senistest mahukamat trükist
välja andes soovitakse jäädvustada hariduselu
ajalugu ja seda just läbi mälestuste.
Hea Rõuge valla elanik, mehkamaalane,
meie sõber lähemalt või kaugemalt! Leia
Hooandja keskkonnas projekt „290 aastat
hariduselu Mehkamaal“ ning aita jäädvustada
ajalugu!
Kõiki
toetajaid
peetakse
meeles
äramärkimisega raamatus, meenetega või
isikliku pühendusega raamatuga – rohkem infot
leiab Hooandjast!
Lisainfo projekti kohta: katrin.roop@gmail.
com, 5624 3205 (Katrin Roop)

Põnev on saada tuttavaks ja õppida tundma oma kodukanti ning inimesi, kes siin elavad.
Külaülikool on kohtumiste sari, mis liigub mööda Rõuge valda talust tallu ja hoovilt hoovile
ning kus võõrustav pererahvas räägib teemadel, mis neile õpingute, töö ja elu käigus tuttavaks on
saanud. Ikka selleks, et üheskoos nautida mõnusaid suveõhtuid, leida uusi tuttavaid ja koguda
teadmisi.
Kõik külaülikooli loengud leiavad aset TEISIPÄEVITI kell 19−21. Kui elad loengupaiga
lähedal, siis tule jala või rattaga – hoiame loodust!
Kui saad, registreeri oma osalus ürituse Facebooki lehel. Lisainfot saab telefonil 522 7587.
Tule külla! Kohtumiseni loengutes, töötubades ja elamustes!
Külaülikooli sellesuvine õppekava on järgmine:
Kuupäev

Teema

Toimumise koht

Eestvedaja

Lisategevused

15. juuni Nügimise teooria mis see on
ja kuidas toetada valikuid, mis
viivad suurema heaoluni?

Nursi mnt 16,
Rõuge alevik

Britt Vahter

Näitus kodusest hädaolukorraks
valmisoleku varustusest

22. juuni Kuidas veega efektiivselt kivi
uuristada ehk eduka
kommunikatsiooni põhialused

Õnnepesa talu,
Püssa küla

Eveli Kuklane

Uunikumautode väljapanek,
lähitutvus sarvikutega

29. juuni Võidujooks vananemisega
Lille talu,
nõuab lihaseid ja õiget toitu ehk Handimiku küla
võimlemise ja vegantoidu õpitoad

Terje Raju ja
Mari-Liis Lubi

Nõksud koos nippidega

Tamme talu,
Väiku-Ruuga
küla

Kadri Kangro

Mereväeohvitseri
memuaarid ja tubanäitus

13. juuli Suitsusauna pärimusest ja
tänapäevastest kommetest

Mooska talu,
Haanja küla

Eda Veeroja

Väike vihtlemise õpetus.
Avatud KAE PERRÄ sannakraami puut

20. juuli Ära kindlusta tuulde ehk
meelespea, mida jälgida
kindlustuslepingu sõlmimisel

Saarniidu talu,
Kiidi küla

Andrus Piigli

Jalgpalli piljard. Loengu järel on võimalik
osaleda 3-käigulisel õhtusöögil kodurestoranis MUSTIKAS, hind 15€,
registreeri ette telefonil 5855 1018

27. juuli Mis on elu mõte?

Suurjärve 3,
Rõuge alevik

Mait Mölder

Vibulaskmise õpituba

Alt-Lauri talu,
Lauri küla

Kaja Kesküla

Maheaia külastus

10. august Kuidas muuta iga sündmus
eriliseks lihtsate vahenditega?

Mammamäe
majake,
Handimiku küla

Tuuli Tatomir

Orienteerumismäng

17. august Minu esimene robot parem
hilja kui mitte kunagi!

Järvesaare talu,
Tiidu küla

Triinu
Grossmann,
Reeno Sikk,
Egle Kõva

Smuutimaailm koos
degusteerimisega

6. juuli Vaba aeg on uus rahvuslik aare
kogukondlik ressurss
tulevikulahenduste nurgakivina

3. august Võrumaal aigu om
mõtestame aeglast elustiili

Antsla vald 30 ja Meistrite päev
ootavad naabreid!

Kohalolu Kogemise Festival kutsub!
Oled oodatud 12.−13. juunil Missomaale,
et Vetevana Turismitalus endasse vaadata ja
erinevate vaimsete praktikatega tutvuda.
Festivali eesmärk on pakkuda osalejatele
võimalust siinsamas Rõuge vallas kogeda
põnevaid keha ja vaimu turgutavaid töötubasid
ning ühtlasi „juhe seinast“ tõmmata. Hingame
üheskoos sügavalt sisse ja ajame selja sirgu, et
hea mõte saaks vabalt voolata.
Festivali töötubasid juhendavad oma ala
meistrid Kreet Rosin, Kaja Bleive, Marianne
Suurmaa, Triin Katriin, Iida-Leena Materasu,
Laura Randmaa, Mari Viiard ning Aivar Täpsi.
Kahe päeva jooksul ootavad sind ees
meditatsioon, jooga, algallika hingamistöö ja

Külaülikool – omadelt omadele!

andestamise protsess, vabastav tants, qigong,
vaimne tarkus, kristallkausside kontsert,
circling ja puhastav suitsusaun.
12. juuni õhtul toimub festivali raames
meeleolukas kontsert üllatusesinejaga, kuhu
on oodatud ka need huvilised, kes festivali
töötubades ei osale.
Täpsemat infot leiad Kohalolu Kogemise
Festivali Facebooki lehelt. Võid ka julgelt
kirjutada aadressil kohalolufestival@gmail.
com või helistada telefonil 5348 0883.
Ootame sind registreeruma!
Mõnusa kohtumiseni
Kohalolu Kogemise Festivali tiim

Pühapäeval, 20. juunil kell 13−16 toimub
Antsla kesklinna pargis ühisüritusena Antsla
valla 30. sünnipäev ja Meistrite päev. See on
aga alles koostegemise algus, sest sel aastal on
Meistrite päevale oodatud ka meie naabervalla
Rõuge meistrid oma toodete ja teenustega, nii
teeme päeva rikkamaks ja veelgi huvitavamaks!
18
Plaanis on erinevad töötoad, vahva
mälumäng, ühe põneva näituse avamine Pakleri
kaupluse ruumides, suuremad ja väiksemad
üllatused ning loomulikult meistrite laat.
Külla on oodata nii kohalikke kui eksootilisi
maitsemeistreid, töötubade tegemises löövad
kaasa vanaemad ja noored. Rõuge vallast
tulevad lapsi rõõmustama ponid. Laadamelu
vahel esinevad kohalikud kollektiivid, seejärel
sööme koos sünnipäevatorti ja päeva lõpetab
Nedsaja Küla Bänd.
Hea Rõuge valla meister! Kui oled
huvitatud Meistrite päeval oma teenuste

ja toodete tutvustamisest ja müügist, siis
palun anna sellest teada, helistades telefonil
5043391. Oodatud on nii käsitöö kui kohaliku
toidu müüjad, aga ka teenuste pakkujad. Kui
sul on mõni vahva müügi või teenuse idee, siis
võta ühendust!
Me väga loodame, et eelmisel aastal
koroona tõttu ära jäänud Meistrite päev
saab koos Antsla valla sünnipäeva ja Rõuge
meistrite osalusega sel aastal toimuda ning on
ka inimeste poolt sellevõrra oodatum. Siiski
sõltub ürituse toimumine sellest, millised
piirangud 20. juunil kehtivad.
Ürituse korraldamist toetavad LEADER,
Antsla vald, Rõuge vald, Eesti Kultuurkapital,
Meistrite Päeva
korraldusmeeskonna nimel
Evelyn Tõniste
Antslast, mis om üts hää väega kotus!
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Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 regionaalse
projektitaotlusvooru infopäevad
Tule Rõuge ja Antsla valla ühisele
infopäevale Mõniste rahvamajja kolmapäeval
2. juunil! Küsi küsimusi ja anna oma
panus Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024
programmi loomisesse Lõuna-Eestis!
Tartu
2024
koos
Lõuna-Eesti
omavalitsustega
ootab
kõiki
ärksaid
kultuurisündmuste korraldamisest huvitatud
inimesi – kultuurikorraldajaid, loomeinimesi,
turismikorraldajaid,
loomeettevõtjaid
jne – Euroopa kultuuripealinn Tartu
2024
regionaalse
projektitaotlusvooru
infopäevadele.
Infopäevadel tutvustavad Tartu 2024
esindajad regionaalse projektitaotlusvooru
kontseptsiooni ja tingimusi, samuti saab
kultuuripealinna esindajatelt küsida küsimusi
taotlusvooru kohta.
Regionaalse projektitaotlusvooru eesmärk
on leida Euroopa kultuuripealinn programmi
sündmusi, mis toimuvad Lõuna-Eestis, kõigis
Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 piirkonna
omavalitsustes.
“Me kõik tahame, et Euroopa
kultuuripealinna aasta oleks Lõuna-Eestis
meeldejääv ja kannaks auga Eesti 2024. aasta
tippsündmuse tiitlit. Sestap innustan LõunaEesti loojaid taotlusvooru jaoks genereerima

unikaalseid publikule suunatud sündmusi,
mis looksid uut väärtust Lõuna-Eestile,
Tartule, Eestile ja Euroopale. Sündmusi, mis
tekitaksid põnevust meie külastajates, ja samas
kannaksid meie endi väärtusi. Selliseid üritusi,
mida tahaksime ka me kõik ise külastada,”
ütles Tartu 2024 Lõuna-Eesti koordinaator
Annela Laaneots.
Tartu 2024 programmi pürgivate
sündmuste välja pakkujad
on oodatud
avama oma projekti Tartu 2024 kunstilise
kontseptsiooni “Ellujäämise kunstid” väärtuste
kaudu. Nendeks on on loodushoidlikum linnaja maakultuur, haritus ja leidlikkus, liikumine
ja vaimne tervis, põlvkondade koosloome,
paikkondlike
omapärade
esiletoomine,
kriitiline ärksameelsus ning valdkondadeülene
regionaalne ja rahvusvaheline koostöö.
Oluline on sündmuste valdkondadeülesus.
See tähendab, et keskenduda võiks mitte
ainult kaunitele kunstidele, vaid neid peaks
siduma ka näiteks kehakultuuriga, toiduga
või mõne muu esmapilgul ootamatu, kuid
omase valdkonnaga, mis iseloomustab
meie kohalikku elu. “Peame tähtsaks seda,
et sündmused sünniksid partnerite ühises
sisulises koostöös ja viidaks hiljem ellu
erinevate kultuurivaldkondade partnerite

nõul ja jõul. On need siis loovisikud,
kodanikuühendused, asutused, ettevõtted või
muud tegijad,” ütles Laaneots.
Euroopa kultuuripealinna näol on tegu
Euroopa
suurima
kultuurisündmusega,
mistõttu on loomulik, et sündmused eeldavad
rahvusvahelist sisulist koostööd
idee
väljatöötamisel ja ellu viimisel. Sealhulgas
partneritega omavalitsuste sõpruslinnadest
ning valdadest. Euroopa kultuuripealinnaks
valmistumine
on
kahtlemata
hea
võimalus sisulise rahvusvahelise koostöö
hoogustamiseks.
Soovime ka, et Euroopa kultuuripealinn
tihendaks põlvkondade vahelist sidet, sestap
on oodatud eri eagruppide koosloome.
Niisamuti on sündmuste korraldamisel tähtis
keskkonnateadlikkuse aspekt ehk järgitaks
keskkonnahoidliku
kultuurikorralduse
juhiseid.
Vii end enne infopäevi kurssi Euroopa
kultuuripealinna ja eesmärkidega Euroopa
kultuuripealinn Tartu 2024 veebilehel www.
tartu2024.ee.
Vaata infopäevade ajakava: www.
tartu2024.ee/regioon.
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Kortermajade uksed
peavad olema
nummerdatud
Päästeamet teavitab, et alates 1. märtsist
jõustus siseministri 30.03.2017 määruse nr
17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded“
muudatus § 51 lg 4, kus nii alles ehitatavatele
kui ka olemasolevatele kortermajadele
kehtib nõue, et kortermajas peavad olema
välisuksed, vaheuksed ja korteriuksed
numbritega tähistatud. Samuti peavad enam
kui kolmekorruselistes büroohoonetes ja
kortermajades olema tähistatud korrused.
See nõue on tingitud eelkõige
vajadusest
tagada
operatiivteenistustele
kiire reageerimine inimeste elu, tervise ja
vara kaitseks ajakriitilistes situatsioonides.
Teisisõnu, et näiteks korteritulekaju korral
oleks naabritel võimalik kiiresti välja
selgitada probleemne korter, edastada info
Häirekeskusele ning päästjad, kiirabi ja
politsei suudaksid ilma aega kaotamata jõuda
abivajajani.
Praegu on probleem, et pigem vanemates
korterelamutes ei ole koridoride vaheustel ja
korteritel numbreid või numbrivahemikke
uste peal või nende kõrval.
Numbrite suurusele, kujule või asukohale
nõudeid esitatud ei ole. Oluline on see, et
kogu teekond välisuksest korteriukseni oleks
tähistatud numbritega üheselt arusaadaval
moel. Sama kehtib korrusenumbrite kohta.
Määrus on leitav Riigi Teatajas aadressil
www.riigiteataja.ee/akt/123022021013.

Avalike ürituste korraldamisest Rõuge vallas
Viimane aasta on karmi viiruse ja
piirangute tõttu olnud meie kõigi jaoks väga
keeruline ning enamuse ajast oleme pidanud
veetma turvaliselt koduseinte vahel. Kultuurija seltsielu on olnud pea olematu. Kultuuri-,
spordi- ja vabaajasündmuste korraldajad on
pidanud oma plaanidesse suuri muudatusi
ning ümberkorraldusi tegema. Küll aga saavad
kord ümber ka need keerulised ajad.
Ees on ootamas kaunid ja soojad
suvepäevad ning loodame piirangute
leevenemist, et saaksime taas ühiselt ja
rõõmsalt koos laulda, tantsida ning mõnusalt
aega veeta. Ka meie vallas on kindlasti
erinevate sündmuste korraldajaid, kes
loodavad piirangute leevenemisele ning
soovivad oma ideid ja plaane nii eeloleval
suvel kui ka edaspidi ellu viia.
Sellest
tulenevalt
soovin
kõigile
korraldajatele meelde tuletada ning juhtida
tähelepanu sellele, millega peaks arvestama

avaliku ürituse korraldamisel ning läbiviimisel
Rõuge vallas.
Korraldades Rõuge vallas avaliku
ürituse, tuleb juhinduda Rõuge vallavolikogu
19.06.2018 istungil vastu võetud määrusest nr
21 „Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise
nõuded”.
Avalik üritus on avalikus kohas toimuv
ja avalikkusele avatud lõbustusüritus,
võistlus, etendus, kaubandusüritus või muu
sellesarnane inimeste koos olemine, mis ei ole
koosolek.
Ürituse korraldajal tuleb vähemalt 15
tööpäeva enne ürituse toimumist esitada valda
allkirjastatud avaliku ürituse korraldamise
loa taotlus. Koos taotlusega tuleb korraldajal
esitada, tulenevalt ürituse iseloomust, ürituse
korraldamiseks vajalikud kooskõlastused
ja lisadokumendid (nt kooskõlastused
maaomanikega, maanteeametiga või teiste
asutuste ja institutsioonidega). COVID-19

piirangute kehtimisel on soovituslik lisada ka
terviseameti hinnang sündmuse läbiviimiseks.
Kõik taotlused ning lisadokumendid
suunatakse vallavalitsusele, kes annab
taotlusele nõusoleku või lükkab selle tagasi.
Eeltoodu põhjal saame muuta infovahetuse
kompaktsemaks ning menetluse kiiremaks.
Mida varem taotlused meile laekuvad, seda
kindlam ning muretum on menetlus kõigile
pooltele.
Avaliku ürituse korraldamise taotlusvorm
on leitav Rõuge valla kodulehel aadressil rauge.
ee/avaliku-urituse-korraldamine.
Taotluse
saab tuua vallamajja, teenusekeskustesse või
saata digitaalselt aadressile vald@rauge.ee ja
kultuur@rauge.ee
Samas kutsume üles kõiki suuremaid
ja väiksemaid korraldajaid, MTÜ-sid
ning seltsinguid julgelt teada andma oma
planeeritavatest
sündmustest
aadressil
kultuur@rauge.ee. Siis saame teie ürituse juba

varakult valla kultuurikalendrisse lisada ning
seeläbi kaasa aidata elanike teavitamisele teie
sündmusest erinevates valla infokanalites.
Tähelepanuks kõigile, kes kavatsevad
sel suvel korraldada mõnda üritust Rõuges
Ööbikuoru külastusalal! Kuna suve jooksul
toimuvad Ööbikuoru platsil ulatuslikud
ehitustööd, siis palume üritust planeerides
vallavalitsusest aegsasti uurida, mis ulatuses ja
kus täpsemalt parasjagu ehitustööd toimuvad.
Küsimuste korral või nõuannete saamiseks
võtke julgelt ühendust!
Kordaminekuid ja jõudu kõigile!
Indrek Makke
kultuuri- ja spordispetsialist
kultuur@rauge.ee, 514 8615

Kui Sinu pereliikmel esinevad mäluhäired või
dementsussündroom ja Sa ise või Sinu pereliikmed vajavad
tuge, siis olete oodatud tugigruppi!
TUGIRÜHMAD:

RÕUGE:
15. juuni 2021 kell 16.00.
Kohtumispaigaks on Rõuge
Kaugtöökeskus Catlamaja; Soojuse tn 5,
Rõuge alevik
Lähedased, kes soovivad tugigrupist osa
võtta, võivad sellest märku anda kirjutades
ere.tuunas@ehtk.ee või helistades
53088580.
Tugigrupist võivad osa võtta kõik inimesed,
keda see teema puudutab! Tugigrupp
kestab orienteeruvalt 1,5 tundi ja on
TASUTA.
Tugigruppide kohtumiste osalust toetab projekt „Vaimse tervise
häiretega eakatele suunatud hoolekandeteenuste arendamine
Võrumaal“ ehk VESTA. Projekt nr 2014-2020.2.02.20-0305.
Projekti eesmärk on parandada vaimse tervise häiretega eakate
toimetulekut oma kodus ja nende lähedaste võimalusi osaleda
tööturul.
Projektis teevad koostööd Võrumaa Arenduskeskus, kohalikud
omavalitsused, MTÜ Elu Dementsusega ja MTÜ Lõuna-Eesti
Erihooldusteenuste Keskus.

Kui sul on lähedane, kelle eest on
vaja hoolt kanda, sest:
• tal esinevad mäluhäired, unustab
igapäevased tegemised ja
toimetused;
• mõnikord eksib tuttavas kohas, ei
tunne ära tuttavaid inimesi ega oma
asju;
• kipub unustama enese eest
hoolitsemise, mõnikord ei saa aru
kellaajast;
• muud toimetulekut segavad
asjaolud
Oled oodatud tugirühma
kohtumisele!
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Kui ohutud on kodud Rõuge vallas?
Me kõik tahame end oma kodus
turvaliselt tunda. Kui tihti mõtleme aga sellele,
millised ohud meid kodus võivad varitseda?
Kuidas kasutada ehitist ja seadmed nii, et need
püsiksid korras ja ohutusnõuetele vastavad?
Iga koduomanik saab palju ise ära teha, kuid
kõiki ohukohti ei tarvitseta üksi üles leida. Siin
tulevad appi päästjad ja nende partnerid.
Viimasel kolmel aastal oleme Rõuge
vallas käinud nõu andmas 770 kodus ja 15
korteriühistus. Kodunõustamistel hindasime
eeskätt tuleohutust ja andsime elanikele nõu
puuduste kõrvaldamiseks. Enamus valla
kodusid on tuleohutuselt rahuldavas korras,
kuid leidsime ka palju elamuid, kus ohutus
vajab järeleaitamist. Tõsisemaid tuleohtlikke
puudusi leidsime 78 ja väiksemaid 91 kodus.
Kurb on tõdeda, et väga paljudes kohtades ei
olnud töökorras või lausa puudus suitsuandur,
mis on kohustuslik juba 2009. aastast. Sageli
ei teata, et üle 10 aasta vanused suitsuandurid
peab välja vahetama ja unustada ei tohi
seadme töökorras oleku kontrolli.
Päästjate kodunõustamine on lihtsaim viis
tuleohutuse reeglite ja ohutute käitumisviiside
õppimiseks.
Kodunõustamisi
korraldab
päästekomando ja viivad läbi kohalikud
kutselised või vabatahtlikud päästjad.
Neid saab tellida infotelefoni 1247 kaudu.
Nõustamiste ettevalmistamisse annavad

panuse mitmed osapooled,
inimese tervist ning suure
kelle seas Rõuge vallavalitsuse
kontsentratsiooni korral võib
sotsiaalosakond ning politsei.
tappa. Vingugaas võib tuppa
Just Rõuge vallavalitsuse
sattuda liiga vara suletud
roll on äärmiselt tähtis,
ahjusiibri, halva tõmbega
et
toimetulekuraskustes
ahju või gaasiboileri, valesti
ja
ohtlikes
tingimustes
reguleeritud
gaasipliidi,
elavad inimesed üles leida.
garaažis töötava automootori
Päästeameti
ja
Rõuge
või isegi grillahju vale
vallavalitsuse koostöös on
kasutamise tõttu. Vingugaasi
seni
projektiga
„Kodud
ruumidesse sattumisest võib
tuleohutuks“ parandatud 11
märku anda iiveldus, peavalu
kodu ohutust. Seal vahetati
ja muidu halb enesetunne.
välja elektripaigaldisi ja ehitati
Vingugaasi lekke kahtluse
uusi ahjusid või pliite. Hea Jean Tamm, Lõuna päästekeskuse korral tuleb ruumid kohe
meel on, et Rõuge vald tunneb Mõniste päästekomando pealik
tuulutada ja minna õue värske
projekti panustamise vastu
õhu kätte.
tõsist huvi ning saame kodude ohutumaks
Kortermajades nõustamas käies kohtavad
muutmist jätkata.
päästjad evakuatsiooniteid, mis on esemeid
Pane tähele! Suitsuanduri kõrval täis laotud. Kiireks väljapääsuks vajalikku
on nendesse hoonetesse ja kodudesse, teed sisustavad kapid, rattad, lapsevankrid,
kus
kasutatakse
tahkeküttevõi lillepotid ja muud takistused. Kortermajade
gaasikütteseadmeid − ahju, pliiti, kaminat, elanikud, kes evakuatsiooniteed kraami
katelt või boilerit – enda tervise kaitseks täis panevad, seavad lisaks endale ohtu
kohustuslik paigaldada vingugaasiandur. teised elanikud ja nende vara, sest
Seadus hakkab seda nõudma alates 2022. aasta tuleõnnetusel ei pääse inimesed kiiresti
1. jaanuarist. Vingugaas on värvitu, lõhnatu ja majast välja ega päästjad tulekahju
maitsetu gaas, mille tuppa imbumisest me ilma kustutama. Kui trepikojas või koridori
andurita ja ainult oma meelte toel aimu ei saa. pandud asjad süttivad, lõikab see
Sissehingamisel kahjustab vingugaas tugevasti väljumistee üldse ära.

Katkine korstnapits võib teie kodule saatuslikuks saada

Katkine ahjuuks. Ahjudel ja küttekolletel peavad ees olema
nõuetekohased uksed!

Tulekahjude kõrval ohustavad elanikke
ka kodulähedased veekogud. Tiigi või kraavi
ääres on katkised purded ja järsud ning libedad
kaldad, kus vanemad inimesed jalutades või
lapsed mängides libiseda võivad ning vette
kukkudes enam ise välja ei saa. Tagajärjeks
uppumine või külmumine.
Viimasel neljal aastal on Rõuge vallas
uppunud kaks inimest ja tules surma saanud
üks inimene. Olukord on küll paranemas,
kuid võrreldes teiste Põhjamaadega on
meil turvalisuse kasvatamisel arenguruumi
veel küllaga. Päästeameti eesmärk on nii
tulekahjudes kui ka veeõnnetustes hukkunute
arvult jõuda 2025. aastaks Põhjamaade
tasemele. Selleks, et Eesti jõuaks selle tasemeni,
ei tohiks tulekahjudes hukkuda rohkem kui
12 inimest (praegu umbes 40 inimest) ja
uppuda rohkem kui 20 inimest (praegu umbes
50 inimest). Selle saavutamiseks vajame iga
inimese panust ja kaasabi!

Katkine ahi. Kui teie küttekolle vajab parandamist, siis
laske seda teha asjatundjatel!

Info maaomanikele:
omaniku huvide kaitsest jahimaade kasutamise lepingute sõlmimisel
Eestis on 330 jahipiirkonda. Jahipiirkond
antakse jahiseltsi (või mõni muu jahimeeste
organisatsiooni) kasutusse 10 aastaks. 2013.
aastal vastu võetud jahiseaduse kohaselt kehtib
jahipiirkonna kasutusõiguse luba kümme
aastat pärast seaduse jõustumist, seega lõpevad
paljude
jahipiirkondade
kasutusõiguse
load 1. juunil 2023. Seaduse mõtte kohaselt
saab jahipiirkonna enda kasutusse jahiselts,
kes kogub enim maaomanike nõusolekuid
jahipiirkonna
kasutamiseks.
Nendes
jahipiirkondades kus maaomanike ja
jahimeeste suhted on normaalsed ja on
sõlmitud ka maa jahindusliku kasutamise
lepingud, ei tohiks olla probleeme ka uue loa
saamisega.

Täna on jahipiirkondade kasutajad
aktiivselt
pöördunud
maaomanike
poole ettepanekuga sõlmida leping maa
jahinduslikuks kasutamiseks. Soov lepinguid
sõlmida on igati positiivne ja tervitatav, kuid
maaomanik peaks veenduma, et ka tema
huvid kaitstud oleks.
Lepingu
sõlmimisel
soovitame
maaomanikel ettepandud leping hoolikalt läbi
lugeda ja enne allkirjastamist veenduda, et
tema huvid on piisavalt kaitstud.
Eelkõige juhime tähelepanu ulukite
võimalike kahjustuste ennetamise ning
tekkinud
kahjustuste
kompenseerimise
arvutamise fikseerimisele lepingus. Mõnele

SUURE MUNAMÄE VAATETORN
taas avatud alates 15. maist

E–N 10–18
R–P 10–20
Vaatetorn jääb iga päev avatuks
vähemalt jaanipäevani, pärast seda
jätkuvad tornis ja selle ümbruses
ehitustööd.
Anname uutest lahtiolekuaegadest
teada jooksvalt.

Kõik piletid
vähemalt
poole
soodsamad!

maaomanikule on saadetud jahiseltsi
poolt allkirjastamiseks lepinguid, milles
kompensatsioonitasude
arvutamise
mehhanism on umbmäärane ja piirdunud
vaid võimalusega leppida edaspidi kokku
kuidas kompensatsioonitasusid makstakse.
Soovitame võrrelda ettepandud lepingut
Eesti
Erametsaliidu
poolt
koostatud
näidislepingutega, mille leiab aadressilt
https://erametsaliit.ee/tegevused/jahindus.
Erametsaliidu hinnangul on maaomanike
ja jahiseltside vaheliste lepingute sõlmimine
igati tervitatav ja vajalik, samas on maaomanikul
alati õigus lepingust keelduda ning vajadusel
ka keelata oma maal jahipidamine. Mitmeid

maaomanikke on eksitatud väitega, et leping
tuleb sõlmida ka juhul, kui ei soovita oma
kinnistul jahipidamist lubada. Tegelikult
jahipidamise keelamiseks lepingut sõlmima
ei pea, vaid piisab keskkonnaameti ning maad
kasutava jahiseltsi teavitamisest.
Küsimuste korral võib ühendust võtta
Eesti Erametsaliiduga aadressil erametsaliit@
erametsaliit.ee.
Kertu Kekk-Reinhold
Eesti Erametsaliit
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Kuhu minna ja mida teha
Rõuge vallas?
MAI 2021
28. mai

kell 19.00

31. mai

kell 18.00

Nedsaja Küla Bändi kontsert-tantsuõhtu Haanjas

Lasteteater Reky etendus „Vahtramäe Emil“ Rogosi mõisa
siseõues
31. mai – 6. juuni
Uma Mekk kohvikute ja restoranide nädal. Rõuge vallas pakuvad
erimenüüsid kohvik Daisy Juures (Varstu), kohvik Suur Muna (Haanja), Ööbikuoru Villa restoran
Andreas (Rõuge) ja Andri-Peedo talurestoran (Misso)

JUUNI 2021
01. juuni

kell 10.00

Lasteteater Reky etendus „Vahtramäe Emil“ Haanjas

01. juuni

kell 15.00

Lastekaitsepäeva pannuka- ja teatrimaraton Mõniste Rahvamajas

02. juuni

kell 16.00

Tartu 2024 regionaalse projek�toetuse infopäev Mõniste
Rahvamajas

04. juuni

kell 14.00

Värsket Haanimaa brändi tutvustav rahvakoosolek Haanja
rahvamajas

05. juuni

kell 18.00

Kontsert: Riho Sibul ja Ain Agan Mõniste Rahvamajas

05. juuni

kell 10.00

23. Rõuge ra�amaraton, Ees� Meistrivõistlused maas�kura�a
maratonis

start Ööbikuoru keskuse juures

11. juuni

kell 19.00

Kontsert „Tähtede poole“ Kaire Vilgats ja Paul Neitsov Filmi
Vargamäe külastuskeskuses

12. 13. juuni

kell 10.00

Kohalolu Kogemise fes�val Vetevana Turismitalus

12. juuni

kell 22.00

Silver Sepa kontsert Vetevana turismitalus

18. juuni

kell 18.00

Ees� Muusika- ja teatriakadeemia kammerkvinte� Mõniste
rahvamajas

19. juuni

kell 8 11

Tipust Topini teatejooksu start Suure Munamäe vaatetorni jalamil

22. juuni

kell 20.00

Rogosi mõisa jaanipidu ansamblitega K.T.K, AHOI jt Rogosi mõisas

22. juuni

kell 20.00

Jaaniõhtu: ansambel Ees� Kunn ja Liisa Kangs� külaplatsil

23. juuni

kell 16 20.30 Võidutule teekond läbi Rõuge valla, peatused vabadussõjaga
seotud ausammaste ja mälestusmärkide juures

23. juuni

kell 11.00

Mõniste kodukandipäev ja jaaniõhtu ansambliga Tuulelõõtsutajad
Kuutsil ja Mõniste pargis

24. juuni

kell 13.00

Käsitsi heinaniitmisvõistlus Plaani külas

25. juuni

kell 20.00

15. Tour de Rõuge maas�kura�avõistlus
Ööbikuoru keskuse juures

start Rõuge

26. juuni

kell 12.00

15. Tour de Rõuge maas�kura�avõistlus

start Loogamäel

26. juuni

kell 14.00

Uue-Saaluse kodukandipäev Uue-Saaluse pargis ja järve ääres

27. juuni

kell 09.30

30. juuni

kell 19.00

15. Tour de Rõuge, maas�kura�avõistlus start Rõuge
Ööbikuoru keskuse juures
Regilaulu õhtu-õpituba Filmi Vargamäe külastuskeskuses

Tulõ kae perrä!
#kultuurirõuged
NB!
Kõikide ürituste toimumise sõltub parajas� keh�vatest piirangutest,
palume jälgida jooksvat infot.

Ootame teid Rõuge Kunstikuuris
alates 29. maist
iga päev kell 11–18

Kohalikud käsitöömeistrid ja teised toimetajad!
Kui soovite oma kraami meile müüki tuua või muud koostööd teha,
siis võtke ühendust telefonil 5552 3366 (Lya Veski)
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Tasuta õigusnõustamine puuetega
inimestele
Eesti
Puuetega
Inimeste
Koda
koostöös SA Õigusteenuste Bürooga pakub
õigusnõustamise teenust keskmise, raske või
sügava puudega inimestele. Erivajadusega isiku
elukondlike õigusküsimuste lahendamiseks
võivad sihtgrupi esindajatena nõustamisele
pöörduda ka sihtgrupi hooldajad või
pereliikmed.
Teenuse
eesmärgiks
on
tagada
erivajadustega isikutele õigusnõustamine
ja abistamine igapäevasel ametiasutustega
suhtlemisel ning asjaajamisel.
Õigusabi
tagatakse
elukondlike
õigusmurede lahendamisel: võlad, eluase,
pereasjad, tööasjad, toetused jms.
Õigusnõustamiseks
on
vajalik
eelregistreerimine SA Õigusteenuste Büroo

telefonil 5385 0005 E−N kell 10−16. Muul
ajal saabunud kõnede puhul (v.a laupäev ja
pühapäev) või kui kõnele hetkel vastata ei saa,
helistatakse pöördujale tagasi.
Teenus on sihtgrupi jaoks tasuta.
Vajadusel on võimalus kasutada nõustamisel
viipekeeletõlki.
Lisainfo: Tauno Asuja, Eesti Puuetega
Inimeste Koja peaspetsialist (661 6614, tauno.
asuja@epikoda.ee)
Eesti Puuetega Inimeste Koda: www.
epikoda.ee/oigusnoustamine
SA Õigusteenuste Büroo: www.otb.ee
Õigusnõustamise
teenust
rahastab
Justiitsministeerium.

Võrumaa Kutsehariduskeskuses
on alanud vastuvõtt uueks
õppeaastaks
Esita sisseastumisavaldus: www.sais.ee, vkhk@vkhk.ee
Alates 1. juunist kohapeal tööpäeviti 8.00 – 15.00
Võrumaa kutsehariduskeskus ootab õppima järgmistel erialadel:
HEV või TÕK lõpetaja
• Köögiabiline (2 a)
HARIDUSNÕUDETA
• Kutsevaliku õppekava (0,5 a)
• Pottsepp-sell (1 a)
PÕHIKOOLI LÕPETAJALE (KUTSEÕPE)
• Maaler (1 a)
• Plaatija (0,5 a)
PÕHIKOOLI LÕPETAJALE (KUTSEÕPE + KESKHARIDUS =
KUTSEKESKHARIDUS)
• Infotehnoloogia süsteemide nooremspetsialist (3 a)
• Keevitus- ja metallitööd (3 a)
• Kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehitus (3 a)
• Mehhatroonik (3 a)
• Tisler (3 a)
• Toitlustusteenindus (3 a)
KESKHARIDUSE BAASIL
• Mehhatroonik (2 a)
• Puittoodete tehnoloog (2 a)
• Ärikorralduse spetsialist (2 a)
KESKHARIDUS ja eelnev töökogemus või 4. taseme kutsekvalifikatsioon
• Mehhatroonik-tehnik (0,5 a)
• Metallide töötlemise tehnik-tehnoloog (1 a)
• Puittoodete konstrueerija-tehnoloog (0,5 a)
• Väikeettevõtte turundusspetsialist (1 a)
TÖÖKOHAPÕHINE ÕPE, eelduseks põhiharidus ja töötamine vastava
valdkonna ettevõttes
• Keevitaja, osakutse poolautomaatkeevitus (1 a)
• Kokk (1 a)
• Puhastusteenindaja-juhendaja ( 1 a)
• Tisler (1 a)
ÜLDHARIDUS
• Mittestatsionaarne gümnaasiumi üldharidusõpe täiskasvanutele
Lisainfo: www.vkhk.ee, tel 785 0804
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Mõniste Rahvamajas
18. juunil kell 18:00

Eesti Muusika- ja
Teatriakadeemia

KAMMERKVINTETT

Grete Heinsaar - viiul
Ruta Kulikovska - vioola
Aleksander Sebastian Lattikas - tšello
Martin Onoper - kontrabass
Susanna Liisa Onoper - klaver

Pilet: 5 eur; perepilet 15 eur
Palume osta piletid eelmüügist
(Fienta.com) või bron. tel. 53327560

Tasuta!
Võimalus toetada Mehkamaa
#kultuurirõuged
kultuuri annetusega.

22.juunil 2021 kell 20:00
Kangsti külaplatsil

1. juunil 2021 kell 15:00
Mõniste Rahvamaja välilaval

LASTEKAITSEPÄEVA
TEATRIPÄRASTLÕUNA

JAANIPIDU
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2 ETENDUST
VAHEAEG
PANNKOOKIDEGA

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

Ojaperve peomaja
Rõuges Ööbikuoru veerel
ootab sind!

Tasuta!
Korraldajad:
Kangsti Külaselts

#kultuurirõuged

Trehvämi Rõugõn!

100-kohaline peosaal
Võta meiega ühendust
Köögi kasutamine
Facebook: Ojaperve peomaja
Grillimise võimalus
ojaperve.peomaja@gmail.com
Avar väliala, parkla
5629 0654
14 voodikohaga majutus eraldi sissepääsuga
5650 8982
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.
Oma valla elanike ja ettevõtete reklaamide avaldamine lehes on tasuta.
Järgmise lehe materjalid on oodatud 10. juuniks, leht ilmub 25. juunil.

