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Rõuge valla leht

Loe veebis:
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Rõuge vallavolikogu 15. juuni e-istungi kokkuvõte
Rõuge vallavolikogu 15. juuni istung toimus elektrooniliselt, sellest tehti ka ülekanne veebis. Kõigi vallavolikogu e-istungite ülekandeid
näeb valla kodulehel aadressil www.rauge.ee/e-istungid.
Volikogu:
• Andis nõusoleku LignaMets OÜ-le kuuluva
Missokülä−Väiko-Tiilige tee omandamiseks
ligikaudse suurusega 1351 m2, sihtotstarbega
100% transpordimaa, hinnaga 1 euro.
• Seadis isikliku kasutusõiguse Rõuge valla
omandis olevatele kinnisasjadele Eesti
Vabariigi
kasuks.
Keskkonnaagentuur
taotleb isikliku kasutusõiguse seadmist
Eesti Vabariigi kasuks, et saada asjaõigus
rajada ja kasutada Rõuge valla omandis
olevatel kinnisasjadel seirejaama, teostada
proovivõtmisi, vaatlusi ja mõõtmisi. Rõuge
vallas asuvad seirejaamad Varstu alevikus
Kesk tn 15a kinnisasjal, Ruusmäe külas
Puurkaevu kinnisasjal ja Krabi külas Krabi
kooli kinnisasjal.
• Seadis isiklikud kasutusõigused Rõuge valla
kasuks Ette-Raudsepa kinnistul asuvale tee
osale, Palandu kinnistul asuvale tee osale,
Jõeäärse kinnistul asuvale tee osale ja Toftani
Metsanduse OÜ kinnistutel asuvate teede
osadele.
• Muutis Rõuge valla kaasava eelarve

menetlemise korda.
• Lubas vallavalitsusel võtta Rõuge Põhikooli
staadioni II etapi ehitustöödeks laenu kuni
500 000 eurot laenutähtajaga 5 aastat.
• Muutis Rõuge Vallavalitsuse palgajuhendit.
• Otsustas ametist vabastatud vallavanemale
Mailis Kogerile maksta hüvitust 3 kuupalga
ulatuses.
• Määras vallavanem Rein Loigu töötasuks
2500 eurot kuus.
• Andis vallavanemale kasutada ametiauto.
• Kuulas I kvartali eelarve täitmise ülevaadet.
• Muutis avaliku ürituse korraldamise ja
pidamise nõudeid.
• Otsustas võõrandada 30. augustil toimuval
avalikul
kirjalikul
enampakkumisel
järgmised kinnistud:
• Viitina külas asuv Kaupluse kinnistu (pindala
1206 m2, sihtotstarve ühiskondlike ehitiste
maa), alghind 45 000 eurot, tagatisraha
suurus 450 eurot, osavõtutasu suurus 50
eurot;
• Krabi külas asuv Krabi kool kinnistu (pindala
4,43 ha, sihtotstarve ühiskondlike ehitiste
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maa), alghind 280 000 eurot, tagatisraha
suurus 2800 eurot, osavõtutasu suurus 280
eurot;
Varstu alevikus asuv Pargikese kinnistu
(pindala 5781 m2, sihtotstarve üldkasutatav
maa), alghind 6000 eurot, tagatisraha suurus
100 eurot, osavõtutasu suurus 50 eurot;
Krabi külas asuv Pargiveere kinnistu (pindala
4860 m2, sihtotstarve elamumaa), alghind
3000 eurot, tagatisraha suurus 50 eurot,
osavõtutasu suurus 30 eurot;
Sadramõtsa külas asuv Raja kinnistu (pindala
2,03 ha, sihtotstarve elamumaa), alghind 40
000 eurot, tagatisraha suurus 400 eurot,
osavõtutasu suurus 70 eurot;
Ruusmäe külas asuv Sarasaare kinnistu
(pindala 3637 m2, sihtotstarve tootmismaa),
alghind 12 000 eurot, tagatisraha suurus 120
eurot, osavõtutasu suurus 50 eurot;
Ruusmäe külas asuv Tammiku tee 2a kinnistu
(pindala 6140 m2, sihtotstarve tootmismaa),
alghind 17 000 eurot, tagatisraha suurus 170
eurot, osavõtutasu suurus 50 eurot;
Misso aleviks asuv Vallakeskuse haljasala

Esita oma idee Rõuge valla tuleva aasta
kaasavasse eelarvesse!
Avaneb Rõuge valla kaasava eelarve 2022. aasta voor, ideede esitamise tähtaeg on 25. juulil. Ettepanekuid
ootame vallavalitsusele allkirjastatult paberkandjal või e-postiga aadressil vald@rauge.ee.
Juulikuu viimasel nädalal alustame
ettepanekute tehnilist kontrolli ning septembri
esimesel nädalal (30. augustist 5. septembrini)
toimub rahvahääletus.
Kaasava eelarve ettepanekuid võib esitada
igaüks. Ettepanekuid ei saa esitada objektide
rajamiseks nendes külades, alevikes ja alevites,
mis võitsid eelmises voorus – seega jäävad
sel aastal uut vooru ootama kõik ideed, mis
planeeritud Rõuge ja Varstu alevikku.
Kui kavatsed ettepaneku esitada, siis jälgi,
et kirja saaks:
• esitaja nimi, kontakttelefon ja e-posti
aadress;
• ettepaneku nimetus (lühike fraas, mis
iseloomustab ettepaneku sisu);
• idee kirjeldus, planeeritav asukoht, eesmärk
ja olulisust (lühike kirjeldus, millisele
Rõuge valla vajadusele ettepanek vastab,
millise probleemi lahendab või millise uue
võimaluse avab; mis on ettepaneku eesmärk;
miks on ettepaneku teostamine Rõuge valla
eelarvest vajalik ja oluline);
• sihtrühma kirjeldus (kes saavad probleemi
lahendamisest
või
uue
võimaluse
avanemisest
otsest
kasu;
nimetada
hinnanguliselt sihtrühma suurus, vanus jm
olulised tunnused);
• ettepaneku
hinnanguline
maksumus
(kalkulatsioon põhineb hinnapakkumistel,
turuvõrdlusel vmt) ja eeldatav iga-aastane
kulu. NB! Vallavalitsus eraldab iga idee jaoks
15 000 eurot;
• Isiku või asutuse kirjalik nõusolek, kelle
territooriumile objekt soovitakse rajada;
• Eramaale
rajatava
objekti
puhul
maaomaniku kinnituskiri, et ta on valmis

sõlmima vallaga notariaalse kokkuleppe
maa tasuta kasutada andmiseks, kui antud
idee saab rahvahääletusel nii suure toetuse,
et läheb realiseerimisele;
• muu oluline info, ideed iseloomustavad
materjalid (eskiis, joonis, foto, kirjeldust
sellest, mida oleks idee hindajail lisaks
oluline teada).
Ettepanekute kvalifitseerimisel on olulised
järgmistest kriteeriumid:
• idee on teostatav ühe kalendriaasta jooksul
(1.01.2022– 31.12.2022);
• rajatav objekt on ligipääsetav ja kasutatav
igal ajal ilma piiranguteta;
• ideede realiseerimine ei too kellelegi otseselt
ärilist kasu ega vähenda nende kohustusi;
• kulutused on põhjendatud ja eelarve
läbipaistev;

• sellest ei teki ebamõistlikke kulusid valla
järgnevate aastate eelarvetele.
Oluline on ka teada, et vallavalitsus eraldab
kahe enim hääli saanud idee elluviimiseks
kokku 30 000 eurot, seega peab esitatud
ettepanek jääma 15 000 euro piiridesse.
Kui idee elluviimine osutub kallimaks, siis
tuleb ettepaneku esitajal leida võimalus
vahe finantseerimiseks kas täiendavate
projektitaotluste, annetuste kogumise vms
teel.
Loe täpsemalt kodulehelt: www.rauge.ee/
kaasav-eelarve
Kui soovid enne idee esitamist arutada,
täpsustada või mõtteid vahetada, siis võta
ühendust arendusosakonna juhiga (Britt
Vahter – arendusjuhataja@rauge.ee, 523 3009)

Kas sinu ideed on sama kaasahaaravad
kui sügisene tuuleiil
Mary Poppinsi vihmavarju all?

Esita oma kuni 15 000-eurone idee
Rõuge valla kaasavasse eelarvesse
hiljemalt 25. juulil!
Vaata lähemalt: www.rauge.ee/kaasav-eelarve

Ootame ettepanekuid arengukavasse ja eelarvestrateegiasse
Igal aastal uuendatakse Rõuge valla arengukava ja eelarvestrateegiat ning vajadusel viiakse sisse muudatused.
Kõigil Rõuge valla elanikel ja sõpradel on võimalus arengukava ja eelarvestrateegia parendamisele kaasa aidata, tehes oma ettepanekud
internetis. Kehtiva arengukava ja eelarvestrateegia leiab valla kodulehelt (www.rauge.ee/arengukavad); muudatusettepanekuid ootame
selleks loodud vormi kaudu aadressil www.rauge.ee/arengukava-ettepanekud.
Ettepanekuid saab esitada kuni esmaspäeva, 19. juulini.
Muudetud arengukava ja eelarvestrateegia võtab vastu vallavolikogu hiljemalt 15. oktoobriks.
Info: Britt Vahter, arendusosakonna juhataja (arendusjuhataja@rauge.ee, 523 3009)
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kinnistu (pindala 7655 m2, sihtotstarve
üldkasutatav maa), alghind 5 000 eurot,
tagatisraha suurus 100 eurot, osavõtutasu
suurus 50 eurot;
Vana-Nursi
külas
asuv
Vallamaa
kinnistu (pindala 4,08 ha, sihtotstarve
maatulundusmaa), alghind 25 000 eurot,
tagatisraha suurus 250 eurot, osavõtutasu
suurus 50 eurot.
Täpsem info kinnistute müügi kohta
avaldatakse valla kodulehel.
Otsustas rahuldada EMG Karjäärid OÜ vaide
Rõuge Vallavolikogu 23.03.2021 otsusele
nr 1-3/20 „Arvamus Sänna liivakarjääri
kaevandamisloa taotluse kohta“ kehtetuks
tunnistamise nõudes.
Moodustas 5-liikmelise Rõuge valla
valimiskomisjoni.
Määras Rõuge Vallavolikogu järgmise
koosseisu liikmete arvuks 19 ja moodustas
Rõuge Vallavolikogu valimisteks ühe
valimisringkonna numbriga 1, mille piiriks
on Rõuge valla piirid.

Tule valda
praktikandiks!
Hea tudeng, kes sa oled asunud õppima
näiteks riigihalduse, ettevõtluse, turunduse,
turismi või muul sarnasel erialal! Rõuge
vald on pidevas arengus ning vajame oma
tegevustes sageli värsket kõrvalpilku, abi
andmete kogumisel ja analüüsimisel või
lihtsalt kedagi, kellega meie valla heaks päriselt
midagi ära teha.
Kui otsid koolipraktikaks kohta, siis
võta meiega ühendust ning arutame, kuidas
saaksime vastastikku kasulikud olla! Meil
on pakkuda põnevaid väljakutseid erinevate
teemade süvitsi uurimiseks, analüüsimiseks,
arutamiseks jne.
Anna endast teada arendusosakonna
juhile: Britt Vahter (arendusjuhataja@rauge.
ee, 523 3009)

Nursi raamatukogu
sellesuvised puhkused
Nursi Raamatukogu on puhkuse ajal
suletud: 05.−18. juulini.
19.−30. juulil on raamatukogu avatud
tavalistel lahtiolekuaegadel ning 2.−15.
augustini taas puhkuse tõttu suletud.
Ilusat suve!

Muutusid Haanja ja Krabi
raamatukogude
lahtiolekuajad
Haanja ja Krabi raamatukogude lahtiolekuajad on muutunud: Haanja raamatukogu
on külastajatele avatud esmaspäeviti, teisipäeviti ja neljapäeviti Krabi raamatukogu
kolmapäeviti ja reedeti. Mõlema raamatukogu
juhatajaks on Evi Taal. Iga kuu esimesel
kolmapäeval on kõik meie valla raamatukogud
suletud sisetöödeks.
Haanja raamatukogu:
E, T 8.30–17.00
N
9.30–18.00
Lõuna 12.30–13.00
Kontakt: haanjaraamatukogu@rauge.ee,
787 8814
Krabi raamatukogu:
K, R 8.30–17.00
Lõuna 12.30–13.00
Kontakt: evi.taal@mail.ee, 7877123
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Kaugtöö teemaline
küsimustik noortele
Kaugtöö
ja
paindlikud
töötamise viisid on saanud igapäeva
osaks ja võimaluseks oma tööelu
korraldamisel. Kuidas saab aga
kogukond aidata noortel olla hea
kaugtöötaja? Milliseid teadmisi ja
oskusi selleks võiks vaja minna ning
kuidas neid rakendada?
Nendele küsimustele vastuse
saamiseks on Rõuge Kaugtöökeskus algatanud
küsimustiku eesmärgiga selgitada välja see,
kuidas toetada Rõuge valla noorte valmisolekut
paindlike tööviiside kasutamiseks.
Kutsume kõiki kuni 30-aastaseid noori
inimesi küsimustikule vastama. Vastuste
põhjal koostatakse üldine raport, mida
saavad kasutada noortega töötavad ja
kaugtööd toetavad organisatsioonid ning

asutused, et oma tööd veelgi
paremini korraldada. Vastamine on
anonüümne.
Hea Rõuge valla noor!
Palun
aita
Rõuge
kaugtöökeskusel välja selgitada
noorte arvamused ja teadmised
kaugtööst
ning
paindlikest
töötamise viisidest! Selleks kliki palun alloleval
lingil ning täida küsimustik.
Sinu panus on meile oluline!
KÜSIMUSTIKU SAAD TÄITA KUNI
30. JUUNINI, selle leiab kaugtöökeskuse
Catlamaja Facebooki lehelt ja kodulehelt.
(Rõuge kaugtöökeskus Catlamaja, www.
catlamaja.rauge.ee, catlamaja@gmail.com)

Taaskord valitsemisest
Vaid kaks kuud tagasi palusin Sinult,
austatud vallakodanik, vallas vahetunud
juhtimisele positiivset kaasaelamist. Kahjuks
olen sunnitud tõdema, et suurest soovist
ja entusiasmist ei piisanud, hoidmaks
õhkõrna volikogu enamust koostöö lainel.
Valitsemisvastutus erineb opositsioonitööst
nagu öö päevast. Valitsemine vajab
pühendumisvõimelist meeskonda, kus kõik
suudavad ja soovivad üksteisega arvestada. 14.
juunil otsustasin loobuda volikogu esimehe
tööst, vajalikku toetust tulemuslikuks tööks
polnud võtta.
Soovin kahekuise sisulise töö tulemustena
esile tuua volikogutöö paremat jälgitavust –
volikogusse minevate materjalide eelnõud
on valla veebilehel KÕIGILE saadaval juba
14 päeva varem – enne töökomisjonidesse
minekut. Palun klikka vaid valla veebilehe
kiirlingil „Volikogu ja komisjonide eelnõud
ja päevakorrad“ ning saad osaleda valla
arengut puudutavates aruteludes. Suure
tähtsusega otsustena nimetan ühise toetava

seisukoha kujundamist Rõuge Ööbikuoru
turismiarendusele ning laenuotsust Rõuge
kooli
staadioni
ehituseks.
Mõlemad
suurinvesteeringud suunatud keskusse, kuid
põhjalikes aruteludes leiti positiivne mõju
kogu vallale.
Hea koduvalla elanik, kinnitan, et andsin
volikogu töö korraldamisel endast parima,
kuid sellest ei piisanud! Omandatud kogemus
saab piirkonna hüvanguks kasutatud igal
juhul! Kolm tähtsat tegevuse eesmärki −
läbipaistev ja kaasav valitsemine, kõigi valla
piirkondade võrdne arendamine ning elanike
arvu suurendamine – jäävad töölauale
ka edaspidiseks. Olen kindel, et hindate
neid vajadusi ning elades kaasa asjalikele
eelnõudele, langetame tähtsaid arenguotsuseid
ka edaspidi.
Tiit Niilo
endiselt vallavolikogu liige
517 2478

Saun on meie kandis üks parimaid viise
ihu ja hinge puhkuseks ja puhtuseks. Hea
põhjaliku saunaskäigu süda on vihtlemine.
Vihtlemist alusta, kui keha on täiseti soe ja
naha pind on puhas st umbes kolmandas leilis,
pärast pesemist või keha koorimist.
Vihtlemine:
• soodustab higistamist, sest viht ajab laiali
keha ümber paikneva nahapealse õhukihi
ja toob leiliruumi kuuma õhu keha pinnale;
• on tõhus massaaž, mis viiv lihastes
välja liigse pinge või toniseerib lihaseid,
leevendab liigeste ja sidemete jäikust,
elavdab liigesevedelike teket – seega lihaste
ja liigeste töövõime taastub;
• avab nahapoorid, eemaldab surnud
naharakud ja mustuse, noorendab, niisutab
ja värskendab nahka;
• ergutab vereringet, tugevdab südame tööd,
pikk saunas elavdab vereloomet;
• mõjub lõõgastavalt kogu organismile
mistõttu paranevad uni, meeleolu ja
mõttetegevus;
• elavnenud lümfide tegevuse ja higistamise
toel keha puhastub, ainevahetus kiireneb;
• immuunsüsteem, hormoonide talitlus
ja
närvisüsteem
tasakaalustuvad,
taaskäivituvad.
• Meie suitsusaunakombestik ütleb, et
vihtlemist alustatakse jalgadest. Puhasta
vihta enne kui järgmisele kasutajale annad!

vaja, et puu leht või taim oleks täiskasvanud.
Värskeid vihtu ei panda vette, vaid tuuakse
sauna vihtlemise ajaks ja viheldakse kuivalt.
Värskele vihale piisab leili niiskusest ja kehast
tulevast niiskusest. Viht kannab taimede väge,
seepärast leota vihta nii vähe kui võimalik.
Säilitamiseks kuivata viht kiiresti
(2−3 ööpäeva) pimedas varjulises hea
ventilatsiooniga (tuulises) kohas. Kuivatatud
vihtu säilita pimedas, ühtlase temperatuuri
ja niiskusega kuivas kohas. Kõige lihtsam
on kuvatatud vihad ladustada õhuavadega
pappkasti.
Parim aeg viha tegemiseks on selgel
päikeselisel päeval pärast kaste kuivamist.
Palu puudelt luba okste võtmiseks. Võta
oksi nii, et puu allesjäänud oksad saavad
kasvamiseks jõudu ja valgust juurde. Täna
puud vihaleheste, tervise ja elujõu eest! Vihta
tee noortest okstest, aga mitte tänavustest
kasvudest või vanadest, puitunud okstest.
Lehesed jäta tunniks kohanema, siis alusta
vihategu. Lehesed ootavad vihaks saamist
varjus õhukese kihina, et ei kuumeneks.
Läikiv, ilus lehepool jäta sissepoole, pahupool
väljapoole, vastu nahka. Hää viht on painduv,
kerge ja vihtleja suurust arvestav (viha pikkus
on küünarnikist sõrmedeni). Vihateost üle
jäänud lehed on head jalavannideks või
loputusveeks saunas.

Viha tegemine on ettevalmistus
vihtlemiseks
Vihta tehes vaata kuuseisu ja suuna
teadlikult oma mõtteid. Rahusta oma meel
ja hoia meeles inimesed, kellele vihta teed,
ning tervistavad soovid, mida vihalt ootad.
Kuufaasid on olulised, aga jälgida tuleb
looduse arengut.
Alati võib teha värskeid vihtu kohe
kasutamiseks. Talviseks kuivatatud vihaks on

Millised on õiged ajad
vihtade tegemiseks 2021. aastal?

Lindude gripi oht ei taha raugeda,
levimas on uus linnugripitüvi
• väldi igasugust kokkupuudet metslindudega,
vajadusel kaitstes oma linde metslindudega
kokkupuute eest võrkude, katuste, kanga või
muu asjakohase vahendiga;
• aseta lindude joogi- ja söödanõud siseruumi
või varikatuse alla, mis takistab metslindude
ligipääsu;
• pea parte ja hanesid teistest kodulindudest
eraldi;
• ära lase kõrvalisi isikuid oma lindude juurde;
• enne lindude juurde minemist ja nende
toitmist, pese käed ning vaheta riided ja
jalanõud;
• juhul kui märkad lindudel ebatavalist
suremust, munatoodangu, söömise ja
joomise järsku langust, siis teavita sellest
veterinaararsti;
• välisriigist tohib linde ja haudemune tuua
vaid veterinaarsertifikaadi alusel.
Rohkem infot lindude gripi kohta leiab
veebist aadressilt https://pta.agri.ee/eestislevib-lindude-gripp.
Täiendavate küsimuste korral pöörduge
ameti esinduste loomatervise ametnike poole.

KASK
20.06–09.07
20.06−26.06 − suured päevad, täiskuu
27.06−09.07 − kahanev kuu
26.07–07.08 − kahanev kuu, aga lehed võivad
olla juba „täpilised“
08.07 ja 05.08 (kaduneljapäev)
Kaseviht noorendab nahka, vaigistab lihasja liigesevalu ja parandab haavu, sest on
mikroobe pärssiva toimega. Võib kasutada
sama vihta erinevate inimeste vihtlemisel.
Lehed sisaldavad A- ja C-vitamiini,
seepärast tugevdab kasevihaga vihtlemine
immuunsüsteemi. Korjamiseks vali noored
leinakased või maarjakased veekogu juures.
Korja juuli esimesel poolel.
TAMM
23.−26.06 − täiskuu
23.−25.07 − täiskuu
21.−23.08 − täiskuu
Tammeviht
leevendab
nahahaigusi,
annab elujõudu ja energiat. Turgutab südant.
Vanarahvas ütleb tamme energia olevat nii
tugeva, et krooniliste (südame) haigustega
inimesed ei tohiks tammevihta kasutada.
Tammelehtedes leiduv tanniin leevendab
liigesehaigusi. Viha leotusveega loputa
juukseid, et anda neile kohevus ja läige.
VAHER
26.07–07.08 − kahanev kuu
24.08−06.09 − kahanev kuu
Vahtravihaga vihtlemine rahustab hinge,
toob rahunemise ja kingib kindlusetunde.
Sisaldab alkaloide ja askorbiinhapet, seetõttu
puhastab ning toniseerib nahka. Vahtralehed
imavad hästi higi ja mahendavad leili kuumust
ihul. Vahtraviha leotusvesi leevendab põletikke
nahal (päikesepõletus) ja liigestes. Parim
vahtraviha säilitusviis on soolamine.

Foto: Unsplash

Kui tavaliselt lõppeb lindude gripi levik
lindude pesitsusajaga, siis sellel aastal pole
gripi levik pidurdunud. Tuvastatud on Eestis
uus kõrge patogeensusega ja teistele loomadele
ja lindudele edasikanduv linnugripitüvi H5N1.
Endiselt tuvastatakse lindude grippi ka meie
lähiriikides.
Euroopas, sh Eestis on levinud peamiselt
kõrge patogeensusega lindude gripi viiruse
tüved H5N8 ja H5N1. Viimast tüve tuvastati
mais Matsalus kahel hukkunud merikotka
pojal ning eelmisel nädalal Pärnumaal,
Läänemaal ja Ida-Virumaal hukkununa leitud
lindudel.
Kuna käes on lindude pesitsusaeg,
siis erinevate liikide linnupoegadel, eriti
just veelindude (pardid, haned, luiged)
ja röövlindude (pistrikud, viud, kotkad)
poegadel on suur risk nakatuda ja surra.
Seetõttu tuleks võimalusel vältida laidude
külastamist, et vähendada haiguse jõudmise
riski kodulindudeni.
Lindude gripi H5N1 viirusetüve on
Hollandis tuvastatud kahel rebasel ja H5N8
viirusetüve hülgel Ühendkuningriigis ja
Rootsis. Viiruse ülekandumine loomadele on
kindlasti murettekitav, sest see näitab, et viirus
muteerub ning levib ja kohaneb paremini.
Amet asub uurima surnuna leitud või kütituid
rebaseid lindude gripile, et saada ülevaade, kas
ka Eestis viirus imetajale kandub.
Euroopas ei ole mitte ühestki inimese
lindude gripi viirusesse nakatumisest
teavitatud. Haiguste Ennetamise ja Tõrje
Euroopa Keskus (ECDC) on inimeste
nakatumise riski lindude grippi Euroopas
hinnanud väga väikeseks ja töö tõttu lindudega
kokku puutuvate inimeste nakatumise riski
väikeseks.
Kõrge patogeensusega lindude grippi
saab kodulinnupidaja ennetada rakendades
järgmisi bioturvalisuse meetmeid:

Millal on õige aeg vihtade
tegemiseks? Mooska talu
perenaine teab ja õpetab!

PÄRN
10.−13.07 − kuu loomine
13.−22.07 − kasvav kuu
23.−25.07 − täiskuu
Pärnaviht toob esile naiselikkuse,
soodustab higieritust, ergutab neerude tööd,
leevendab lihaspingeid, aitab külmetuse
korral, leevendab peavalu, viha leotusvesi
pleegitab pigmendilaike ja tedretäppe.
PÜHADE puude: pärna, vahtra, sarapuu,
pihlaka, saare, kadaka, tamme vihta tee vaid
kindla EESMÄRGIGA.
Sarapuu vihta võib teha igaks
saunakorraks, kuni lehed küljes püsivad.
Sarapuu viht on minu lemmik. Kuivatada
ja külmutada sarapuud ei saa, aga igal
saunapäeval, isegi juba kollaste lehtedega,
ahendab sarapuu veene, leevendab trombe,
kuna sisaldab palju parkaineid. Kergendab
diabeedi nähte. Harmoniseerib sisemaailma,
näitab lahendusi keerulistele situatsioonidele.
Õunapuu, pirni ja luuviljaliste vesikasve
ning mustsõstra oksi võib lisada nii värsketesse
kui ka säilitamiseks mõeldud vihtadesse.
Angervaks ja põdrakanep on vihtadesse
head kuni õitsemise lõpuni.
Rohttaimed ja vesikasvud pannakse viha
keskele, tõhusamate okste vahele.
Vihta võib köita kõiki hästi maitsevaid ja
lõhnavaid taimi.
Kasutatud vihad PÕLETA rituaalselt
(käänuaja) lõkkes.
Käe kerges, silmä selges!
Eda Veeroja
Mooska talo pernaane, sanna suri
503 2341, eda.veeroja@gmail.com
www.mooska.eu, Facebook: Mooska,
Mooska suitsusaunaliha

Vana Võromaa suitsusauna tava on kantud UNESCO vaimse kultuuripärandi esindusnimekirja.
Suitsusaun on meile ajast-aega olnud hingepide. Suitsusaun lõpetab. Suitsusaun on püha koht, kus
hoitakse vaikust, suheldakse oma ihu, hinge, looduse, tulevaste põlvede ja esivanematega.
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Rõuge Saunamaa mängib meistriliigas
Esmakordselt jõudis Eesti saalijalgpalli meistriliigasse Võrumaa võistkond – Rõuge
Saunamaa. Laupäeval, 22. mail Võru Spordikeskuses toimunud esiliiga üleminekumängus vajas
Rõuge Saunamaa võitu, et jõuda järgmisel hooajal Meistriliigasse.
Tulises ja tasavägises mängus Rõuge Saunamaa−JK Sillamäe Kalev vahel võideti sillamäelasi
seisuga 6:5 ning tagati pääs meistriliigasse.

Kuhu minna ja mida teha
Rõuge vallas sel suvel?
Jaanipäevad peetud, on aeg heita pilk peale ka ülejäänud kultuurisuvele.
Oleme kalendrisse kogunud kõik meile teada olevad suveüritused. Kui soovite oma
üritusi lisada, täpsustada vms, siis kirjutage või helistage meie kultuurispetsialistile (Indrek
Makke, tel 514 8615; kultuur@rauge.ee).

Pildil esimeses reas vasakult Siim Salandu, Tanel Tillemann, Gaspar Vainula, Siim Tillemann, teises
reas mängiv treener Oliver Ossipov, Jürgen Kolk, Kert Joakit, Oleg Laidinen, Emil Elrond Karu, Janek
Siska, Kristjan Kimmel, väravavaht Andrei Kiš. Ees keskel võistkonna manager Jaak Pächter. Lisaks olid
võistkonna koosseisus Erki Alliksoo, Tauri Imsi, Taavi Sarapuu, Hendrik Kummer, Kristjan Moks, Kristo
Perli, Tarvo Piho, Ronan Pähn, Mait Raha, Riho Ruusamäe

Toeta meie meeste osalemist meistriliigas!

Meistriliiga 2021/2022 hooajal saab Rõuge Saunamaa kodusaaliks Võru Spordikeskus,
sest Rõuge saal ei vasta meistriliiga nõuetele. Meistriliigas osalemise eelarve on tunduvalt
suurem, seega otsime toetajaid: pakume võimalust paigutada oma logo uutele vormidele,
mis valmivad septembris. Oma toetuse on juba eraldanud Rõuge vald ja Saunamaa.

Missokad, tulge suplema!
Keit Kuke eestvedamisel ja koostöös
vallaga valmis 13. juunil Pullijärve randa uus
sild.
Aitäh kõigile, kes vabatahtlikult käed
külge panid: Olari Saarniit, Robin Saarniit,
Arti Zirk, Kaimar Nõmmik, Indrek Ülper, Tiit
Ojaots, Kristo Erik, Valeri Ilves, Imre Paas.
Omal moel oli abiks ka Marko Tarro.

Vana-Võromaal läks lahti fotojaht
1. juunil kõlas stardipauk võistlusmängule
fotojaht „Püvvä pildi pääle!“. Võistlusele on
oodatud Vana-Võromaal tehtud fotod, millel
näeb võrokeste ummamuudu elu ja olemist.
Osalema oodatakse nii Vana-Võromaa
elanikke kui ka selle piirkonna külalisi.
„Mi kanti teedäs häste võro keele perrä,
a meil omma ka uma kombõ, tegemisetallitamisõ ja tsipa esimuudu aoarvaminõ.
Võrokõnõ esi tuud panõ-i tähelegi, a kiä
mujjalt tulõ, näge õkva är, et meil om elo tan
ummamuudu,“ avab piirkonna eripära Võru
Instituudi direktor Rainer Kuuba. „Püvvämi
tuud ummamuudu olõmist sõs pilte pääl kah
näüdädä – midä inämb om erinevit pilditegijit,
toda põnõvambit pilte või tulla.“
Võistlusele on oodatud pildid kohalikel
kommetel põhinevatest toimetustest, olgu
need siis argipäevased või pidulikud. Fotole
võiks jäädvustada näiteks suitsusauna kütmise,
leivateo, jaanipäeva pidamise, lõõtspilli
mängimise, seenel-marjal käigud, käsitöö
tegemise, taluloomade talitamise – kõik selle,
mida osatakse teha käsitsi ja alalhoidlikult
ning mille tegemiseks võetakse aega.

Võistluspildid tuleb laadida üles fotojahi
kodulehele fotojaht.visitvoru.ee. Lehel on
kirjas ka täpsem info ning jahieeskirjad.
Ülesriputatud pilte saavad kõik vaadata ja oma
lemmikutele ka punkte anda.
Võistlus kestab kogu suve ja kuldsema
aja sügisest ning lõpeb 15. oktoobril.
Võistluse jooksul loositakse pildistajate vahel
välja väiksemaid auhindu Vana-Võromaa
ettevõtjatelt, võistluse lõpus selguvad
peaauhinna ning rahvahääletuse auhinna
võitja. Rahvahääletuse võitja saab auhinnaks
Uma Meki tooteid. Peaauhind on fotopoe 300
euro väärtuses kinkekaart. Võitja kuulutatakse
välja simunapäeval, 28. oktoobril 2021.
Vana-Võromaa fotojahti korraldavad
SA Põlvamaa Arenduskeskus, SA Võrumaa
Arenduskeskus ja Võru Instituut. Fotojahilt
kogutud pilte kasutatakse Vana-Võromaa
tutvustamisel nii veebimeedias kui ka
trükistes. Osa saagist jääb hoiule VanaVõromaa muuseumide fotoarhiivi.
Vana-Võromaa
on
põline
kultuuripiirkond, mis eristub naabritest nii
keele kui ka kommete poolest. Võrokeste
põline kogukond hoiab traditsioonilist maaelulaadi ning esivanematelt päritud kombeid.
Piirkonnas kõneldakse tänapäevasest eesti
keelest hoopis teistmoodi keelt – võru keelt
(võro kiilt), mida on kõneldud siin maanurgas
vähemalt paar tuhat aastat. Vana-Võromaa on
üks turismi sihtpiirkondi Lõuna-Eestis.
Lisainfo:
Külli Eichenbaum, Võru Instituut (5661 1924;
kylli.eichenbaum@wi.ee)
Kaisa Äärmaa, Võrumaa Arenduskeskus (5698
4971; kaisa.aarmaa@vorumaa.ee)

26. juunil kell 10.00
Kuuritsapüügivõistlus Kavadi järves
26. juunil kell 14.00
Uue-Saaluse kodukandipäev pargis ja Kavadi järve ääres
27. juunil kell 09.30
15. Tour de Rõuge maastikurattavõistlus − start Rõuge
			Ööbikuoru keskuse juures
30. juunil kell 19.00
Regilaulu õhtu-õpituba Filmi Vargamäe külastuskeskuses
1. juulil kell 10.00		
Vihtlemise meistriklass Mooska talus
2.−4. juulil		
Rõuge Retk, Motocamp − tsiklite ja USA autode kokkutulek
			
Tindioru turismitalus ja selle ümbruses, Ööbikuorus
3. juulil kell 19.00		
Kalle Sepp ühemeheshows „Helimehe tähetund“ Haanjamehe
			talus
3. ja 4. juulil		
Unustatud mõisate mängu 1. ja 2. päev Rogosi mõisas
4. juulil kell 15.00		
Krabi Külateater etendusega „Tärn“ Misso vabaõhulaval
4. juuli kell 19.00		
Kalle Sepp ühemeheshows „Helimehe tähetund“ Haanjamehe
			talus
6. juulil kell 19.00		
Külaülikool: „Vaba aeg kui uus rahvuslik aare – kogukondlik
			
ressurss tulevikulahenduste nurgakivina“ Väiku-Ruuga külas
			
Tamme talus, võõrustab Kadri Kangro
7. juulil kell 15.00		
Varstu piirkonna eakate memme-taadi piknik Varstu
			kultuurikeskuse juures
7. juuli kell 19.00		
Kalle Sepp ühemeheshows „Helimehe tähetund“ Haanjamehe
			talus
9.−10. juulil		
XXVII Paganamaa päevad
11. juulil			
Rõuge 3 torni maastikumaraton Haanjas, Paganamaal ja Rõuges
11. juulil kell 11.00
Teemapäev „Talulapse mängumaa“ Filmi Vargamäe
			külastuskeskuses
13. juulil kell 19.00
Külaülikool: „Suitsusauna pärimusest ja tänapäevastest
			
kommetest“ Mooska talus, võõrustab Eda Veeroja
15. juulil kell 19.00
Rolf Roosalu kontsert „Maagiline päev“ Misso vabaõhulaval
16. juulil kell 19.00
Kõrsikute kontsert „Suuda öelda ei“ Ööbikuoru Villas
17. ja 18. juulil		
Unustatud mõisate mängu 3. ja 4. päev Rogosi mõisas
17. juulil kell 21.00
Nalja- ja tantsuõhtu ansambliga Kruiis, vahepalad Kadri
			
Lillepea Ainsalult Mõniste Rahvamaja välilaval
18. juulil kell 16.00
Meelis ja Katrin Duo juubelikontsert Rõuge kunstikuuris
20. juulil kell 19.00
Külaülikool: „Ära kindlusta tuulde ehk meelespea, mida jälgida
			
kindlustuslepingu sõlmimisel“ Kiidi külas, võõrustab Andrus
			Piigli
23.−25. juulil		
Klubi Eesti Karavan sünnipäev Tindioru Turismitalus ja selle
			ümbruses, Ööbikuorus
24. juulil kell 8.00		
Võistkondlik valikorienteerumine 8h rogain Pähnil
24. juulil kell 11.30
Kalapüügivõistlus Viitina Kuurits 2021
24. juulil kell 12.00
Avatud talude päev Andri-Peedo talus, Haava talus, Mooska
			
suitsusaunatalus, Nopri talumeiereis, Sentafarm OÜ-s ja Uue			Saaluse veinitalus
24. juulil kell 16.00
Kangsti külaplatsil ja Matsi krossirajal suur sünnipäevapidu:
			
Kangsti Külaselts 20 ja Matsi krossirada 20. Esineb ansambel
			Mohiito
25. juulil kell 12.00
Avatud talude päev Andri-Peedo talus, Haanjamehe talus,
			
Haava talus, Mooska suitsusaunatalus, Nopri talumeiereis,
			
Sentafarm OÜ-s ja Uue-Saaluse veinitalus
27. juulil kell 19.00
Külaülikool: „Mis on elu mõte?“ Rõuge alevikus, võõrustab
			Mait Mölder
28. ja 29. juulil 		
Festival „Aigu om!“ (erinevad esinejad ja nende õpitoad,
			
kontserdid, retked, vestlused, lühietendus) Rõuges, Viitinas ja
			Pähnil.
5. augustil kell 19.00
Etendus „Ühe tiivaga inglid“ Filmi Vargamäel
6. augustil kell 19.00
Film „Kratt“ (Eesti 2020) Suure Muna kohviku kinos
8. augustil kell 18.00
Reky lasteteateri etendus „Kunksmoor ja kapten Trumm“
			Rogosi mõisas
12. augustil kell 19.00
Mari Kalkuni kontserdiõhtu „Keelega-meelega“ Uue-Saaluse
			veinitalus
14. augustil kell 15.00
Rõuge Priitahtlike Pritsimeeste Käraja Rõuge pargis
15. augustil kell 18.00
Pearu Paulus ja Live Band „Ma varjuna kannul sul käin“
			Ööbikuoru villas
18. augustil kell 19.00
Kalle Sepp ühemeheshows „Helimehe tähetund“ Haanjamehe
			talus
19. augustil kell 19.00
Kalle Sepp ühemeheshows „Helimehe tähetund“ Haanjamehe
			talus
21. augustil kell 12.00
Ruusmäe noorteklubi aastaaegade matkasarja kolmas matk:
			Suvematk
22. augustil kell 15.00
Helikoori tänukontsert Rõuge kirikus
25. augustil kell 19.00
Kalle Sepp ühemeheshows „Helimehe tähetund“ Haanjamehe
			talus
26. augustil kell 19.00
Kalle Sepp ühemeheshows „Helimehe tähetund“ Haanjamehe
			talus
Suve jooksul nimekiri täieneb, kõigi ürituste kohta leiab rohkem infot korraldajate või
Rõuge valla Facebooki lehtedelt ja kodulehtedelt.
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Põnevad Paganamaa päevad
juba 9. ja 10. juulil!
Juuli teisel nädalavahetusel kutsume kõiki
XXVII Paganamaa päevadele. Nii nagu muutub
kõik meie elus, pakume põnevat uudsust ka
selle suve programmis ja esinejates. Samas on
ka hääd-armsad-tuntud tegijad kaasa löömas ja
püünel.
Ööülikoolid Pähnis 9. juulil
Reede õhtul kell 20 toimub Vikerraadio
Ööülikooli salvestusi suisa kaks, lektoriks
mõlemal muusik, modell ja hauakaevaja Kalev
Rajangu. Laste ööülikoolis räägime teemal
„Taganejate tontide nutulaul“ ja sellele järgnevas
Ööülikoolis teemal „What’s Up? Watts Up’N
Down. Alan Watts 106: lootus uus“. Ööülikoolid
on tasuta sissepääsuga.
Põhipäev, 10. juuli Paganamaal
Laupäeva varahommikul on oodatud
kõik looduse- ja muusikailu nautlejad,
varahommikuste
helide-värvide-lõhnadeliikumiste harmoonia ja mängu uudistajad
Paganamaale Liivajärvele,
kus
pakume
Päikesetõusukontserti (algus kell 5) meie kandi
juurtega armastatud muusiku Sandra Eowyn
Karuga. Kontserdipileti hind on 5 eurot.

lõkkel meie staarkokk Ülle Kikas koos abilistega.
Kell 16 astub Kadri Giannakaina Laube
eestvedamisel üles just Paganamaa päevadeks
kokku kutsutud pilliõpetajatest koosnev
Paganamaa Pillimeeste Punt.
Kella 17-st pakume umakeelset Paganamaa
legendide raja matka koos Mürgi Manniga.
Kell 18 paneb vägevad pillid kõlama
me päevadel üle kümne aasta kaasa löönud
Paganamaa Brass Urmas Himma eestvedamisel.
Teadaolevalt on Paganamaa Brassil plaanis
n-ö ühte heita järgmisena üles astuva Tartu
Akadeemilise Meeskooriga, kes astub üles ka
eraldi kavaga.
Kell 20 saame nautida Krabi Külateatri
esietendust, mille teema ja pealkiri on üllatus
isegi korraldajate jaoks.
Kella 21-st võtab eesti tantsumuusika
pop-iga lava üle ansambel FUNKITOL, mille
põhikoosseis koosneb pilliõpetajatest.

NR 6(40) / 25. juuni 2021

Paganamaa päevad XXVII

9.-10. juuli 2021

Reede, 9. juuli Pähni RMK Külastuskeskuses
20:00 Vikerraadio saate Laste ööülikool salvestus
Teema: Taganejate tontide nutulaul
20:15 Ööülikool salvestus
Teema: Alan Watts 106: lootus uus
Lektor: muusik, modell ja hauakaevaja Kalev Rajangu

Laupäev, 10. juuli Paganamaal
05:00 Päikesetõusukontsert Sandra Eowyn Karu Liivajärvel
15:00 Matkad Paganamaal koos taimeökoloog Tiina Elvistoga
16:00 Paganamaa Pillimeeste Punt
17:00 Legendide raja matk Mürgi Manniga
18:00 Paganamaa Brass
19:00 Tartu Akadeemiline Meeskoor
20:00 Krabi Külateater esietendus
21:00 Tantsuõhtu ansambliga FUNKITOL
Piletiinfo:
Ööülikooli loengud tasuta.
Päikesetõusu kontsert 5 eurot
Paganamaa päevapilet 10 eurot inimene, alla 12 aastased lapsed tasuta.

Sandra Eowyn Karu. Foto: Grethe Rõõm

Kella kolmest päeval algab põhiprogramm,
mis kestab südaööni. Kutsusime meile taimede
tundmise tarkust jagama taimeökoloog Tiina
Elvisto, kes on Paganamaa loodusrikkuste
väga hea tundja. Taimematkalistele pakutakse
kosutavat Vanapagana suppi, mille valmistab

Jooki-sööki pakuvad Krabi Kõrts ja Daisy
Kohvik. Programmis on ka lastele kavandatud
tegevusi.
Täname
meie
suurtoetajat
Rõuge
Vallavalitsust, tänu kelle lahkele meelele saame
sel aastal põhiprogrammi rõõme pakkuda hea
hinnaga: pilet maksab täiskasvanutele vaid 10
eurot ning peredele (2+3) 25 eurot.
Kohtume Paganamaal!

Perepilet (2 täiskvasvanut ja 2 või enam põhikooliealist) 25 eurot
Piletid müügil Fientas ja kohapeal.
Paganamaa asukoha koordinaadid: 57.5942° N, 26.8315° E

Rohkem infot: www.paganamaa.ee
Toetajad:

Alanud on suplushooaeg: veemõnusid nautides pea
meeles ohutusreegleid!
Soe suvi ja suplushooaeg on Eestis täie
hooga peale hakanud. Päästeamet tuletab meelde,
et veemõnusid nautides on oluline järgida
ettevaatusabinõusid, et kosutavast karastusest ei
saaks traagiline õnnetus.
„Käesolev aasta on veeõnnetuste vaates nukker
– esimese viie kuuga on uppunud 17 inimest, seda
juba enne suplushooaja algust. Neist seitse on
uppunud kalastamise käigus,“ rääkis Päästeameti
ennetustöö osakonna ekspert Mikko Virkala.
Tänavusi uppumissurmasid on põhjustanud
komistamised
ja
libastumised,
õnnetused
veesõidukitega, aga ka hooletus ja alkoholi liigne
tarbimine. 17 uppunust kaheksal on tuvastatud
joove või joobekahtlus.
„Saatuslikuks võib saada ka väike kogus.
Alkoholi tarvitanud inimene väsib kiiresti ja tekkida
võivad reflektoorsed häired. Samuti pole harvad
olukorrad, kus vägijooki pruukinud inimene ei
suuda hinnata adekvaatselt oma ujumisoskusi. Nii
piisabki vaid paari halva asjaolu kokkulangemisest
ja ujumaminek võib jääda viimaseks,“ rõhutas
Virkala.
Suplema tasub minna tuttavasse kohta. Võõra
ujumispaiga puhul tasub end aegsasti kurssi viia
veesilma eripäradega. Kindlasti tasub ujuma minna
koos sõbra või lähedasega, et teineteist jälgida ja
vajadusel abi kutsuda. „Erilise hoolega tuleb rannas
jälgida lapsi, sest nende ohutunnetus kipub olema
nõrgem kui täiskasvanutel. Seetõttu tuleb lastele juba

aegsasti selgitada ka veega kaasnevaid ohte,“ pani
Virkala kõigile lapsevanematele südamele. Ujuma
minnes ei tohi ülehinnata oma ujumisoskusi. Kõige
kindlam on ujuda kalda lähedal nii, et jalad põhja
ulatuksid.
Suplushooaja eel kontrollis Päästeamet üle
populaarsemate ujumiskohtade veeohutuspüstakud.
715 veeohutuspüstakust oli rikutud 104. 60 juhul
oli kannatada saanud infotahvel, 58 juhul olid
rikutud või puudu päästevahendid ja 30 juhul oli
püstak ümber lükatud, lõhutud või põlema pandud.
Kompleksseid ja korras veeohutuspüstakuid oli
611. Päästeamet vahetab rikutud püstakutel välja
infotahvlid, püstaku valdaja ülesanne on hoolitseda,
et päästevahendid oleks komplekssed ja korras.
„Ohutuspüstakud peavad olema komplekssed
selleks, et õnnetuse korral saaks hädasolijale kiirelt
appi minna ennast seejuures ohtu seadmata. Tahvlilt
leiab info ja juhendid, samuti päästevahendid.
Meeles tuleb pidada, et päästerõnga puudumine
võib maksta kellegi elu. Iga tahvel on märgistatud
numbriga, et häirekeskus saaks õnnetuse puhul
sündmuspaiga kiirelt tuvastada ja abi saata. Seetõttu
on ülimalt oluline, et suplushooajaks oleks kõik
vajalik stendil olemas ja käepärast,“ selgitas Mikko
Virkala.
Selleks, et juhtida suplejate tähelepanu
ohutusele, paigutatakse tänavu 200 enim elusid
nõudnud ujumiskoha juurde lisainfotahvlid, mis
juhivad tähelepanu liigsest alkoholi tarvitamisest

Osta piletid siit

põhjustatud
veeõnnetustele
ja
kutsuvad üles tähelepanelikkusele.
Ujuma minnes tuleb meeles
pidada lihtsaid ettevaatusabinõusid:
• Kui jood, ära uju! Ohtlikuks
osutuvad ka nõrk joove ja pohmell.
Alkoholi tarvitanu väsib kiiresti,
lisaks
tekivad
reflektoorsed
südamevereringesüsteemi
talituse häired. Kiiresti võib
tekkida alajahtumine ja jäsemete
verevarustus võib järsult halveneda.
• Hoia silm peal! Alati on
kindlam minna ujuma sõbra või
pereliikmega, kellega saate teineteist
jälgida ja vajadusel abi kutsuda.
Kindlasti ei tohi üksi ujuma lubada
lapsi.
• Vali ujumiseks õige koht! Sageli
minnakse ujuma tugeva lainetusega
merre või kiirevoolulisse jõkke, kus
õnnetuse juhtumiseks pole palju
vaja. Palju vigastusi juhtub vette
hüppamisel selleks mitte ettenähtud
kohtadest (nt sillad, muulid).
Meeles peab pidama, et kohtades,
mis ei ole ujumiseks ette nähtud,
võib leiduda veealuseid poste, kive,
kände ja muud. Samuti võib põhi
olla reostatud teravate ja ohtlike
esemetega (nt klaastaara). Kõige
turvalisem on ujuda ametlikus
rannas vetelpäästjate silma all.
• Kõige ohutum on ujuda kalda
lähedal ja nii, et jalad alati põhja
ulatuks. Kui peaksid ootamatult
väsima või peaks tekkima näiteks
lihaskramp või mõni terviserike, ei
järgne madalas vees ujumise korral
nii suurt uppumisohtu.
Rohkem infot: www.selgroog.ee
Silver Kuusik
Kommunikatsiooniosakonna
nõunik

Aita kaasa Rõuge Ööbikuoru
keskuse uue ekspositsiooni
loomisele!
Selle suve lõpuks uuendame väga põhjalikult Rõuge
Ööbikuoru infokeskuse näitust.
Sellega seoses kutsume kohalikke drooni-, loodus- ja
muid foto- ning videograafe koostööle – võta ühendust
ja uuri, milliste vaadetega fotodest ja videotest puudu
on, või näita oma kollektsiooni ning vaatame, ehk sobib
sealt midagi meie näitusele! Plaanis on teha näiteks klipp
„Ööbikuorg linnulennult“, aga ka „Võrumaa – hästi hoitud
pärimuste laegas“.
Samuti ootame ideid inimeste kohta, kes on teie arvates
parimad pärimuse hoidjad kogu meie vallas – muusikud,
folkloristid, käsitöölised, laulu- või tantsuõpetajad … Ka
nende lood talletame Ööbikuoru keskuse uuel näitusel kas
siis pildi- või videomaterjalina kõigile vaatamiseks.
Ootame teie ettepanekuid ja ideid 6. juulini, pärast
seda teeme koos näituse valmistajaga valiku ning asume
tööle.
Kontakt: kommunikatsioon@rauge.ee, 5346 5809
(Viivika Nagel, kommunikatsioonispetsialist)

Mõniste Talurahvamuuseumi toimetused
juulikuus
Eesti vanim vabaõhumuuseum Mõnistes on avatud
E−K kell 10−17 ja N−R kell 10−16. Muuseumi toimetustest
saab aga osa ka väljaspool muuseumi:
11. juulil oleme Filmi Vargamäel, kus pakume
„Talulaste mängumaa“ programmi. Alustame sellega kell
11.00
24. juulil oleme Leevi kodukandipäeval oma leiva
programmiga
24. juulil võtame Harglas osa ka Kotussõ „Uma
üülaadast“, kus pakume huvilistele alates kella 19-st
„Talulaste mängumaa“ programmi
Neid ja teisi kodulehel olevaid väljasõidu
õppepäevi saab tellida ka sündmustele. Info Mõniste
Talurahvamuuseumi kodulehel www.monistemuuseum.ee.
Ootame teid programmist osa saama!
Mõniste Talurahvamuuseum
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Surnuaiapühad Rõuge valla kalmistutel
Pühapäeval, 11. juulil
kell 11.00 Nogopalu kalmistul
kell 12.00 armulauateenistus Rõuge kirikus
kell 13.00 Rõuge Vanakalmistul
Pühapäeval, 25. juulil
kell 11.00 Vana-Roosa kalmistul
kell 12.00 armulauateenistus Vana-Roosa kirikus

Pühapäeval, 1. augustil
kell 12.00 Misso kalmistul
Pühapäeval, 8. augustil
kell 11.00 Pütsepa kalmistul
kell 12.00 armulauateenistus Ruusmäe kirikus
kell 13.00 Plaani kalmistul

Rõuge kogudusel on uus nõukogu ja juhatus
25. mail viidi Rõuge koguduses läbi korralised nõukogu ja juhatuse valimised. Juhatuse
liikmeteks valiti Maire Grosman, Eimar Hallop, juhatuse aseesimeheks Mikk Mustmaa ja
juhatuse esimeheks Jaak Pächter.
Nüüdseks eelmise koguduse juhtkonna teenimise ajal on saadetud korda nii mõndagi:
koguduse maad on heasse korda ja kasutusse seatud; vana leerimaja on Mägilaste motoklubi
heaperemehelikesse kätesse usaldatud, teenimaks ka koguduse ja kogukonna vajadusi. Samson
von Himmelstjserna fondi rahastusel on kirikusse ehitatud Eestis esmakordne ja ainulaadne
küttesüsteem ning muinsuskaitseameti ja Rõuge valla rahalisel toel saab käesoleval aastal
remonditud Kiriku tornikiiver koos kandekonstruktsioonidega. Viimane loetletu saab olema
uue juhatuse esimene suurem hool koguduses.
Ma tänan eriliselt eelmist juhatust, kelle juhtimise, läbirääkimiste oskuse ja aktiivsuse läbi
on saavutatud palju märkimisväärset selleks, et kirik saab kogukonna jaoks olemas olla.
Soovin uuele nõukogule ja juhatusele palju õnnistust järgnevaks neljaks teenimise aastaks.
Mait Mölder
EELK Rõuge Maarja koguduse õpetaja

Kirikute teated
5. pühapäeval pärast nelipüha, 27. juunil
kell 11.00 armulauaga jumalateenistus Rõuge Maarja kirikus
kell 11.00 liturgia Mõniste-Ritsiku kirikus
kell 14.00 Mõniste-Ritsiku kirikus kontsert sarjast „Issand, ava mu huuled!“;
esineb ansambel Triskele
Apostlite pühapäeval, 4. juulil
kell 11.00 armulauaga jumalateenistus Rõuge Maarja kirikus
kell 12.00 jumalateenistus Misso kirikus
7. pühapäeval pärast nelipüha, 11. juuli
kell 12.00 armulauateenistus Rõuge Maarja kirikus
Kirgastamispühal, 18. juulil
kell 11.00 armulauaga jumalateenistus Rõuge Maarja kirikus
kell 12.00 jumalateenistus Misso kirikus
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Misso kiriku ja Oravasaare
kalmistu lugu
Rõuge valla elanik, Vastseliina Katariina
koguduse liige Erki Sok on koguduse veebilehel
(www.vastseliina.eelk.ee/ajalugu/missokirik) avaldanud huvitavat kirjamaterjali
Misso kiriku ja Oravasaare surnuaia kohta,
mida avaldame kahes osas ka seekordses ja
järgmises „Mägede Hääles“.
Misso kirik on EELK Vastseliina Katariina
koguduse abikirik. Kirikus asub vendade
Kriisade esimene orel. Praegune Misso kirik
õnnistati sisse 3. septembril 1939. aastal.
EELK Misso Palvemaja Ühingu kroonika
1884. aastal ehitati Pugola (Misso) uus
koolimaja, mille ülemisest korrusest tehti
palvemaja. Ehitusmaterjali teise korruse
palvemaja ehitamiseks annetasid kohalikud
elanikud. Meister tegi töö praktiliselt
annetusena, sest võttis tasuks ainult 100 rubla.
Rahvalt koguti annetusi ja 1888. aastal
paigutati palvemajasse ka Jakob Kriisa
valmistatud orel, mis maksis 300 rubla. See oli
Kriisade valmistatud esimene orel.
Kooliõpetajad pidasid palvemajas igal
pühapäeval palvetunde ja organistina mängis
orelit Vidrik Pant. 1918. aastal lõhuti orel
punaväelaste poolt, ainult mõned oreliviled
jäid terveks.
1921. aastal võeti õpilaste arvu ja uute
klassikomplektide avamise tõttu koolimaja
ülemine korrus klassiruumide alla, palvetunde
ja jumalateenistusi hakati pidama alumisel
korrusel esimese klassi ruumis, kuhu oli
paigutatud kantsel ja koolile osteti uus
harmoonium.
5. märtsil 1932 asutati EELK Misso
Palvemaja Ühing. Asutajaliikmeid oli 8,
põhikirjale kirjutasid alla asutajaliikmed A.
Pilt, V. Janson, A. Tuvi, G. Kukk, R. Pild, G.
Berg, G. Günberg ja K. Pilt. Põhikiri koosnes
kümnest paragrahvist, ühingu ülesannete
hulka kuulus inimeste kasvatamine aususes,
õigluses ja halastuses. Põhikiri registreeriti 5.
aprillil 1932 seltside registris nr 3357 all.
Esimese üritusena võttis ühing ette
sõjaajal lõhutud oreli parandamise. Pugola
algkooli hoolekogu andis oreli remondiks
varem kogutud 180 krooni. Puuduva raha
saamiseks korraldati 21. augustil 1932
korjandus kümne lehega ja sama aasta 10.
septembril 20 korjanduslehega koos kogutud
asjade näitemüügiga, kust laekus ka puuduv
raha. Juhatuse korraldusel viidi lõhutud orel
A. Kriisa poole Meelakule remonti. Oreli
remont läks maksma 450 krooni.
Järgmine ülesanne oli teha selgeks, kuhu
panna remonditud orel. Koolimajas polnud

palvemaja võimalik taastada, seega tuli ehitada
uus palvemaja uude kohta. 1934. aastal eraldati
kirik koolist Riigivolikogu otsusega − varem
kontrollis kirik usuõpetuse õpetamist koolis,
nüüd jäi see haridusministeeriumi korraldada.
Pugola koolimajas otsustati teha koolimajale
juurdeehitus ja vana osa ümberehitus, kust
lammutati ülemine korrus. Ülemise korruse
palkseinad andis vallavalitsus uue palvemaja
ehitamiseks ja nende äraveo ehitusplatsile
korraldas Heino Tarro oma hobusega.
Uue palvemaja ehitamiseks kinkis Alvine
Pilt oma Peebu nr. 13 talu maast Jaanimäe
tüki (suuruselt esikülg 41,8 m, tagakülg
27,7 m, põhjakülg 1,9 m, lõunakülg 28,5 m)
väärtusega 50 krooni. Kinkeleping vormistati
14. juulil 1936, kinkijad: Alvine ja Aleksander
Pilt. Kingi saajateks olid Rudolf Pilt, Harald
Sokk ja Gothard Kukk.
Uue abikiriku plaani valmistas Võru
arhitekt Gustavson 08.08.1936 aastal.
Külapoolses otsas oli ette nähtud õpetaja
ruum, selle peal rõdu, kuhu paigutada orel ja
Riia-poolsesse otsa trepi kohalt üles torn.

Foto: Erki Sok

Kuna ühingul oli raha puudu, siis jäeti
torni ja õpetaja ruumi ehitus ära ja alustati
saaliosa ehitamisega. Kiriku alusmüür ehitati
ja nurgakivi pandi õpetaja Edmund Ermitsa
poolt 14. juulil 1936. aastal. Müürikivid toodi
kohale talgute korras. Nurgakivisse paigutati
vasktoru, kuhu sisse pandi ühingu tegevuse
suunad, käibel olevad rahad ja juhatuse
liikmete nimed. Palvemaja seinad ehitati
ja majale pandi sarikad peale 1936. aasta
sügiseks.
Alusmüüri tegi Egor Auvilov ja seinad
püstitas Vassili Vassilevski – mõlemad olid
pärit Laurast. Katuse kattis Vilbert Oppar.
Maja ehituseks kulutati 1936. aastal 419
krooni.
Sarikate ülestõstmisel tellingud murdusid.
R. Prants kukkus ja murdis käeluu, talle tuli
maksta kokkuleppel kohtu kaudu haigusraha
50 krooni.
1937. aastal viidi maja katuse alla ja alustati
ettevalmistusi maja lõplikuks valmimiseks.
Jätkub järgmises lehes
Allikas: „EELK Misso Palvemaja Ühing
1932−1990 kroonika“ Autor: kirikuvanem
Heino Tarro

Misso kirik. Foto: Erki Sok
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On aeg hakata mõtlema
ideid sündmusteks Euroopa
kultuuripealinna programmi!
Kui tahad ise kujundada seda, milliseid
elamusi pakub Euroopa kultuuripealinna aasta
Lõuna-Eestis aastal 2024, siis hakka ajusid
ragistama − 1. oktoobriks tuleb esitada läbi
regionaalse projektitaotlusvooru plaanitava
sündmuse ideekavand, taotlusvoor avaneb
jaanuaris 2022.
SA Tartu 2024 korraldas koos LõunaEesti omavalitsustega maikuu lõpus ja
juunikuu alguses Euroopa kultuuripealinn
Tartu 2024 regionaalse projektitaotlusvooru
infopäevad, kus osalejad said infot, millal ja
mida tuleb teha, et oma ettepanek Euroopa
kultuuripealinna programmi jaoks esitada.
Infopäevadel tutvustasid Tartu 2024
esindajad regionaalse projektitaotlusvooru
kontseptsiooni ja tingimusi, samuti sai
kultuuripealinna esindajatelt küsida küsimusi
taotlusvooru kohta.
Täname kõiki infopäevadel osalenuid,
juba infopäevadel tulid kõneks põnevad
ideed sündmusteks. Kes infopäevadele tulla ei
saanud, saab regionaalse projektitaotlusvooru
tingimustega tutvuda Tartu 2024 ja
omavalitsuste veebilehtedel.
Regionaalse projektitaotlusvooru eesmärk
on leida Euroopa kultuuripealinna programmi
silmapaistvaid 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 innustame 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.
Millised sündmused on oodatud?
Kõik, kellel on Euroopa kultuuripealinna
programmi sobiv idee sündmuseks ning kava
selle läbiviimiseks, saavad esitleda taotluse
regionaalsesse projektitaotlusvooru. Peale
taotlusvooru edukat läbimist sõlmitakse
korraldajatega produktsioonileping. Viimane
etapp on kultuuripealinna elluviimine ehk
enda ürituse ettevalmistamine ja elluviimine
koostöös Tartu 2024 meeskonnaga.
Tartu 2024 programmi pürgivate
sündmuste välja pakkujad on oodatud
avama oma projekti Tartu 2024 kunstilise
kontseptsiooni „Ellujäämise kunstid“ väärtuste
kaudu. Nendeks on loodushoidlikum linna- ja
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.
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 earühmade koosloome.
Niisamuti on sündmuste korraldamisel tähtis
keskkonnateadlikkuse aspekt ehk järgitaks
keskkonnahoidliku
kultuurikorralduse
juhiseid.
Loodame ja eeldame, et õnnestunud
ettevõtmised
toovad
kaasa
positiivse
pikaajalise mõju – piirkonna nähtavuse
kasvu, suurenenud koostöö tegemise tahte
ja võimekuse, hoogustub rahvusvaheline
koostöö. Tahame ju kõik, et Lõuna-Eesti
on väga hea paik elamiseks ja kohalikud
soovivad ja saavad külastada laial skaalal
kultuurisündmusi.
Regionaalsesse
projektitaotlusvooru
oodatakse pigem suuremaid projekte kui palju
väikeseid. Rõuge vallas läheb regionaalses
projektitaotlusvoorus jagamisele 51 289
eurot.
Kui sündmus toimub ühe omavalitsuse
territooriumil, on oodatav kaasfinantseeringu
määr 30%, kui mitme omavalitsuse
territooriumil, siis 10%.
Ideede kirjeldusi oodatakse 1. oktoobriks
SPOKU keskkonda (vorm avaneb sügisel).
Taotlusvoor avaneb SPOKU keskkonnas
jaanuaris 2022. Tutvu täpsemalt Euroopa
kultuuripealinn Tartu 2024 regionaalse
projektitaotlusvooru tingimustega Tartu
2024 kodulehel www.tartu2024.ee või valla
kodulehel.
Annela Laaneots,
SA Tartu 2024 Lõuna-Eesti koordinaator

MOTOCAMP 2021 2.−4. juulil Rõuges
– mootorrataste ja Ameerika autode
kokkutulek
Rõuges Tindioru talus saab 2. juulil alguse mootorratturite ja Ameerika auto omanike
ühiskokkutulek.
Toimub kiirendusvõistlus, tsiklite ja autode orienteerumisvõistlus, Lõuna Eesti rammunaiste
võistlus, ühissõit Võrumaal, FULL PULL demonstratsioon. Bändid ja murumängud.
Rohkem infot; www.mägilased.ee või Facebookis.
Korraldab Mägilaste Motoklubi
Alar Johanson

Käsitöökonkursi „Mõtsa poolõ“
võitjad on selgunud!
4. mail 2021 kuulutati veebi vahendusel
välja käsitöötoodete konkursi „Mõtsa poolõ“
tulemused. MTÜ Vana-Võromaa Käsitüü
poolt korraldatud konkursil sai peapreemia
kasetüvele sarnaselt vilditud seinavalgusti
„Veidü kõivu ja kõo kand“, autoriks Liilia Tann.
Heli Viksi käsitsi telgedel kootud vaip
„Mõtsajärve marjamaa“ sai teise preemia.
Eripreemiatega tunnustati keraamikatooteid:
vaas koos männioksaga, autor Urve Konksi
ning võitoos seeriast „Mine metsa“, autor Evi
Laurits.
Konkurss kestis 11. veebruarist kuni 30.
aprillini, kokku laekus 19 erinevat tööd, osales
seitse autorit.
3. mail hindas töid viieliikmeline
hindamiskogu, mille liikmeteks olid Kait
Kabun (Võru linnavalitsuse arendusnõunik),
Kristi Kahu (Põlvamaa turismikoordinaator
Põlvamaa
Arenduskeskusest),
Meelis
Kihulane (puukäsitöö meister), Kadri Moppel
(Võrumaa turismikoordinaator Võrumaa
Arenduskeskusest) ning Vilve Oja (VanaVõromaa Käsitüü MTÜ). Hindamiskogu tõi
esile, et sel konkursil oli suurem osa töödest
kallima hinnaklassi tooted, mille loomisel
polnud meistrid kokku hoidnud ei aega, hoolt
ega ilumeelt. Üllatuseks oli, et materjalidest

oli kõige napimalt pruugitud puitu, kuigi
konkursi teema andis selle kasutamiseks
laialdasi võimalusi.
Konkursil osalenud toodetega saab
tutvuda video ja fotode vahendusel VanaVõromaa Käsitüü Facebooki lehel.
Korraldajad tunnustavad kõiki osalenuid
tänukirjadega ning osa uutest toodetest
jõuavad peatselt müügile või tellimisele VanaVõromaa e-poe Uma Puut kaudu.
Konkursi auhinnafondile andis tuge
Vana-Võromaa pärimuskultuuri toetusmeede.
Kuigi konkurss on lõppenud, võib jätkuvalt
luua uusi ja omanäolisi käsitöötooteid,
loodetavasti suve jooksul müügivõimalused
laienevad ka laatadele. Vana-Võromaa Käsitüü
kavandab osaleda sügisesel Tallinna Saku
Suurhallis toimuval mardilaadal, kus on
võimalused uusi tooteid esitleda.
Vana-Võromaa eripära esile toovate
toodete konkursse on kavas jätkata. Järgmise
konkursi teema on veel otsustamata – paku
välja oma mõte!
Vilve Oja
MTÜ Vana-Võromaa Käsitüü

HUGO.legal pakub tasuta ja
soodustingimustel õigusabi
HUGO.legal
koostöös
Justiitsministeeriumiga on tasuta õigusabi
pakkunud juba neli aastat ning selle ajaga on
õigusabi saanud 37 000 inimest. Õigusabi saab
16 suuremas maakonnakeskuses kohapeal
ning ka e-posti või videosilla vahendusel.
Nõustamise aeg tuleb eelnevalt registreerida
aadressil www.hugo.legal või helistades
telefonile 688 0400.Tasuta õigusabi teenus
jätkub veel vähemalt kolmel aastal.
HUGO esindused asuvad 16 linnas üle
Eesti: Tallinn, Tartu, Pärnu, Rapla, Viljandi,
Valga, Võru, Põlva, Jõgeva, Paide, Narva, Jõhvi,
Rakvere, Haapsalu, Kuressaare ning Kärdla.
Kes saavad tasuta õigusabi?
Tasuta õigusabi saavad kõik Eestimaal
elavad inimesed, kelle keskmine brutosissetulek
on kuni 1200 eurot kuus. Erandiks on lapse
õigusi puudutavad perekonnaasjad, mille
puhul on sissetuleku piirmäär kuni 1700 eurot.
Millises mahus tasuta õigusabi saab?
Tasuta on esimesed kaks nõustamise tundi
ning HUGO kogemus näitab, et esimese kahe
tunniga saavad ka enamlevinud probleemid
lahendatud – keskmine nõustamise aeg on 2,2
tundi.
Kui kahest tunnist jääb väheks, saab
juurde veel 3 tundi soodushinnaga 45€/h ning
lapse õigusi puudutavates perekonnaasjades
saab soodushinnaga õigusabi kuni 10 tundi.
Tasuta õigusabi saamiseks tuleb sõlmida
kliendileping ning tasuda ühekordne

omaosalus-tasu 5 eurot, mis tagab inimesele
kuni
kalendriaasta
lõpuni
võimaluse
soodustingimustel õigusabi saada. Alaealised
on omaosalustasust vabastatud.
Kuidas tasuta õigusabi saab?
Tasuta ning soodustingimustel õigusabi
saamiseks tuleb aeg juristi vastuvõtule
registreerida aadressil www.hugo.legal või
telefonile 6 880 400 helistades. Valida saab
kolme nõusta-mise võimaluse vahel – kontoris
juristiga kohtudes, videosilla vahendusel või
e-maili teel.
HUGO 45 juristi on nelja aastaga
abistanud juba 37 000 inimest üle Eesti ning
inimeste peamised mured on olnud seotud:
•
võlaõigusega (vaidlused laenuandjate,
pankade ja inkassofirmadega);
•
perekonnaõigusega (elatise, lapse
hoolduse ja vara jagamise probleemid);
•
töövaidlustega;
•
pärimisasjadega;
•
naabrite ja korteriühistu liikmete
vaheliste vaidlustega;
•
suhtlemisel kohalike omavalitsustega.
HUGO meeskond on ehitanud inimeste
abistamiseks ka mitmeid õigusroboteid,
enamus neist abistab inimesi tasuta.
Õigusrobotid on leitavad kodulehel www.
hugo.legal.
Info saamiseks võib alati helistada HUGO
telefonile 688 0400
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Rogosi kastellmõis kindlustab rahulik maalähedane elu mõisasüdames
kesk kaunist loodust.

Teistes osades: Triinu Paabut, Margus Christopher
Kalda, Krete Paldra, Diana Loodus, Reimo Jürjo,
Artjom Jaskevits

Oled oodatud külastama Rogosi mõisat!
4. juulil - Tallinna Keelpillikvartett ja Tähe-Lee Liiv
18. juulil- Merle Lilje kontsert "Kas kõnnib
mannekeen?"

Kohtumiseni!

ROGOSI MÕISAS 8.08 KELL 18.00 (VIHMA KORRAL
RUUSMÄE KULTUURIMAJAS)
PILET 10 EUROT (KUNI 15.07)
PILET 12 EUROT (ALATES 16.07)
PILETID PILETIMAAILMAST JA KOHAPEAL

Esietendus
22.06.2021
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Meelis & Katrin Duo
juubeliaasta

KONTSERT

Pühapäeval, 18. juulil
kell 16.00

Rõuge kunstikuuris
Pilet 4 eurot

Saab torti ja
mõnusa
muusikaelamuse!

Kuni meetrised
fännid tasuta!

MÕNISTE RAHVAMAJA
VÄLILAVAL
17.juulil kell 20:00

7. juulil kell 15:00
Varstu Kultuurikeskuse
haljasalal (vihma korral sees)

MEMME-TAADI
PIKNIK

NALJA- ja TANTSUÕHTU

* Hõbehall, Mehkarid
* Malle Vissel
* Mooste Rahvamuusikakooli
Poistebänd

# kultuurirõuged

Piknikukorv kaasa!
Kohv ja tee kohapeal!
Pilet 5 eur

Kell 16.oo Matsi krossirajal Eesti auto- ja motospordi 100. sünnipäevale
pühendatud veoautosporti ja krossirada tutvustav konverents:

ans.

KRUIIS

Vahepaladega

Kadri Lillepea Ainsalu
Suvine kokteilibaar Daisy Juures!
Piletid Fientas 10 eur; kohapeal 15 eur

- autospordi ajaloost ja „Matsi krossid 20“ räägib selle ala tuntud
ajaloouurija Kalle Allik ning krossirada tutvustab Silver Tammemägi.
- kohalike krossisõitjate ägedad juhtumised krossirajal, ehk mõned
sõidudki…
- fotonäitus „Veoautokross läbi aegade“, saab näha ägedaid sportautosid,
ühistegevused, sportmängud, ühine grill…

Kell 19.oo külaplatsil sünnipäevatervitused tantsides, lauldes, pilli
mängides, trummi lüües või muud moodi ette kandes…
Kell 20.oo SÜNNIPÄEVATORT ja siis simman ansambliga

MOHIITO
Prii sissepääs, suur lõke, puhvet!
Korraldajad Kangsti Külaselts ja Matsi Tehnikaspordiklubi
Üritust toetavad Rõuge vald ja kohalik kogukond

Laudade broneerimine tel. 53327560/ 5117348
25. juulil kell 11.00 Vana-Roosa kalmistul surnuaiapüha.

AIGU OM!

mõnus muusika ja väle mõte

K 28. JU U LI 2 0:0 0

AIGU OM!
mõnus muusika ja väle mõte

K 28 . JUULI

&

N 2 9. J U U LI

VIITINA KÕRTSI KÜÜNIS
www.aiguom.ee

Trehvämi Rõugõn!

V AL D U R MIK ITA . MA R I K A LK U N . T RI IN U L A A N.
ME EL IK A H A IN SO O . T U U LIK K I BA R T OSIK .
H E IN O P A LL . MA R G IT P Ä KK . JP T .
Ü LL A TU SE SIN EJ A D. K O H VIK . JA SI NA K A !

R ÕU G E - VI I T IN A - P Ä H N I
Vaata kava: www.aiguom.ee

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

TÄNUKONTSERT
2021

õpitoad
kontserdid
retked
vestlused
lühietendus

VALDUR MIKITA MARI KALKUN

HELIKOORi
pühapäeval 22. augustil
algusega kell 15.00
Rõuge Maarja Kirikus

Rõuge kooli vilistlasi ja Rõugega seotud lauljaid ühendav HELIKOOR koguneb taas,
et lauldes südameid soojendada ning teha kummardus kallitele õpetajatele ja
mentoritele. Kaasa löövad armastatud laulja OTT LEPLAND, kirjanik ja semiootik
VALDUR MIKITA, maailma vallutanud omakandi muusik MARI KALKUN, talendikas
vilistlane REIO HELEKIVI ja Heli Teppo lapselapsed. Koori juhatab JANE REILJAN
ning kontserti saadab RÕUGE UNISTUSTE KITARRIORKESTER.

OOTAME TEID KUULAMA!

Kontserdi tasu on annetus.

Lisainfo: www.helikoor.weebly.com

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 15. juuliks, leht ilmub 29. juulil.

