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Rõuge valla leht

Rõuge valla arengukava
tegevuste ja investeeringute
kava avalik väljapanek ja
avalik arutelu
Rõuge valla arengukava tegevuskava on avalikul väljapanekul Rõuge valla
kodulehel 25. augustist 7. septembrini. Dokumendi leiab valla kodulehelt
aadressil www.rauge.ee/arengukavad.
Avaliku väljapaneku ajal saavad kõik esitada väljapanekul oleva dokumendi
kohta arvamusi ja ettepanekuid vallavalitsuse üldmeiliaadressile vald@rauge.ee.
Arengukava tegevuskavasse laekunud arvamuste ja ettepanekute avalik
arutelu toimub neljapäeval, 16. septembril kell 18−20 Rõuge rahvamajas.

Rõuge valla
arengukava
tegevuste ja investeeringute kava

AVALIK VÄLJAPANEK
Valla kodulehel
25. augustist 7. septembrini
Avaliku väljapaneku ajal saab
esitada arvamusi ja
ettepanekuid vallavalitsuse
aadressile vald@rauge.ee

AVALIK ARUTELU
Rõuge rahvamajas
16. septembril kell 18–20

Loe veebis:
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Rõuge Rahvamaja on valmis,
avame juba septembris!
14.09.

15.09.

17.00 Rahvamaja avamine
Majatuur ja ansambel RÜÜT
Tasuta

17–20 Huvitegevuse õhtu
Avatud ringitunnid ja töötoad

17.09.

16.09.

19.30 Rahvamaja AVAPIDU
12–17 NOOR NELJAPÄEV
Laval omad ja külalised
Tutvustavad ringitunnid ja
Tantsutab HEA STORY
töötoad
*Pilet 15 €

18.09.

MUUSIKAPÄEV
*Pilet 15 €

19.00 Meestelaul

16.00 Astor Piazzolla 100

Eesti Teaduste Akadeemia
Ajatud tangod, parimad muusikud+
Meeskoor
Aare Tammesalu (tšello)

Piletid

Arvo Leibur (viiul)
Auli Lonks (klaver)

müügil FIENTAs ja enne
sündmuse algust kohapeal

Haanja lasketiir sai õhkrelva
märklauad
Sel suvel püstitati Haanja Puhke- ja
Spordikeskuse lasketiiru Rõuge valla, OÜ
Aigren ja MTÜ Spordiühing Võru Biathlon
toetusel õhkrelva märklauad. Lasketiiru ehitati
20 õhkrelva märklauda, mis võimaldavad tuua
laskesuusatamise juurde nooremaid lapsi ning
kasvatada huvi spordiala vastu nii laste kui
täiskasvanute seas.
MTÜ Spordiühing Võru Biathlon tänab
kõiki toetajaid ja vabatahtlikke, kes aitasid
projekti ellu viia.
Foto: Greta Külvet

RÕUGE LASTEAED
võtab tööle

lasteaiaõpetaja

konkurss kestab kuni 10.09.2021

Otsime juhti Rõuge noorsootöö keskusele!
Kandideerimine kuni 6. septembrini
Rohkem infot: 5804 6564, haridusjuhataja@rauge.ee
www.rauge.ee

Avaldus,
CV
ja
haridust
tõendavate
dokumentide koopiad saata e- kirja teel
aadressile Rouge.lasteaed@gmail.com või
tuua kohale hiljemalt 10.septembriks 2021.

LISAINFO:
rauge.ee/koolid-lasteaiad
5 5 6 4 7 8 5 9 (ENE MÕTTUS, DIREKTOR)
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Anna oma hääl Rõuge valla
kaasavasse eelarvesse!
Rõuge valla 2022. aasta kaasavas eelarves läheb rahvahääletusele neli objekti: Vana-Roosa
kalmistu väravate restaureerimine, madalseikluspargi rajamine Viitina parki, Karisöödi pargi
kõlakoja esine plats ning välijõusaal Mõniste piirkonda.
Rahvahääletus toimub 30. augustist 5. septembrini VOLISe keskkonnas. Hääletada saavad
kõik vähemalt 16-aastased Rõuge valla sissekirjutusega kodanikud. Hääletamiseks on vajalik
ID-kaart, Mobiili-ID või Smart ID ja PIN-koodid.
Iga hääletaja saab anda oma hääle kuni kolmele objektile.
Kui vajate hääletamisel abi, siis soovitame pöörduda vallamajja selle lahtiolekuaegadel. Kui
soovite hääletamiseks minna teenuskeskusesse, siis palume ette helistada, et oleks kindel, et seal
on keegi, kes teid aidata saab.

Vana-Roosa kalmistu väravad
Kogukonna elanike soovil edastame
piirkonna kolme mittetulundusühingu poolt
Rõuge valla 2022. aasta kaasavasse eelarvesse
idee restaureerida Vana-Roosa kalmistu
(muinsuskaitse mälestise reg nr 5738)
peaväravad. Alustama peaks väravapostide
restaureerimisest, hiljem tuleks valmistada
väravad ja tulevikus taastada ka kalmistu
teepoolne aed, kuna aiapostid on enamjaolt
olemas.
Olemasolevate
väravapostide
restaureerimine tagab nende säilimise ja aitab
parandada kalmistu üldmuljet.
Vana-Roosa kalmistu on muljetavaldavalt
pikaajalise
traditsiooniga
matmispaik,
kus puhkab mitmeid põlvkondi nii
ümberkaudsetest piirkondadest kui ka
kaugemalt. Surnuaia vanema osa hauaplatsid
on tekkinud mitu sajandit tagasi. Kalmistu
eristub oma hooldatud välimuse poolest
teistest omataolistest – meil kannab selle
eest hoolt äärmiselt tubli ja motiveeritud

surnuaiavaht Ilmar Udsu, kelle töö tulemused
on leidnud ära märkimist maakonnalehe
veergudel ja teda on tunnustatud Rõuge
valla 2019 keskkonnatähe tiitliga. Paikkonna
inimestel säilinud tugev traditsioon perekonna
matmispaiku korras hoida.
Kalmistu hoolitsetud üldilme taustal
torkavad eriti teravalt silma teepoolse
peavärava ajahambast puretud postisambad
ja piirdeaiast jäänud hooldamata postid.
Peavärav on nähtav kõigile möödasõitjatele,
sedakaudu viiakse oma viimsele puhkeplatsile
kõik lahkunud. Nagu uks elamisse, nii on ka
kalmistule avanev värav esmamulje loojaks
ning peaks seetõttu korda tehtud saama.
Projekti kontaktisik:
Malle Vissel
mallevissel@gmail.com,
5380 0616
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Rõuge valla
kaasav eelarve
Rahvahääletus

Anna oma hääled
kolmele kõige
lennukamale
ideele!

30. augustist 5. septembrini
www.rauge.ee/kaasav-eelarve

Tee oma valik ja kutsu ka teisi hääletama!
Madalseikluspargi rajamine
Viitina mõisaparki
Madalseikluspargid on oma olemuselt
nagu mänguväljakud, aga mõeldud palju
laiemale ringkonnale. Kuigi oluliseks
eesmärgiks oleks noori õue meelitada, siis
tegelikult leiavad madalseikluspargis tegevust
väiksed lapsed ja miks ka mitte täiskasvanud.
Seikluspargi väljakud on väga arendavad.
Sealsed atraktsioonid toetavad kehalist
arengut, keha tugevust, koordinatsiooni
ja tasakaalu. Kuna seiklusparkides leiavad
tegevust igas vanuses inimesed, siis on need
ka suurepärased kohad, kus perega koos
aega veeta. Selliseid võimalusi võiks igal pool
rohkem olla, sest taolisi kohti otsivad ka
möödasõitvad turistid (eriti lastega reisivad
turistid). Oluline on ka märkida, et taolised
madalseikluspargid on täiesti ohutud, sest
kogu tegevus toimub madalal kõrgusel. Lisaks
rajatakse madalseikluspargid võimalikult
loodussäästlikult ja puid kahjustamata.
Antud projekt lookski Rõuge valda juurde
ühe võimaluse, kuidas noori rohkem õue
meelitada.

Miks just Viitina mõisapark?
Viitina mõisapark on väga ilus ning
sümboolne koht Rõuge vallas. Seal on kõrged
puud, mille vahele on hea parki rajada. Paljud
möödujad teevad pargis ja järve ääres peatuse
(eriti suvisel ajal), seikluspark muudaks
peatuse veelgi sisukamaks. Viitinas puudub
suurematele lastele (noortele) mõeldud
mänguväljak või tegevuspaik. Lisaks on
kogukonna ja omavahelise suhtluse hoidmise
eesmärgil väga vajalik, et igas Rõuge valla
külas oleks noortele mingi tegevuspaik, mis
võimaldab erinevates kohtades põnevalt aega
veeta. See tihendab ka külade omavahelist
suhtlust ja läbikäimist.
Täpsemaks asukohaks oleks mõisapargis
pisikeste laste mänguväljaku ja korvpalli platsi
kõrval olev ala (vt pilti).
Projekti kontaktisik:
Ede Pähn
edepahn@gmail.com

Karisöödi pargi kõlakoja
esine plats
Karisöödi park asub imeilusa Peeri jõe
sopis, jõest on kanaliga eraldatud saareke,
millel on Mõniste metskonna poolt rajatud
kõlakoda koos tantsuplatsi ja pinkidega.
Karisöödi pargi kasutus on olnud viimastel
aastatel suhteliselt väike. Hiilgeaegadel toimus
seal Mõniste Päkapikumaa ning Mõniste
Rahvamaja korraldas erinevaid kultuuriüritusi.
Karisöödi pargi maa-ala kuulub täna
Rõuge vallale, tegemist on looduskaitsealuse
pargiga. Mõniste valla ajal on koostatud ka
pargi arendusplaan ning hoolduskava.
Karisöödi park on oluline looduskaitse
seisukohast, see pakub huvi loodussõpradele.
Samuti on koht oluline kohalikule kogukonnale
kokkusaamiskohana ning laiemalt annab
korrastatud park võimaluse korraldada
erinevaid kultuuriüritusi.
24.07.21
korraldasime
pargis
heakorratalgud. Osalejaid oli 27. Koristasime
saarekese rämpsust ja lammutasime pehkinud
tantsuplatsi.

20.08.2021
planeeritud
ürituse
Juuripiten Mehkamaalt lükkame edasi, kuna
avalikele ürituste külastajatele kehtestatud
nõuete kontrollimine on Karisöödis väga
problemaatiline. Ideed me maha ei mata ning
järgmisel suvel kutsume külla meie kandist
pärit inimesed, kelle saavutuste üle oleme
uhked. Siitkandist on pärit ooperilaulja, filmi
stsenarist ja režissöör, moekunstnik, kirjanik,
kunstnik, sportlasi jne. Ka tantsumuusikat
teevad kohalikud muusikud. Jaanuaris
2022 korraldame Mõniste päkapikkude
kokkusaamise,
esimene
päkapikumaa
toimus 25 aastat tagasi. Oleme mõelnud ka
muinastulede öö peale.
Meie väga suur soov on Karisöödi park
taas ellu äratada.
Projekti kontaktisik:
Katrin Roop
katrin.roop@gmail.com

Talgud Karisöödi pargis.

Foto on illustratiivne.

Tulevase seiklusraja asukoht Viitina pargis.

Välijõusaal Mõniste piirkonda
Eesmärgiks on rajada välijõusaal
(treeningvahendid
õues
kasutamiseks)
avalikuks
kasutamiseks
Mõniste
piirkonda Kuutsi külla, Kooli kinnistule
minispordiväljaku kõrvale. Välijõusaalis oleks
kuus treeningvahendit erinevate lihasgruppide
treenimiseks. Välijõusaali saaksid kasutada
kõik spordihuvilised, eeskätt aga piirkonna
inimesed ning kooli ja lasteaia lapsed.
Välijõusaal moodustaks koos miniarena’ga,
Kuutsipalu terviseraja ja kooli spordiväljakuga
ühtse kompleksi, kus spordiharrastajatel oleks
mugav treenida. Praegu on kooli spordiväljak
ja miniarena avalikult aktiivselt kasutuses.
Välijõusaal toetab Rõuge valla järgmisi
arengueesmärke (Rõuge valla arengukava
tegevuste ja investeeringute kava 2019–2023+):
• Haridusasutuste õuealade ja mänguväljakute
arendamine;
• Erinevate
spordialade
harrastamiseks
võimaluste loomine;

•
•
•
•

Välijõusaalide rajamine;
Multifunktsionaalsete väljakute loomine;
Tervisespordi propageerimine;
Välispordirajatiste arendamine kõigis valla
piirkondades);
• Külaelu taristu arendamine
Rõuge valla elanike tervisekäitumise
parandamiseks
eelduste
loomine
ja
tervisespordi edendamine.
Objekti
rajamine
mitmekesistaks
kohalike elanike, lasteaia ja koolilaste
sportimistingimusi,
parendaks
Mõniste
piirkonna elukeskkonna tingimusi.
Projekti kontaktisik:
Maarika Niidumaa
maarika@kuutsi.edu.ee
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Valla kinnistute enampakkumine kestab
kuni 30. augustini!

Rõuge vallavalitsus müüb kirjalikul enampakkumisel üheksa kinnistut, pakkumusi oodatakse 30. augustini.
Kaupluse kinnistu
Viitina külas

Kinnistu
registriosa
nr
2082841,
katastritunnus 69801:001:0838
Sihtotstarve: ühiskondlike ehitiste maa,
pindala 1206 m2
Alghind 45 000 eurot, tagatisraha 450
eurot, osavõtutasu 50 eurot
Müügitingimused ja enampakkumise
läbiviimise tingimused: Rõuge Vallavolikogu
15.06.2021 otsus nr 61.

Pargiveere kinnistu
Krabi külas

Kinnistu
registriosa
nr
9086650,
katastritunnus 86501:001:0387
Sihtotstarve: elamumaa, pindala 4860 m2
Alghind 3000 eurot, tagatisraha 50 eurot,
osavõtutasu 30 eurot
Müügitingimised ja enampakkumise
läbiviimise tingimused: Rõuge Vallavolikogu
15.06.2021 otsus nr 62.

Raja kinnistu
Sadramõtsa külas

Kinnistu registriosa nr 19190550,
katastritunnus 69801:001:0900
Sihtotstarve: elamumaa, pindala 2,03 ha
Alghind 40 000 eurot, tagatisraha 400
eurot, osavõtutasu 70 eurot
Müügitingimised ja enampakkumise
läbiviimise tingimused: Rõuge Vallavolikogu
15.06.2021 otsus nr 64.

Sarasaare kinnistu
Ruusmäe külas

Kinnistu
registriosa
nr
6223750,
katastritunnus 18101:001:0396
Sihtotstarve: tootmismaa, pindala 3637
m2
Alghind 12 000 eurot, tagatisraha 120
eurot, osavõtutasu 50 eurot
Müügitingimised ja enampakkumise
läbiviimise tingimused: Rõuge Vallavolikogu
15.06.2021 otsus nr 65.

Kinnistu
registriosa
nr
5375550,
katastritunnus 46801:001:0261
Sihtotstarve: üldkasutatav maa, pindala
7655 m2
Alghind 5 000 eurot, tagatisraha 100
eurot, osavõtutasu 50 eurot
Müügitingimised ja enampakkumise
läbiviimise tingimused: Rõuge Vallavolikogu
15.06.2021 otsus nr 67.

Vallamaa kinnistu VanaNursi külas

Kinnistu
registriosa
nr
1907741,
katastritunnus 91804:001:0099
Sihtotstarve: maatulundusmaa, pindala
4,08 ha
Alghind 25 000 eurot, tagatisraha 250
eurot, osavõtutasu 50 eurot
Müügitingimised ja enampakkumise
läbiviimise tingimused: Rõuge Vallavolikogu
15.06.2021 otsus nr 68.

Krabi kooli kinnistu
Krabi külas

Pargikese kinnistu
Varstu alevikus

Kinnistu
registriosa
nr
2975741,
katastritunnus 86501:003:0117
Sihtotstarve: üldkasutatav maa, pindala
5781 m2
Alghind 6000 eurot, tagatisraha 100 eurot,
osavõtutasu 50 eurot
Müügitingimised ja enampakkumise
läbiviimise tingimused: Rõuge Vallavolikogu
15.06.2021 otsus nr 63.

Vallakeskuse haljasala
kinnistu Misso alevikus

Tammiku tee 2a kinnistu
Ruusmäe külas

Kinnistu
registriosa
nr
2381450,
katastritunnus 18101:001:0300
Sihtotstarve: tootmismaa, pindala 6140
m2
Alghind 17 000 eurot, tagatisraha 170
eurot, osavõtutasu 50 eurot
Müügitingimised ja enampakkumise
läbiviimise tingimused: Rõuge Vallavolikogu
15.06.2021 otsus nr 66.

Kinnistu
registriosa
nr
2589541,
katastritunnus 86502:002:0096
Sihtotstarve: ühiskondlike ehitiste maa,
pindala 4,43 ha
Alghind 280 000 eurot, tagatisraha 2800
eurot, osavõtutasu 280 eurot
Müügitingimised ja enampakkumise
läbiviimise tingimused: Rõuge Vallavolikogu
15.06.2021 otsus nr 69.

Rohkem infot kõigi enampakkumisel olevate kinnistute kohta: majandusosakonna juhataja Jane Liiv (5328 4004, majandus@rauge.ee).
Enampakkumised viiakse läbi Rõuge Vallavolikogu 29.01.2019 määruse nr 1 „Rõuge vallavara valitsemise kord” alusel.
Paberkandjal pakkumised esitada kinnises ümbrikus, millele on märgitud müügiobjekti nimi, hiljemalt 30. augustil 2021 kella 14-ks Rõuge
Vallavalitsusele aadressil Ööbikuoru 4, Rõuge alevik, 66201 Võrumaa.
Elektrooniline pakkumine esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile enampakkumised@rauge.ee (kirja teemareale pealkirjaks
müügiobjekti nimi).

3

Rõuge valla
tänavavalgustuse
taristu
renoveerimisest
Rõuge vald sai Keskkonnainvesteeringute
Keskuse 2019. aasta „Tänavavalgustuse taristu
renoveerimise“ taotlusvoorust toetust valla
tänavavalgustuse renoveerimiseks. Hanke
võitis Kagu Elekter OÜ, kes renoveeribki
käesoleval aastal üle 250 tänavavalgustuspunkti.
Renoveerimistööde
käigus
vahetatakse
amortiseerunud
betoonpostid
uute
metallpostide vastu, asendatakse õhukaablid
maakaabliga ja vahetatakse energiakulukad
vanad lambid energiasäästlike LED lampide
vastu. Mõnel pool valgusteid ka tihendatakse
või lisatakse seni valgustamata kohtadesse.
Nursi külas renoveeritakse ja tihendatakse
Võru-Valga maanteest põhja pool 10 valgustit
ja lisatakse 12 uut valgustit maanteest lõuna
pool (külakeskuse suunal).
Misso alevikus asendatakse Aia, Pugola,
Pedaja, Mäe ja Kesk tänava ning Tsiitre tee
piirkonnas 30 valgustit ja amortiseerunud
posti, osa valgusteid paigaldatakse uuele
trassile ja mõnel pool tihendatakse valgusteid.
Mõnistes renoveeritakse 15 valgustit,
vahetatakse välja amortiseerunud maakaabel
ja betoonmastid ning lisatakse 7 uut valgustit.
Rõuge alevikus vahetatakse välja ligi
150 valgustit ja 90 posti, osa valgusteid
paigaldatakse teele lähemale. Tänavavalgustuse
renoveerimise piirkonnad on Uus, Pargi,
Aia, Tehnika, Hariduse, Rahvamaja, Tervise,
Ööbikuoru, Suurjärve tänav ja Nursi mnt.
Kolmel tänaval – Aia, Hariduse ja Suurjärve
– jäävad ühele poole tänavat Elektrilevi
betoonpostid ja teisele poole paigaldatakse
uued metallpostid valgustitega, kuna
Elektrilevi ei olnud huvitatud valla pakutud
koostöövõimalusest asendada õhukaabel
maakaabliga ja eemaldada vanad betoonpostid.
Ruusmäel Tammiku tee ja Mäe tee
piirkonnas asendatakse 30 valgustit ja
amortiseerunud betoonpostid uute vastu ning
tuuakse teele lähemale.
Varstu alevikus Kesk tänava piirkonnas
asendatakse 20 valgustit, vahetatakse
välja amortiseerunud betoonmastid ja osa
paigaldatakse uuele trassile.

Tudeng,
tule valda
praktikale!
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 kohta koolipraktikaks,
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
Vahterile (arendusjuhataja@rauge.
ee, 523 3009)
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Rõuge valla kõige väärikamas
eas elanik sai 100-aastaseks
12. augustil käisid vallavalitsuse esindajad
õnnitlemas Kängsepä külas elavat Friida
Perlit, kellel täitus 100 eluaastat. Terve sajand,
mõelda vaid!
Friida on kõbus, hea huumorimeele ja veel
parema mäluga proua. Tema suureks rõõmuks
ja rikkuseks on üheksa last, 20 lapselast ning
37 lapselapselast; viimaseid on peagi veel kaks
lisandumas.
Väärikas
eas
daam
hoiab
end
päevauudistega kursis ja soovib iga päev
teada, kui palju koroonaviirusesse nakatunuid
vahepeal lisandunud on. Tema heast
huumorimeelest annab tunnistust see, et kui
mõnikord tuleb jutuks näiteks kellegi 70 aasta
kõrgune vanus, siis järgneb sellele reaktsioon
„issake, nii vana!?“
Juubilar armastab väga luulet, noorena
pähe õpitud teosed on seniajani veatult peas.
Palve peale mõni luuletus lugeda kandis
Friida ilma pikemalt mõtlemata ette Jaan Lõo
luuletuse „Kodu“.

Võrumaa Arenduskeskus
tunnustas silmapaistvamaid
noortevaldkonna tegijaid
Võrumaa Arenduskeskus tunnustas
11. augustil Kääpal Võhandu puhekeskuses
toimunud Võrumaa noorte suvepäevadel
Võru maakonna noortevaldkonna tublimaid.
2021. aasta maakonna noortevaldkonna
silmapaistvamad tegijad on:
• Aasta noorsootöötaja 2021 − Mari Mandel
• Aasta koostöö noorsootöös 2021 −
Noortekeskuste kevadine osturalli – Rõuge
valla noorsootöötajad Jaanika Orav ja Airi
Parv
• Aasta tegu noorsootöös 2021 Urvaste Kool
− õpilasmalev HEV õppijatele. Meeskonda
kuulusid: Ellen Varov, Rainer Kaseväli, Kaja
Roots, Inge Salumaa, Jaanika Käst
• Aasta noor 2021 − Triine Beate Tagamets
• Pikaajaline panus noorsootöösse 2021 −
Karel Saarna
• Esile tõstetud kogukondliku panuse eest −
Timo Kudre

Oma
tervitussõnades
kutsus
arenduskeskuse juhatuse liige Tiit Toots noori
üles olema aktiivsed nii oma kogukonnas
kui noortekeskuses: „Kui olete ise aktiivsed,
osalete oma kogukonna ja noortekeskuse
tegemistes, pakute välja uusi ideid ja aitate
neid ellu viia, siis rikastate ka oma kogukonna
elu. Pealegi jääb aktiivne noor paremini
silma kohalikele otsustajatele, mis avab teile
kindlasti uusi uksi, mis passiivsetele noortele
suletuks võivad jääda.“
Tunnustused andsid üle Arenduskeskuse
juhatuse liige Tiit Toots, Võru abilinnapea
Sixten Sild ja Võru vallavanem Kalmer
Puussepp. Kokku esitati tunnustamiseks 12
kandidaati.

Foto: Viivika Nagel

Rõuge vald tunneb uhkust
Jan Amos Komensky on öelnud: „Õnnelik
on see kool, mis õpetab lapsi innukalt õppima
ja head tegema, veel innukamalt – veel
paremat, kõige innukamalt – kõige paremat.“
Õppeaastat alustades lootsime kõik,
et tavapärane elurütm on taastunud,
klassikaaslased on igapäevane nähtus ja
õpetaja klassi ees päriselt käeulatuse kaugusel.
Paraku tekitas ka nüüd peagi lõppev 2020/2021
õppeaasta segaseid olukordi. Taas tuli aegajalt kolida arvutiekraani taha ja kaevuda
iseseisvalt hariduse mitmekesisusesse. Loovus,
uudishimu, avastamisrõõm ning teadmishimu
on need omadused, mis toovad välja isiksusele
omase väärtuse ja hea omaduse. Oluline on
neid märgata ja tunnustada.
Selleks, et uudis- ja teadmishimu
tekitada, ei piisa üksnes õppimisvõimaluste
loomisest. Meie valla koolide õppurid
peavad ka erinevatest võimalustest teadlikud
olema ning jõudma äratundmisele, et just
õppimine on see, mis avab ukse uutele
kogemustele ja jätkusuutlikkusele. Selleks, et
edumeelne õpilane väärtustaks ka tulevikus
mõttelaadi, et just õppimine on tema elust
ja õnnelikkusest puudu, tuleb märgata kõiki
– nii õpilasi, kooli, lapsevanemaid kui ka
kogukonda. Noorte inimeste entusiasmist
ning haridustöötajate toest saavad alguse
paljude noorte inimeste edulood. Rõuge
vald väärtustab ja hindab kõrgelt meie noori
õppureid, kes lisaks tavapärasele koolipäevale
leiavad endas jõudu ja jaksu esindada meie
valda erinevatel olümpiaadidel või on oma
väga hea õppeedukusega teistele teerajajaks
ja eeskujuks. Muidugi kuuluvad tänusõnad ka
õpetajatele, sest lapsevanematena usaldame ju
nende kätte oma lapsed ja nende hariduse.
Rõuge valla jaoks on oluline märgata
ja tunnustada. Enne suurt suve kuulutavat
koolikella oli meil, Rõuge vallal, suur au
tunnustada ja tänada Rõuge Ööbikuoru
villas 34 Rõuge valla õpilast nende heade
tulemuste, eeskujuliku käitumise ning valla
eduka esindamise eest. Meie õpilased võtsid

Foto: Viivika Nagel

väga edukalt osa bioloogia, matemaatika,
ühiskonnaõpetuse, eesti keele, kirjanduse ja
informaatika olümpiaadidest. Koju toodi nii
kuld- kui ka hõbe- ja pronksmedaleid. Koos
meiega tundsid uhkust edumeelsete noorte
üle ka nende vanemad. Muusikalise etteastega
esines meie enda endine Rõuge põhikooli
õppur Andreas Pall, kes oma tegemiste ja
positiivsusega on kindlasti suunanäitajaks
meie tulevikule.
Aitäh teile, head Haanja kooli õppurid
Õnnelõim Vodi, Märt Viidu, Hugo Rüütli,
Erik Hendrik Liivat Uba, Ernst Jaak Liivat
Uba, Ron Enri Tšugurov, Kert Lestberg ja
Eleanora Rõõmusoks!
Aitäh teile, head Rõuge põhikooli õppurid
Nansen Palo, Audun Palo, Luisa Johanson,
Miia Isabel Anipai, Markus Mark, Carlos
Jaaska, Joann Artur Anipai, Artur Trumm,
Karel Kimmel, Meeli Org ja Elina Kahar!
Aitäh teile, head Varstu kooli õppurid
Rihard Järv, Annika Kink, Markus Luik,
Rainar Vissel, Kevin Kasak, Hendrik Jaak
Pertel, Lauri Saal ja Laura Kirke Bertel Pertel!
Aitäh teile, head Mõniste kooli õppurid
Lisette Must, Marleen Länik, Fredy Hanimägi,
Andra Alliksoo, Anett Kaupmees ja Telle
Lindenberg!
Suur tänu ka teile, Haanja kooli õpetajad
Anne Heier, Leelo Viido ja Kersti Aasa, Rõuge
põhikooli õpetajad Piret Viil, Maia Paas ja
Liina Kaabel, Varstu kooli õpetajad Lemmi
Pehlak, Helina Tammemägi ja Rita Riisenberg
ning Mõniste kooli õpetajad Asta Pazuhanitš
ja Ene Müürsepp. Tänu teie juhendamisele
ja suunamisele oli meie armas Rõuge vald
edukalt esindatud ka väljaspool vallapiire.
Soovin teile kõigile jõudu, jaksu ja
suurepäraseid tulemusi uueks algavaks
õppeaastaks!
Marju Kõva
haridus- ja kultuuriosakonna juhataja

Foto: Birgit Pettai

Projekt “Noored unistuste
töökohani” toetab noortegarantii
tugisüsteemi noori
Noortegarantii tugisüsteem on just
noorte jaoks loodud süsteem. Kõigil kohalikel
omavalitsustel üle Eesti on võimalus saada
teada enda piirkonna mitteõppivatest ja
mittetöötavatest noortest ning pakkuda neile
vajadusel tuge haridusteele naasmiseks ja
tööturule jõudmiseks. Kohalike omavalitsuste
juhtumikorraldajad
võtavad
noortega
ühendust riiklikest registritest saadud
andmete põhjal. Noore jaoks on oluline teada,
et ta saab e-kirja pealkirjaga „Noortegarantii
tugisüsteemi võimalused“, kus tal on võimalus
vastata kirjas oleva lingi kaudu, kas ta soovib
või vajab tuge.
Noored saavad toetavaid teenuseid
Johannes Mihkelsoni Keskuse kaudu.
Projekti „Noored unistuste töökohani“
tegevused on väga mitmekesised ning
suunatud noorte paremaks toetamiseks.
Varasematest kogemustest saab esile tuua väga
head tagasisidet saanud töö- ja sotsiaalsete
oskuste koolitus, mida viivad läbi oma

ala vaieldamatud spetsialistid, kes aitavad
noortel saavutada vajaliku enesekindluse
ja arendada sotsiaalseid oskusi. Lisaks on
mitmeid toetavaid ja elukvaliteeti tõstvad
teenuseid: tugiisikuteenus, võlanõustamine,
karjäärinõustamine,
psühholoogiline
nõustamine, sõltuvusnõustamine, erialane
koolitus ja tööpraktika. Toimuvad õppekäigud
koolidesse ja ettevõttetesse. Koolitusel ja
praktikal osalemisel saab noor sõidutoetust
ja stipendiumit. Kõik teenused on noortele
tasuta.
Johannes
Mihkelsoni
Keskus
on
usaldusväärne
partner
kohalikele
omavalitsustele noortele vajalike teenuste
tagamisel. Johannes Mihkelsoni Keskusesse
saavad pöörduda Põlva valla, Valga valla, Tõrva
valla, Otepää valla, Rõuge valla ja Kanepi valla
noored vanuses 16−29. Info projekti kohta
Johannes Mihkelsoni Keskuse kodulehelt
www.jmk.ee, Facebookis ja Instagramis.
Tule ja muuda oma tulevikku!
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Catlamaja kutsub kaugtööle
Tööandjate hinnangul on kaugtöö
suurendanud
töötajate
rahulolu
ja
motivatsiooni ning 68% tööandjatest plaanib
jätkata oma töötajatele kaugtöö võimaldamist
ka edaspidi, selgus värskest Palgainfo
Agentuuri ja CVKeskus.ee tööandjate küsitluse
tulemustest.
Rõuge kaugtöökeskust on külastanud
esimese tegevusaasta jooksul erinevate
kaugtöötamise
vajadustega
inimesed
põnevatest valdkondadest. Meie juures on tööd
tegemas käidud nii pealinnast, maakonnast,
välismaalt kui lausa naabermajast. Catlamajas
on läbi viidud erinevaid koolitusi ja
coaching’uid, kasutatud ruume teadustöö
ja õpingute tarbeks, peetud koosolekuid
veebis ja laua taga, korraldatud rahvusvahelisi
ning kohalikke online ülekandeid, tehtud
ajurünnakuid ja muud vajalikku tööd arvuti ja
telefoniga.
Et pakkuda kvaliteetsemat teenust,
kasvatasime sel aastal kaugtöökeskuse
võimekust
ja
muutsime
ruume
osalejasõbralikumaks.
Kaugtöötajad
on
tänulikud kööginurga eest, kust on hea võtta
otse aparaadist meeli turgutav kruusitäis
kohvi või palaval suvepäeval haarata
külmikust jahutatud jook. Üleriided saab
panna nagisse, rulood akendel aitavad
päevasel ajal ruumi pimendada, et ekraanil
presenteeritu ikka kätte paistaks. Koolitust
läbi viies on võimalik kasutada kõlarit näiteks
õppefilmi heli paremaks muutmisel. Kõik
eelkirjeldatud arendustegevused said teoks
Kodanikuühiskonna Sihtkapitali (KÜSK)
kohaliku omaalgatuse programmi toel, mille
üle on kaugtöötajad olnud väga rõõmsad.
Tänada tuleb ka Rõuge valda. MTÜ-de

toetuse abil soetasime koostöökontorisse
eraldiseisvad suuremad arvutimonitorid.
Nende järele on nõudlus olnud just spetsiifilise
kaugtöö tõttu laia ekraanipinda vajavate
IT-inimeste ja tudengite poolt. Neil, kel
lõunapausiks aega napib, on nüüd võimalus
kaasa võetud toitu kohapeal mikrolaineahjus
soojendada. Koroonaviiruse taandudes on
Catlamajas plaanis korraldada kogukondlikke
sündmusi paindlike töötamise viiside
ja oskuste tutvustamiseks ning kaugtöö
mõtteviisi arendamiseks. Täname Rõuge valla
noori, kes osalesid kaugtöökeskuse poolt suvel
välja kuulutatud küsimustiku täitmisel, aidates
selgitada arvamusi ja teadmisi kaugtööst ning
kuidas toetada noorte valmisolekut paindlike
tööviiside kasutamiseks. Kokkuvõtva raporti
küsitluse tulemustest avaldame sügisperioodil.
MTÜ
Rõuge
Kaugtöökeskus
on
juhtpartner käimasolevale rahvusvahelisele
Erasmus+
programmi
rahastatud
koostööprojektile „Youth workspace”. Projekt
kaasab Eesti, Leedu ja Türgi töömaailma ning
noored, et leida ühiselt loodud uuenduste
kaudu oma tegevusele ühisosa, tuues noortele
teadmised
paindlikest
töömeetoditest,
mida hakatakse üha enam juurutama
traditsioonilise
töökorralduse
kõrval
(kaugtöö, koostöökeskused, lühike töönädal
jne). Uuenduslikud töökeskkonnad võivad
olla lahendus noortele, et nad saaksid osaleda
uutes töö- ja ettevõtlusvormides. Kuigi
COVID viirus on seadnud projektile takistusi
ja riikidevahelisi kohtumisi on praeguseks läbi
viidud vaid veebi vahendusel, on erinevad
projektitegevused käimas, et suurendada
kogukondade
valmisolekut
paindlike
tööviiside vastuvõtuks.

Algamas on Rõuge kiriku
tornikiivri remonditööd
Kuigi juulikuu lõpus oleks pidanud
plaanide järgi Rõuge kirikutorni otsas
askeldama juba plekimeistrid, ei olnud
kirikutorni ümber selleks ajaks isegi
tellinguid. Ehitajale selgus konstruktsioonide
põhjalikumal sondeerimisel lisatööde hulk
ning materjalide tuntav kallinemine aasta
jooksul – mõlemad põhjused osutusid
takistuseks tööde alustamisel.
Ehitaja
hinnangul
on
tornikiivri
puitkarkass rohkem kahjustatud, kui ta aasta
tagasi koostatud hinnapakkumise ajal seda
näha suutis ning viiruse-kriisi ajal on ka
puidu ja metalli hind tunduvalt kerkinud. Uue
hinnapakkumise järgi tuleb juurde leida 18
000 eurot, mis ei ole lihtne ülesanne, kuna see
on koguduse jaoks väga suur summa.
Juhatusel on kindel plaan kiriku torn
korda saada ja töödega lähiajal alustada.
Torni remonti rahastab suures osas

Muinsuskaitseamet,
omaosaluse
kattis
kogudus koos Rõuge vallaga. Otsime
lahendust, leidmaks lisarahastust ja sellepärast
pöördume abipalvega ka Rõuge kihelkonna
inimeste poole.
Palun toeta võimalusel oma kodukoha
kirikut, annetades annetuskasti Rõuge
Coopi poes, pühapäeviti kiriku kantseleis
või ülekandega EELK Rõuge Maarja
koguduse arveldusarvele SEB pangas
EE501010402007421005, kirjutades selgitusse
„TORN“.
Soovi korral annab täiendavat infot
juhatuse esimees Jaak Pächter (tel 506 5450).
Indrek Hunt
juhatuse liige
Rõuge Maarja kogudus

Kutsume kõiki kodukontori kasutajaid
proovima Catlamaja võimalusi! Mitmed
kodus töötajad, kes meie juures on arvutitööd
teinud, väidavad, et töö saab koostöökontoris
tehtud kiiremini kui kodus olles. Muide, meie
pikaajalisemal püsikliendil saab septembris
koostöökontorit kasutatud juba aasta. Kuna
Catlamajas ei pakuta muid teenuseid ning
segajaid on vähem, saab kaugtöökeskuses

kergemini oma tööle keskenduda. Catlamaja
koostöökontor on avatud eelbroneeringute
alusel vastavalt vajadusele. Lisainfo ja
kontaktid leiab veebilehelt catlamaja.rauge.ee
Inspireeriv töökeskkond ootab sind
Catlamajas!

KAUGTÖÖLE!
Pole vahet, kas
või seisad hoopis ühel
töötad meie juures
CATLAMAJAS
laua taga,
seminariruumi jalal,
saad töö tehtud.
põrandal
Seenelistel ja marjulistel
tuleb harjutusaladel olla
tähelepanelik
Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus tuletab
harjutusväljadel marjul ja seenel käivatele
inimestele meelde, et turvalisuse huvides
tuleb järgida väljaõppealadel kehtivaid
ohutusnõudeid ning liikumispiiranguid.
Kaitsevägi
ja
Kaitseliit
viivad
harjutusväljadel väljaõpet läbi aastaringselt.
Ka suvel ja sügisel, mil inimesed lähevad
rohkem metsa nii seeni ja marju korjama
kui ka matkama ja loodusesse vaba
aega veetma, võivad samal ajal kehtida
harjutusväljadel väljaõppetegevusest tingitud
liikumispiirangud. Kui väljaõpet ei toimu, ei
takistata harjutusväljadel liikumist.
Vältimaks inimeste juhuslikku sattumist
harjutusväljadele, on harjutusalade piirid
tähistatud valge-punase või kollase-punase
triibuliste postidega. Igal postil on väike
must nool, mis näitab kuhu poole postist jääb
harjutusvälja ala. Osadele piiripostidele on
lisatud ka silt, et tegemist on harjutusväljaga
ning lisaks on siltidel kirjas ka vastava
väljaõppeala kontakttelefon. Eraldi võib näha
ka hoiatusmärke üksuse treeningala kirjaga.

Laskmiste, lõhkamiste ja muu eluohtliku
tegevuse ajaks heisatakse väljaõppealade
lipumastidesse punased lipud ning suletakse
sissesõiduteedel olevad tõkkepuud. Vajadusel
paigutatakse maastikule julgestusmeeskonnad,
kelle korraldusi tuleb ohutuse tagamise
eesmärgil täita.
Harjutusväljade sissesõiduteede juures
olevatel infotahvlitel on lisaks kontakttelefoni
numbrile kirjas ka harjutusvälja graafik,
väljaõppeala tõkestuskord ning vajadusel
ohualajoonis.
Samuti
edastatakse
harjutusväljadel toimuva väljaõppe kohta infot
kohalikele omavalitsustele ning kogu oluline
info on alati nähtav ka internetis aadressil
www.mil.ee/harjutusvaljad.
Lisainfo:
Alar Alp
Kommunikatsioonispetsialist
+372 5887 0625
alar.alp@kaitseinvesteeringud.ee

JAANIPEEBU KITARRIKOOL
ootab uusi huvilisi

algajate kitarrikursusele!

Tule talgutele!

10., 11. ja 12. septembril korraldab Mägilased
Motoklubi Rōuges Metsa 4 (endises leerimajas)
pōranda remontimise ja vahetuse talgud.
Hoone on viimaste kuude jooksul väliselt palju muutunud ja muutust vajab
ka sisemus. Kui on huvilisi, kes soovivad ajaloolise hoonega tutvuma tulla ja käed
külge panna, siis kolmel talgupäeval on see vōimalik.
Rohkem infot: www.mägilased.ee

Alar Johanson

Kitarri akordsaate kursus kestab
septembrist kuni maikuuni ja lõpeb
avaliku kontserdiga.
Õpe toimub grupis esmaspäeva õhtuti
Rõuge kiriku pastoraadis.
Soovitatav oma pilli olemasolu.
Info ja eelregistreerimine:
indrek.hunt@protonmail.com või
5841 5169.
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Kuhu minna ja mida teha
Rõuge vallas?

26. august
kell 19.00
Kalle Sepp ühemeheshows „Helimehe tähetund“
				Haanjamehe talus
		
kell 20.00
23. rahvapillilaagri VABA LAVA: ansamblid,
				soolomängud Mõniste rahvamaja juures
27. august
kell 11.00
23. rahvapillilaagri lõppkontsert Mõniste rahvamaja
				välilaval
		
Kell 20.00
Tantsuõhtu ansambliga Nööp Haanja rahvamajas
27.−28. august			

19. Lõuna-Eesti ralli Rõuge valla teedel

29. august
kell 12.00
Seenele Mürgü Marjega, kogunemine Mõniste
				kaupluse parklas
2. september
kell 18.00
Klassikatähed − Siret Sui, Triinu Piirsalu, Toomas
				Oskar Kahur Mõniste rahvamajas
3.−4. september			
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Vaktsineerimiseks on avanenud
mitmeid erinevaid võimalusi
02.09.2021 Moderna
Lõuna-Eesti Haigla
vaktsineerimise graafik: 05.09.2021 Moderna
23.08.2021 Pfizer
24.08.2021 Moderna
25.08.2021 Moderna
26.08.2021 Pfizer
29.08.2021 Pfizer
30.08.2021 Moderna
31.08.2021 Moderna

Lõuna-Eesti Haigla
vaktsiinid septembris:
01.09.2021 Pfizer

Vaktsineerimisbussi graafik
Kuupäev
2. september

I Võro-Seto noorteFEST Varstu kultuurikeskuses

10. september
kell 19.00
Kalle Sepp ühemeheshows „Helimehe tähetund“
				Haanjamehe talus

3. september

11. september
kell 14.00
Mehkade maapäev: päeval laat, õhtul simman
				
ansambliga Untsakad Mõniste rahvamaja juures
		
kell 19.00
Kalle Sepp ühemeheshows „Helimehe tähetund“
				Haanjamehe talus

4. september

12. september			
Rogosi mõisa sügislaat, vanavanemate päeva kontsert
		
kell 19.00
Kalle Sepp ühemeheshows „Helimehe tähetund“
				Haanjamehe talus
14.−19. september		
Teisipäeval
kell 17−20
				
Kolmapäeval
kell 17−21
Neljapäeval
kell 12−17
Reedel 		
kell 19.30
Laupäeval
kell 16.00
		
kell 19.00

Rõuge rahvamaja avamisnädal:
“Uksed valla ja uudistama!” Rõuge Rahvamaja
avaõhtu ringkäikudega ja ansambli RÜÜT saatel
Avatud huvitegevuse õhtu
Noor Neljapäev
Rõuge rahvamaja avapidu
Muusika 103 Eestimaale „Astor Piazolla 100“
Eesti Teaduste akadeemia Meeskoori kontsert

17. september
kell 19.00
Kalle Sepp ühemeheshows „Helimehe tähetund“
				Haanjamehe talus
18. september			
EMV autokrossis Matsi krossirajal
		
kell 17.00
Mait Maltis 70 kontsert Misso rahvamajas
19. september
kell 11−18
Laste lemmikpäev – teatribussi etendused, Kapist
				
kappi lastelaat, mänguhoov ja pannkoogikohvik Varstu
				kultuurikeskuses
22. september
kell 8.30−12
Kesknädala hommikukohvik: koduvalla maitsed ja
				lood Rõuge rahvamajas
26. september
kell 12.00
Seenele Mürgü Marjega, kogunemine Mõniste
				kaupluse parklas

Vajad abi COVID-tõendi alla
laadimisel või printimisel?
Tule vallamajja või lähimasse
raamatukokku ja saad abi!

Vajalik ID-kaart, Mobiili-ID
või Smart ID ja PIN-koodid!

06.09.2021 Moderna
07.09.2021 Pfizer
08.09.2021 Moderna
09.09.2021 Pfizer
12.09.2021 Moderna
13.09.2021 Moderna
14.09.2021 Pfizer
15.09.2021 Pfizer
16.09.2021 Pfizer
19.09.2021 Moderna
01.09.2021 Moderna

21.09.2021 Pfizer
22.09.2021 Pfizer
23.09.2021 Moderna
26.09.2021 Moderna
27.09.2021 Moderna
28.09.2021 Moderna
29.09.2021 Pfizer
30.09.2021 Pfizer

Kellaaeg
9.00െ11.00
12.00െ13.30
14.00െ15.30
16.00െ17.30
9.00െ10.30
11.00െ12.30
13.30െ15.00
17.30െ20.00
9.00െ10.00
10.30െ11.30
12.30െ14.00
14.30െ15.30
16.00െ18.00
19.00െ21.00

Täpsem koht
Antsla vallamaja parkla
Tsooru kaupluse parkla
Nursi endise kaupluse parkla
Osula bussijaam
Mõniste teenuskeskus
Varstu Coopi kauplus
Lasva kultuurimaja
Väimela kauplus
Kose kauplus
Puiga koolimaja
Haanja teenuskeskuse parkla
Rogosi mõisa vastas olev parkla
Misso teenuskeskuse/vabatahtlike
komandohoone parkla
Vastseliina Konsumi parkla

Vaktsiin
Pfizer, Moderna
Pfizer
Pfizer
Pfizer
Pfizer, Janssen
Pfizer, Janssen
Pfizer, Janssen
Pfizer, Janssen
Pfizer, Janssen
Pfizer, Janssen
Pfizer, Janssen
Pfizer, Janssen
Pfizer, Janssen
Pfizer, Janssen

EL COVID tõendeid hakkavad looma
ja väljastama Sotsiaalkindlustusameti
teeninduspunktid
Alates
tänasest
võtavad
Sotsiaalkindlustusameti
teeninduspunktid
vastu avaldusi EL COVID tõendite loomiseks
eestlastele ja Eesti isikukoodi omavatele
välismaalastele, kellel ei ole võimalik neid
endale ise patsiendiportaalis (digilugu.ee)
luua.
Kui seni väljastas inimesele vajadusel
tõendi Tervise ja heaolu infosüsteemide
keskus (TEHIK) Tallinnas, siis nüüd tekib
inimestele see võimalus üle Eesti erinevates
Sotsiaalkindlustusameti teeninduspunktides.
Lisaks Tallinnale hakkavad EL COVID
tõendeid vaktsineerimise, negatiivse testi
või läbipõdemise kohta väljastama ka Tartu,
Pärnu, Rakvere, Rapla, Türi, Valga, Viljandi,
Võru, Haapsalu, Jõgeva, Jõhvi, Kohtla-Järve,
Kuressaare, Kärdla, Narva, Paide, Põlva,
Rakvere, Rapla, Türi, Valga, Viljandi ja Võru
Sotsiaalkindlustusameti
teeninduspunktid.

Täpsed aadressid ja vastuvõtuajad leiab
aadressilt
www.sotsiaalkindlustusamet.
ee −> Organisatsioon, kontaktid −>
Teenindusbürood.
Sotsiaalkindlustusameti
Võrumaa büroo asub Võru linnas aadressil
Jüri 18; telefon +372 612 1360.
Sotsiaalkindlustusametisse pöörduvatel
välismaalastel peab tõendi loomiseks olema
Eesti isikukood ja isikut tõendav dokument.
Kõik tõendi soovijad saavad juba eelnevalt
täita avalduse ja selle välja printida. Avaldus
tuleb viia sobivasse Sotsiaalkindlustusameti
teeninduspunkti ning seejärel saadetakse EL
COVID tõend kolme tööpäeva jooksul inimese
e-posti aadressile. Kuigi vaktsineerimistõendi
saab luua ka juba peale üht vaktsineerimist, siis
selleks, et osaleda Eestis erinevatel üritustel,
peab vaktsineerimiskuur olema lõpetatud.
Teenus on kõigile tasuta.
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Nakkusohutuse tõendamata
jättev
külastaja üldjuhul piletiraha tagasi ei saa

Esmaspäevast, 9. augustist kontsertidele
ja etendustele kehtivate osalemispiirangute
valguses annab Tarbijakaitse ja Tehnilise
Järelevalve Amet (TTJA) teada, et
kontsertide ja etenduste külastajad, kes oma
nakkusohutuse tõendamata jätavad, üldjuhul
oma piletiraha tagasi ei saa.
TTJA poole on pöördutud küsimustega, kas
ja kellel on uute, rangemate koroonapiirangute
tõttu õigus piletiraha tagasi saada. “Kui 2020.
aasta alguses ei suutnud keegi koroonaviiruse
levikut ja sellega kaasnevat ette näha, siis
nüüdseks on juba pikalt räägitud järgmisest
koroonalainest,
vaktsiini
vajalikkusest
inimeste tervise ja ühiskonna toimimise
tagamiseks ning sellest, et nakkuse suuremal
levikul hakatakse nakkusohutust kontrollima,”
sõnas TTJA peadirektor Kaur Kajak.
Samuti on teada, et paljudes riikides
on juba mõnda aega ürituste ja restoranide
külastuseks tulnud esitada nn koroonatõend.
“Nii ürituse korraldajad kui ka tarbijad
peavad seega arvestama, et asjaolude
muutumisel ei pruugi saada üritust plaanitud
moel läbi viia või et sellega kaasnevad
lisakohustused. Igaüks peab omalt poolt

tegema mõistlikult võimaliku, et nakkuse
levikut piirata, ega saa eeldada, et nakkuse
suuremal levikul võib üritusel oma ohutust
tõendamata osaleda,” tõdes Kajak. “Parim
viis kaitsta end ja teisi ning tagada ürituste
toimumine, on vaktsineerida.”
Esmaspäevast, 9. augustist kehtima
hakkavate reeglite järgi peab ürituse korraldaja
kontrollima kõigi osalejate nakkusohutust, kui
osalejaid on siseruumis üle 50, välitingimustes
üle 100 (üritusi üle 6000 osalejaga siseruumis
ja üle 12 000 osalejaga välitingimustes ei või
üldse korraldada).
Osaleja
peab
ise
tõendama
enda
nakkusohutust,
esitades
tõendi
vaktsineerimise, COVID-19 läbipõdemise
või negatiivse testitulemuse kohta. Kui
korraldaja leiab, et tõendite kontrollimine on
liiga keerukas või kulukas ja otsustab seetõttu
ürituse ära jätta, peab ta pileti ostnutele raha
tagasi maksma. Kui üritus toimub, aga osaleja
ei soovi või suuda asjakohaselt nakkusohutust
tõendada, ei ole tal üldjuhul õigust raha
tagasi saada. Korraldaja võib omal soovil
külastajatele testimise mõistlikel tingimustel
korraldada.
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Võru maakonnas sai toetust
350 eraisikute vee- ja
kanalisatsioonitaristu projekti
Kolm
aastat
tagasi
startinud
Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK)
eraisikute vee- ja kanalisatsioonitaristu
programm on jõudnud lõpusirgele. Seoses
eelarve täitumisega lõppes taotluste vastuvõtt
käesoleva aasta 20. aprillil.
2018. aastal alanud programmist said
esialgu taotlusi esitada üle 2000 tarbijaga
reoveekogumisalal elamut, aiamaja ja suvilat
omavad eraisikud. Alates eelmise aasta suvest
said taotlusi esitada ka alla 2000 tarbijaga
reoveekogumisalal elamut, aiamaja või suvilat
omavad eraisikud.
Toetuste eraldamisega tagati inimestele
kvaliteedinõuetele
vastav
joogivee
kättesaadavus ning reovee nõuetekohane
kokku kogumine ja puhastamine.
Tänu KIK-i suurele panusele ja võrukate
entusiasmile said Võrumaal 350 kinnistut
positiivse Kolm aastat tagasi alanud
Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK)
eraisikute vee- ja kanalisatsioonitaristu
programm on jõudnud lõpusirgele. Seoses
eelarve täitumisega lõppes taotluste vastuvõtt
käesoleva aasta 20. aprillil.
2018. aastal alanud programmi said
esialgu taotlusi esitada eraisikud, kellel on
elamu, aiamaja või suvila enam kui 2000
tarbijaga reoveekogumisalal. Alates eelmise
aasta suvest said taotlusi esitada ka alla 2000
tarbijaga reoveekogumisalal elamut, aiamaja
või suvilat omavad eraisikud.
Toetuste eraldamisega tagati inimestele
kvaliteedinõuetele
vastav
joogivee

kättesaadavus ning reovee nõuetekohane
kokku kogumine ja puhastamine.
Tänu KIK-i suurele panusele ja võrukate
entusiasmile said Võrumaal oma projektidele
positiivse rahastamisotsuse 350 kinnistut.
Põlvamaal sai toetuse 83 kinnistut.
AS Võru Vesi juhatuse liige Juri Gotmans
avaldab tänu kõigile, kes sellele suurepärasele
tulemusele kaasa aitasid ning andsid oma
panuse keskkonnahoidu. “Hoiame pöialt,
et ka 18 Võrumaalt ja 3 Põlvamaalt esitatud
ootel olevat taotlust leiaks rahastuse,” sõnas
Gotmans.
Eraisikute vee- ja kanalisatsioonitaristu
rajamise programmi kogumaht oli 16,3
miljonit eurot, sellest Võrumaale jagus toetusi
1 047 894 euro ja Põlvamaale 240 958 euro
ulatuses:
• Antsla vald: 25 toetust (78 496 eurot)
• Rõuge vald: 7 toetust (21 934 eurot)
• Setomaa vald: 6 toetust ( 17 456 eurot)
• Võru vald: 218 toetust (640 988 eurot)
• Võru linn: 94 toetust (289 020 eurot)
• Põlva vald: 37 toetust ( 112 614 eurot)
• Räpina vald: 46 toetust (128 344 eurot)

Pühapäeval, 29. augustil kell 11 toimub pooletunnine loeng teemal “Kuidas ja millal
Jeesus maailma ära võidab?” Koosolek toimub videokonverentsina, lisainfo telefonil
5645 7376.
SORTEERIMISJUHISED
PAKENDID

Loputa vajadusel, et ei määriks
teisi pakendeid.

Eemadada korgid ja kaaned,
sildid võivad jääda.

Jäta korgid-kaaned peale.

Voldi suured papist pakendid
kokku või rebi tükkideks, nii
võtavad nad vähem ruumi.
Veendu et materjal on
puhas ja kuiv.

SOBIB

Loputa vajadusel, et ei määriks
teisi pakendeid.

PAPP- JA
PABERPAKEND

Klaaspudelid ja -purgid (nt
karastus- ja alkohoolsete
jookide pudelid, klaaspurgid)

Tarbekaupade, toiduainete,
jookide, kosmeetika- ja
hooldustoodete plastist
pudelid, karbid ja topsid
Kilekotid, kilepakend
Metallpakendid (nt konservikarbid, kanistrid, alumiiniumpurgid, metallkorgid ja -kaaned)
Joogikartong (nt piima- ja
piimatoodete, mahla- ning
veinipakendid)
Muust materjalist pakendid

Paberist ja papist pakendid (nt
pappkastid ja -karbid,
paberkotid, pakkepaber)

EI SOBI

PLAST- JA
METALLPAKEND,
JOOGIKARTONG

„Septembris ei joo“ tuleb taas!
1. septembril algav Tervise Arengu
Instituudi (TAI) aktsioon „Septembris
ei joo“ kutsub inimesi ka sel aastal
septembrikuus alkoholist pausi pidama.
Ettevõtmine kogub iga aastaga tuntust ja
populaarsust – eelmisel aastal osales selles
järeluuringu
andmetel
hinnanguliselt
59 000 inimest. Sel aastal oodatakse veelgi
aktiivsemat osavõttu. Aktsiooniga on
kutsutud liituma kõik, olenemata sellest kui
palju keegi alkoholi tarvitab.
Sel aastal pööratakse kampaaniaga
tähelepanu alkoholist loobumise kasudele.
Alkovaba kuu raames jagavad vastavad
spetsialistid teadmisi, kuidas alkoholist
loobumine mõjutab välimust, kaalu, suhteid,
und ja üldist enesetunnet.
„Kampaaniaga soovime inimestele meelde
tuletada, et alkohol ei ole tavaline toiduaine,
see koormab nii füüsilist kui vaimset tervist
ja isegi ainult üks alkoholivaba kuu aitab
märkimisväärselt parandada enesetunnet ja
elukvaliteeti. Veelgi olulisem on, et selline
kogemus aitab pikemas perspektiivis oma
alkoholitarvitamist paremini kontrolli all
hoida.“ selgitas TAI alkoholi ja tubaka
valdkonna juht Anneli Sammel.
Septembris ei joo aktsiooniga liitumiseks
ei ole vaja ennast registreerida. Piisab, kui

on soov järele proovida, kuidas alkoholivaba
kuu enesetunnet ja igapäevast elurütmi
mõjutab. Rohkem infot ja tuge saab veebilehelt
septembriseijoo.alkoinfo.ee ja Facebooki
lehelt „Septembris ei joo“. Septembris ei joo
aktsiooni ajal pakume osalejatele võimalust
ka teistele oma osalemisest teada anda, et neid
aktsiooniga liituma motiveerida.
Varasemate aastate kogemus näitab, et
enamikul osalejatest (82% eelmisel aastal)
õnnestub september alkoholivabalt läbida ning
see parandab märgatavalt nende enesetunnet
ja elukvaliteeti. Mullu osalenutest ligi 70%
plaanis järgmisel aastal aktsiooniga taas kaasa
tulla. Paljud aktsioonis osalejad soovitaks seda
ka oma sõpradele-tuttavatele.
Alkoholikultuuri kujundamises on oma
roll kõigil. „Kutsume ka sel aastal tööandjaid
ning erinevaid organisatsioone ja kollektiive
algatust toetama. See on tööandjatele hea
võimalus näidata eeskuju ja poolehoidu
tervislikele eluviisidele,“ lisas Sammel.
Kampaaniat
„Septembris
ei
joo”
rahastatakse
Euroopa
Sotsiaalfondi
vahenditest programmi „Kainem ja tervem
Eesti” raames.

AS Võru Vesi
www.voruvesi.ee
Facebook: AS Võru Vesi

Teadaanne Jehoova tunnistajate
kohalikult koguduselt

KLAASPAKEND
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Akna- leht- ja peegelklaas
Valguslambid ja elektripirnid
Keraamika, kristall ja
portselan (nt toidunõud,
vaasid jne)
Kuumuskindel klaas (nt
ahjukindlad toidunõud)

Plastist ja kummist tooted,
mis ei ole pakendid
Ehitusmaterjalid
Rõivad ja jalanõud
Ohtliku aine märgisega
tähistatud toodet sisaldavad
pakendid

Määrdunud/vettinud paber ja
papp
Pehmepaber (nt tualettpaber)
Ajalehed, ajakirjad, raamatud
Koopia- või joonistuspaber
Fooliumi või kilet sisaldav
paber, papp, kartong (nt
mahlapakid, kommi- ja
šokolaadi paberid)
Tapeet

Kogumisvahendisse on lubatud panna ainult kuivad, tootest tühjad pakendid, mis ei määri teisi pakendeid.
Suru suuremahulised esemed enne kogumisvahendisse panekut kokku!

Hea Rõuge valla elanik ja ettevõtja! Saada oma
tasuta teade või kuulutus valla ajalehte aadressile
kommunikatsioon@rauge.ee. Avaldame ainult oma valla
ettevõtjate ja eraisikute kuulutusi, mis on suunatud Rõuge
valla elanikele ning kooskõlas heade tavadega.

Õpetajanna soovib üürida
Rõuge vallas korterit või
tuba. Ühendust saab telefonil 5646 4728 (Maie)
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Suviselt sume

Teatri - ja tantsuõhtu
Haanja Rahvamajas
reedel, 27. augustil kl 20:00

etendus "Tärn"
Hea tantsumuusika ansamblilt

NÖÖP

Kohtade broneerimine tel 516 5728
Piletite (10,00 €) eelmüük: fienta.com

Järgime viiruslikust olukorrast tulenevaid nõudeid ja piiranguid!
#kultuurirõuged

Trehvämi Rõugõn!

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

LOE DIGILEHTE: www.rauge.ee/ajaleht
Väljaandjal ja toimetajal on õigus avaldamiseks saadetud kirjutisi
toimetada ja lühendada ning teha valikuid materjali avaldamise osas.
Oma valla elanike ja ettevõtete reklaamide avaldamine lehes on tasuta.
Järgmise ajalehe materjalid on oodatud kuni 16. septembrini 2021, leht
ilmub 30. septembril.

