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Haanjas peeti Korgõmaa mõttetalgud
Laupäeval, 26. jaanuaril kogunesid Eestimaa
kõige kõrgema osa ehk Korgõmaa elanikud
Haanja rahvamajja mõttõtalousele ehk
mõttetalgutele. Põhiteema oli siinne
traditsiooniline loodussäästlik elulaad:
kuidas elada ja majandada nii, et ka
tulevastel põlvedel oleks hea elada,
kuidas anda järgnevatele põlvedele
edasi esivanemate teadmist loodusega
kooskõlas elamisest.
Talgute eesmärk ja oodatav tulemus oli
leida ühine kogukondlik arusaamine
siinsetest loodusväärtustest, eluruumist ja
paikkondliku mälu järjepidevusest.
Kokku oli tulnud üle neljakümne inimese,
niinoori kui ka vanuVastseliinast Varstuni.
Arutelud toimusid töörühmades ja talgud
kestsid ligi kaheksa tundi. Töörühmade
teemad olid teadmiste edasiandmine,
majandus, eluolu, globaalne vs lokaalne.
Päeva esimesel poolel võeti sihiks tuua
välja kõik see, mis puudutab piirkonna
elulaadi ja väärtusi: neid aspekte, mida

siin kalliks peame ning mida hoida ja
edasi anda tahame. Kõlama jäi looduse
lugemise oskus, kogukonna toetus,
turvatunne ja elustiil, mis võimaldab
privaatsust, oma mõtetega olemist. Samuti
toodi esile mõttelaadi, et siinsed inimesed
võtavad aega pühenduda, kui kohtuvad
ega möödu üksteisest niisama.

Päeva teisel poolel keskenduti sellele,
kuidas olemasolevat head hoida ja edasi
anda. Räägiti, et tuleb leida tasakaal
globaalse ja lokaalse vahel. Et internet ei
ole ainult globaalse pealetung, vaid ka
võimalus meil omavahel kokku hoida ja
selle abil kaugtööd teha.
Majanduses oli teemaks tii pääl püsümine.
Et iidne ja omapära säiliks ning samal ajal
areneksime ja püsiksime konkurentsis.
Et lapselapsed ja vanavanemad mahu-
ksid kõik ühe talumuru peale. Ja et
väikesemahuline talutoodang saaks orga-
niseeritult laia maailma turule.

Korgõmaa maastiku mitmekesisus tingib
selle, et äraelamiseks peab majandus
olema väga mitmekesine, st et iga talu
(majandusüksus) peab tegelema mitme
eri asjaga: natuke metsamajandust, natuke
põllumajandust, natuke käsitööd (tootma
veini, kuduma vaipu jne). Maastiku ja
majanduse mitmekesisus soosib omakorda
ka kogukonna mitmekesisust.
Teadmiste edasiandmisega seoses jäi
meelde mõte tutvustada lastele kohalikke
inimesi, kes on sellekandi elulaadi kandjad
ja kel on huvitavad oskused. Ühtlasi tuleks
kõnõlda umakiilt. Selle asemel, et pidevalt
parandada hukas põlvkondi, kaasata noori
võimalikult paljudesse vanemate inimeste
töödesse ja tegevustesse. Ka üritusi tuleks
korraldada nõnda, et sellest tuleksid koos
osa saama mitme põlvkonna inimesed:
vanemad janoored. Oluline on anda edasi
oma juurte tunnetamist ja luua alus, et
oma juurte üle tuntaks uhkust.
Mõttetalgud lindistati ja üldised arutelud

on järele vaadatavad veebilehel www.
kaitsealad.ee/koostoo. Arutelu tulemus-
test tehakse kirjalik kokkuvõte, mis on
edaspidi leitav samalt veebilehelt.
Edaspidi jätkatakse asjade arutamist
ja edasi viimist juba põhjalikumalt
süviti teemade kaupa. Kõik siinset
traditsioonilist loodussäästlikku elulaadi
väärtustavad Korgõmaa kogukondade
liikmed on teretulnud kaasa mõtlema ja
panustama!
Korgõmaa mõttetalgud korraldasid kesk-
konnaamet, haanimiihhi nõvvokoda ja
Rõuge kihelkonnakogu. Talgujuht oli
Ruuta Ruttas. Töörühmade juhid olid
Maila Kuusik, Aivar Küttim, Pille Saarnits
jaMaris Kivistik.

Kirke Saarnits
Rõuge valla noorsootöötaja,

Haanja piirkond

Talgute töörühmades kirjutati ja joonistati olulisemad mõtted paberile.
Foto: Maris Kivistik

Haanjas peetud Korgõmaa mõttetalousel arutasid Haanja kõrgustiku piirkonna elu-olu
üle ligi nelikümmend inimest. Foto: Kirke Saarnits

Riigikogu valimisjaoskonnad Rõuge vallas
Riigikogu valimisteks on Rõuge vallavalitsus loonud viis valimisjaoskonda:
- valimisjaoskond nr 1, Haanja teenusekeskuses (Võru tee 15, Haanja küla);
- valimisjaoskond nr 2, Misso rahvamajas (Tsiistre tee 3, Misso alevik);
- valimisjaoskond nr 3, Mõniste teenusekeskuses (Mendise, Mõniste küla);
- valimisjaoskond nr 4, Rõuge rahvamajas (Metsa tn 1, Rõuge alevik);
- valimisjaoskond nr 5, Varstu kultuurikeskuses (Kultuuri tn 1, Varstu alevik).

Valimisjaoskonnad on avatud:
- eelhääletuse ajal, 25.–27. veebruaril kell 12.00–20.00;
- valimispäeval, 3. märtsil kell 9.00–20.00.

Väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda saab hääletada eelhääletuse ajal
25.–27. veebruarini valimisjaoskonnas nr 4, mis asub Rõuge rahvamajas
Rõuge alevikus Metsa tn 1. Samuti saavad seal hääletada valijad, kelle elukoha
andmed on rahvastikuregistrisse kantud Rõuge valla täpsusega.

Mittetulundustegevuse toetuse taotlusvoor
Rõuge valla mittetulundustegevuse toetuse tänavune esimene taotlusvoor on

avatud kuni 28. veebruarini.

Toetust saavad taotleda vallas tegutsevad mittetulundusühingud ja
sihtasutused, kellel puudub kohaliku omavalitsuse osalus, ning seltsingud ja
füüsilised isikud. Võimalik on taotleda tegevustoetust, kaasfinantseerimise

toetust, üritustekorraldamise toetust, stipendiumi jaesindustoetust.

Taotlused tuleb esitada vallavalitsuse kinnitatud taotlusvormil, mille leiab

valla veebilehel www.rauge.ee/mittetulundustegevuse-toetus. Viidatud lehelt

leiab ka lingi mittetulundustegevuse toetuse andmise korrale.

Kutsume osa võtma ka mittetulunduslike tegevuste toetuse infopäevast, mis

toimub 13. veebruaril kell 17 Haanja rahvamajas. Palume huvilistel eelnevalt

registreeruda e-posti teel arendusjuhataja@rauge.ee.



Kiire internetiga liitumine on tekitanud
palju küsimusi

Jaanuaris saatis Eesti Andmesidevõrgu AS
liitumissoovi avaldanud inimestele e-kirja
teadaandega, et alanud on „Internet koju“
liitumislepingute sõlmimine. Leping paluti
sõlmida 31. jaanuariks 2019, et tekiks
võimalus saada valguskaabli ühendus
esmajärjekorras ja liitumisaadressi saaks
lisada võrgu eelplaneeringusse. Eesti
Andmesidevõrgu AS on liitumishinnaks
kehtestanud 150 eurot, millele lisandub
3-eurone menetlustasu.
Kõnealune kiri tekitas inimestes palju
küsimusi, millele vastuste saamiseks
pöörduti ka Rõuge vallavalitsuse
poole. Muude küsimuste kõrval tekitas
segadust väljendus, et ettevõte hakkab
internetti koju viima koostöös kohalike
omavalitsustega. Rõuge vald koos Antsla,
Võru, Elva, Otepää, Kanepi ja Põlva
vallaga onküll MTÜ Eesti Andmesidevõrk
asutajaliikmed, kuid projekti „Internet
koju“ raames ehitab liitumise inimestele
välja Eesti Andmesidevõrgu AS. Tegu
on küll ühe eesmärgi nimel loodud
asutustega, kuid kelle vastutusalad on
siiski lahus. Seetõttu ei saa vallad anda
lisagarantiisid, et Eesti Andmesidevõrgu
AS (liitumislepingute sõlmija) liitumised

ka kõigile lepingu sõlmijatele valmis
ehitab. Soovitame liitumislepinguga
seotud küsimustes pöörduda otse Eesti
Andmesidevõrgu ASi poole (infotelefon
622 5237).
Tekkinud segaduse tõttu palusime kahel
kiire internetiga liitumist pakkuval
ettevõttel olukorda ja oma plaane veelkord
selgitada (loe Eesti Andmesidevõrgu ASi
ja Elektrilevi OÜ kommentaare).
Lühikokkuvõte:
- Liitumist kiire internetiga pakuvad Eesti
Andmesidevõrgu AS ja Elektrilevi OÜkõigilt liitumishuvilistelt.

kes varasematel aastatel kogusid avaldusi
kõigilt liitumishuvilistelt.
- Eesti Andmesidevõrgu AS on
hakanud inimestega juba sõlmima
liitumislepinguid. Lepingut on võimalik
sõlmida nii nendel, kes varem esitasid
liitumiseks sooviavalduse kui ka nendel,
kes seda ei teinud. Liitumislepingut saab
sõlmida veebilehel www.internetkoju.ee.
- Elektrilevi OÜ liitumislepinguid veel
ei sõlmi. Huvilistel on võimalik jätkuvalt
esitada sooviavaldusi liitumiseks, seda
saab teha aadressil www.elektrilevi.ee/
kiireinternet.

Rõuge vallavalitsus

Eesti Andmesidevõrguga saab kiire
interneti lepinguid sõlmida kuni aprilli
lõpuni

Eesti Andmesidevõrgu ASilt liitumis-
huvilistele saadetud e-kirjas on
öeldud, et kui soovid valguskaabli
ühendust esmajärjekorras, sõlmi palun
liitumisleping enne 31.01.2019. Tegu
ei ole tähtajaga. Tähtajad on leitavad
veebilehel internekoju.ee rubriigist
„Olulised liitumistingimused“. Oleme
sinna püüdnud koondada kõige
olulisemad tingimused, mis on seotud
„Internet koju“ projektiga. Muu hulgas on
seal kirjas projekti ajakava ja üks punkt
sellest sedastab, et lepingute vormistamise
periood kestab novembrist 2018 kuni
aprillini 2019. See tähendab, et lepinguid
saab sõlmida kuni aprilli lõpuni.
E-kirjas viidatud liitumise esmajärjekord
tähendab seda, et Eesti Andmesidevõrgu
AS sõlmib liitumislepinguid eri
etappides ning iga etapi kaupa lähevad
liitumisaadressid eelprojekti. See, kes
sõlmib liitumislepingu varasemas
etapis, tagab liitumiskohaga arvestamise
varasemalt. Praktikas tähendab see
seda, et tema liitumise väljaehitamine
on põhiprojektis ja ehitushankes
tõenäoliselt järjekorras eespool. Samas

on oluline ka piirkonna liitujate arv.
Seetõttu oli e-kirjas üleskutse teavitada
projektist ja liitumisvõimalusest oma
naabreid. Lühidalt kokkuvõttes: tegu on
võrguplaneeringu protsessiga, mis käib
etappidena.
Kerkinud segaduse tõttu oleme
pikendanud kõnealuse etapi ajaplaani
veebruari lõpuni, et vähendada
potentsiaalset pahameelt, et antud etapp
jäi lühikeseks ja lepingut ei jõudnud
sõlmida.
Eesti Andmesidevõrguga liitumise
tasu on 150 eurot, mille eest ehitatakse
valguskaabel välja ühele liitumisaadressile.
Kaabel viiakse hoonesse sisse. Algselt
arvestatakse tasu liitumistagatiseks
ja kui liitumisaadressile kinnitatakse
ehitusprojekt (see selgub hiljemalt
oktoober 2019), siis arvestatakse tagatis
ümber liitumistasuks, mida kasutatakse
ehituse rahastamiseks. Kui selgub,
et liitumisaadressile ei ole võimalik
sidekaablit välja ehitada, siis antud summa
tagastatakse. Koos liitumistasuga tuleb
igal liitujal maksta ka 3 eurot (sisaldab
käibemaksu) menetlustasu, millega
tagatakse liitujale tema liitumisaadressi
lisamine eelprojekti.

Raivo Tammiksaar
Eesti Andmesidevõrgu ASi tegevjuht

Valimistel on igal häälel jõud

Veebruari lõpus ja märtsi alguses valime
uue riigikogu uue koosseisu. Suuri
muudatusi valija jaoks sel korral ei ole:
valimisperiood on ikka kümme päeva,
hääletada saab nii jaoskonnas kui ka juba
kümnendat korda elektrooniliselt. Kuid
mõnele olulisele punktile tuleb siiski
tähelepanu juhtida.

Valimisjaoskondi on tänavu vähem kui
2017. aasta kohalikel valimistel (vastavalt
557 ja 451), mistõttu tasub varakult välja
selgitada, kus täpsemalt teiekodujaoskond
asub. Siinjuures on abiks kaardirakendus,
mille leiab veebiaadressilt valimised.
rahvastikuregister.ee.
Riigikogu valimistel on Eestis moodus-

tatud 12 ringkonda. Valija saab hääletada
vaid kandidaadi poolt, kes on üles seatud
tema ringkonnas. Ringkonnad määratakse
rahvastikuregistris oleva aadressi alusel
1. veebruari seisuga.
Riigikogu valimiste eelhääletamine
ja elektrooniline hääletamine algab
21. veebruaril. E-hääletamine algab
neljapäeval, 21. veebruaril kell 9 ja kestab
ööpäevaringselt kuni kolmapäeva, 27.
veebruari kella 18-ni. Hääletada saab
aadressil www.valimised.ee. Tuletan
meelde, et valija peab veenduma, et
tema arvuti on korras ning ID-kaardi ja
koodide andmine teiste inimeste kätte ei
ole lubatud.
Elektroonilist häält on võimalik eel-
hääletamise ajal muuta, sel juhul
jääb kehtima hilisem hääl. Kui valija
soovib ikkagi hääletada pabersedeliga,
siis elektrooniline hääl kustutatakse.
Valimispäeval oma e-häält aga enam
muuta ei saa.

Nelja päeva jooksul, 21.–24. veeb-
ruarini saab olenemata elukohast
hääletada maakonnakeskustes, näiteks
kaubamajades ja teistes populaarsetes
paikades. Võrus asub hääletamiskoht
Kandle keskuses (Liiva tn 13, Võru
linn). 25.–27. veebruarini on avatud
kõik 451 jaoskonda üle Eesti. Samuti

on igas kohalikus omavalitsuses sel
perioodil avatud vähemalt üks jaoskond,
kus saab hääletada väljaspool elukohta.
Valimispäeval, 3. märtsil on kõik
jaoskonnad avatud kella 9–20, siis saab
hääletada vaid oma elukohajärgses
jaoskonnas.
Korraldajatena on meie jaoks tähtis, et
valimiste läbiviimine oleks sujuv ning
seda ei mõjutaks kõrvalised tegurid. Teiste
riikide kogemusele toetudes, kus valimisi
on püütud mõjutada sotsiaalmeedias
levivate valeuudiste ja kandidaatide
meiliserveritesse sissemurdmisega, oleme
selgitanud küberturvalisuse tähtsust.
Soovime ennetada ja varakult märgata,
kui levib valeinfo või muu valimiste
läbiviimist takistav teave. Teeme koostööd
erakondade ja kandidaatidega, et ka
nemad suhtuksid tõsiselt oma seadmete,
veebilehtede ja meiliaadresside turvalisse
käsitlemisse. Üldse on märksõnaks
koostöö, millega annab palju ära teha:
meiega koos aitavad valimisi läbi viia oma
valdkonna asjatundlikud asutused, kes on
abiks nii jõukui ka nõuga.
Riigikogu valimised on aeg, millal saab
oma hääle kuuldavaks teha. Valimistel on
igal häälel jõud!

Priit Vinkel
riigi valimisteenistuse juht

Ühendatud on kaks riigiasutust

Alates 1. jaanuarist tegutsevad tarbija-
kaitseamet ja tehnilise järelevalve amet
ühe asutusena: loodud on tarbijakaitse
ja tehnilise järelevalve amet (TTJA
Uus amet tegutseb majandus- ja
kommunikatsiooniministeeriumi haldus-
alas ja täidab kõiki seni kahel asutusel
olnud ülesandeid.

Majandus- ja taristuministri Kadri
Simsoni sõnul võimaldab kahe asutuse
ühendamine tõhustada riigi tuge nii
tarbijate õiguste eest seismisel kui ka
ettevõtjatele partneriks olemisel ja turu
reguleerimisel.

„Mõlema ameti töö sisuks on turu
järelevalve ning meeskondade ühte
majja koondamisel on võimalik
tõsta majandustegevuste järelevalve
võimekust, avalike teenuste pakkumist
ja lihtsustada inimeste suhtlust riigiga,“
kommenteeris ministerametite ühenda-
misest tõusvat kasu.

TTJA juht on Kaur Kajak, kes seni
juhtis tehnilise järelevalve ametit.
„Ühendametile seatud eesmärgid ja
oodatavad kasutegurid on laiapõhjalised
ja kõiki osapooli arvestavad. Meie
tegevuse visiooniks saab olema ühelt
poolt kvaliteetne, usaldusväärne ja
ohutu elukeskkond ning teisalt avalike
teenuste senisest parem kättesaadavus
ja kasutusmugavus nii tarbijale kui ka
ettevõtjale. Kõige selle saavutamiseks
pean ühendameti juhina esmaseks
väljakutseks sünergia ja parimate
koostöö- ning juhtimismudeliteloomist
oma meeskonnas. See on edukuse ja

jätkusuutlikkuse üks võtmetegur,“
sõnab Kajak.

Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve
ameti kontaktid:

Aadress: Sõle 23A, Tallinn 10614

Üldtelefonid: 667 2000, 620 1700

Tarbija nõuandetelefon: 620 1707
(tööpäeviti kella 10–15)

E-post: info@ttja.ee

Veebileht: www.ttja.ee
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Riigikogu valimised 2019
Valimisringkond nr 11 Võru-, Valga- ja Põlvamaa

8
mandaati

Valijate arv:

71 276

Lisainfo: valimised.ee
kaart.rahvastikuregister.ee

Jaoskondade arv omavalitsustes:
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3Tõrva vald

4
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6
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Põlva vald
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5
Võru linn
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Kuidas Elektrilevi kiire interneti võrk Rõuge valla inimesteni jõuab?

Elektrilevi plaanib märtsis alustada kiire
interneti võrgu ehitamisega mitmes
piirkonnas üle Eesti ning juba esimesel
aastal on soov valguskaabli tehnoloogial
põhinevasse võrku ühendada ligikaudu 15
000 kodu.
„Rõuge vallast on Elektrilevile laekunud
494 sooviavaldust. Käesoleval aastal
toimub Rõuge vallas võrkude planee-
rimine, kus võtame arvesse ka juba
laekunud võrguga liitumise sooviavaldusi.
Loodame jõuda võrgu ehituseni 2020.
aastal. Liitumisvõimalust tahame klienti-

dele pakkuda sel hetkel, kui saame täpselt
öelda, millal võrk valmis saab. Me ei sõlmi
lepinguid ennatlikult ja raha ette ei küsi,“
ütles Elektrilevi sideteenuste juht Oliver
Ruus. „Seni on kõigil võimalik Elektrilevi
kodulehel esitada sooviavaldus kiire
interneti võrguga liitumiseks. Anname
esmajärjekorras sooviavalduse esitanud
inimestele teada liitumisvõimalusest,
kui hakkame piirkonnas võrku ehitama.
Ühtlasi suurendab sooviavalduse
esitamine võimalust, et konkreetse majani
ka jõuame,“ lisas ta.
Sooviavalduse Elektrilevi kiire interneti
võrguga liitumiseks saab esitada
aadressil elektrilevi.ee/kiireinternet.
Alates märtsist saab igaüks Elektrilevi
iseteeninduskeskkonnast täpselt vaadata,
kas tema kodu saab 2019. aasta jooksul
kiire interneti võrgugaliituda.
Elektrilevi kiire interneti võrguga

liitumine hakkab maksma 199 eurot. See
on ühekordne tasu, hilisemat hooldustasu
ega ühtegi muud tasu Elektrilevi kliendi
käest ei küsi. Elektrilevi garanteerib
selle, et pärast võrgu valmimist on
kliendil võimalik valida omale sobiv
teenusepakkuja, kellele tuleb maksta
kuutasu vastavalt teenusepakkuja
hinnakirjale.
Kokku investeerib Elektrilevi järgmise
viie aasta jooksul kiire interneti võrgu
rajamisse ligikaudu 100 miljonit eurot,
millest 20 miljonit hõlmab „viimase miili“
riigitoetus. Üle Eesti soovib Elektrilevi
aastaks 2023 kiire interneti võrku
ühendada ligikaudu 200 000 kodu.
„Tegemist on väga kapitalimahuka projek-
tiga, mis nõuab suuri investeeringuid. See
on ka peamine põhjus, miks suures osas
Eestis täna head internetiühendust ei ole
– majanduslikult pole peetud otstarbekaks

eraldiseisvat võrku tõmbekeskustest
väljapoole ehitada,“ selgitas olukorda
Elektrilevi juhatuse esimees Jaanus
Tiisvend ja lisas, et Elektrilevi otsib
sünergiat ja kulusäästu, et ehitustöid
ühildada elektrivõrgu haldamisega.
„Tänu mitme võrgu koos haldamisele
saame lõppkokkuvõttes pakkuda mõle-
maid teenuseid odavamalt kui eraldi,“
ütles Tiisvend.
Elektrilevi on suurim võrguettevõteEestis,
hallates ligikaudu 60 000 kilomeetrit
elektriliine ja 24 000 alajaama. Lisaks
haldab Elektrilevi tänavavalgustusvõrku
Tallinnas ja Tartus ja on ehitanud kiire
interneti võrgu Tallinnas Veskimetsas.

Peeter Liik
Elektrilevi kommunikatsioonispetsialist

Piirkonnapolitseinik: tubli sohver oma maastikusõidukiga eramaale ei kipu
Niipea, kui lumevaip maad katab
ning pinnas krõbedaks läheb, hakkab
politseile jõudma teateid sohvritest, kes
maastikusõidukitega maaomaniku loata
võõrast pinnast üles kündma hakkavad.
Neid teateid ei ole õnneks palju, aga
ka need mõned üksikjuhtumid toovad
maaomanikele kaasa suuri kahjusid, mis
võivad kohati ulatuda isegi tuhandetesse
eurodesse.
Kui liikluses tekitab lumine talv üksjagu
segadust, siis maastikusõiduki omanikele
on selline ilm hoopiski kaelasadanud õnn
ning võimalus oma sõidukid talveunest
äratada ning hooaega nautida.
Kuid nendegi masinate juhtidel tuleb
meeles pidada, et maastikul liikudes on
vaja sõiduks leida seadusega ettenähtud
koht ning seejuures arvestada ka
liiklusseaduse ja ohutusnõuetega, ühtlasi
tagada sõitmisel enese ning kaasasõitjate
turvalisus, sest hooletusel võivad olla
kurvad tagajärjed.
Maastikusõidukite liiklemisekorraldamise
eesmärk on tagada liiklusohutus ning
vältida maastikusõiduki kasutusega

tekkida võivaid kahjusid keskkonnale
ja maavaldajale. Paraku pole sel talvel
kõik just päris nii idülliliselt kulgenud.
Lõuna-Eestis on olnud tänavu üksjagu
juhtumeid, kus maastikusõidukijuhid on
nende reeglite vastu eksinud ja seeläbi kas
ise kannatanud või on kahju põhjustanud
teistele isikutele.
Näiteks tabasid politseinikud koostöös
keskkonnainspektsiooni ametnike ja
kohalike inimestega jaanuarikuu algul
Alam-Pedja looduskaitsealal rallinud
ATV juhid. Keelatud alal liikunud
maastikusõidukijuhid võeti rikkumise
eest vastutusele. Kahjuks juhtus sel samal
kuul Valgamaal üks raske õnnetus, kus
kaotas elu mootorsaaniga saanirajalt
kõrvale kaldunud mees. Need kurvad või
ebameeldivad intsidendid võinuks aga
hoopis olemata olla, kui juhid teaksid ja
peaksid lugu seadustest ning oleks roolis
enese ja teiste suhtes lugupidavad ning
hoolsad.
Politsei on sel talvel tegelenud mitme
juhtumiga,kus ATV-devõi mootorsaanide
juhid on õnnetustes vigasaanud. Põhjuseks

ikka hooletus, liiga uljad sõiduvõtted ning
ka purjus pea. Olgu tegu tänava, metsatee,
põllumaa või ka järvejääga: purjuspäi ei
tohi ühelgi juhul mootorsõidukit juhtida,
sest joobnuna sõites panete ohtu enda,
kaasreisijad ja teised ümberkaudsed.
Selleks, et edasine lumine ja ilus talv saaks
kõikide jaoks rõõmsal toonil ja rikkumisi
toime panemata jätkuda, tuletame
maastikusõiduki juhtidele meelde
nende kohustused ja õigused:
- maastikusõiduk peab olema kantud

registrisse;-juhtpeab olema kaine ja omama
juhtimisõigust;
- sõidu ajal peab peas kandma kaitsekiivrit.
Kuivõrd maastikusõidukil liikudes ei
kaitse inimest mitte ükski kest, on just
kiiver see, mille arvelt järeleandmisi teha
ei saa;
- maastikusõidukiga võib liigelda maas-
tikul või seda parkida üksnes maaomaniku
või -valdaja loal;
- teel sõites peab maastikusõidukijuht
andma teed teistele liiklejatele;
- ranna ja kalda piiranguvööndis on
keelatud mootorsõidukiga sõitmine

väljaspool selleks määratud teid ning
maastikusõidukiga sõitmine, välja arvatud
riiklikuks seireks, kaitstava loodusobjekti
valitsemisega seotud töödeks või
tiheasustusalal haljasala hooldustöödeks,
kutselise või harrastuskalapüügi
õigusega isikul kalapüügiks vajaliku
veesõiduki veekogusse viimiseks, pilliroo
varumiseks ja adru kogumiseks ning
maatulundusmaal metsamaj andustöödeks
ja põllumajandustöödeks (loodus-
kaitseseadus);
- maastikusõidukiga ei tohi sõita maan-
teedel, välja arvatud jõgede, teede ja
muude takistuste ületamiskohtades
ning lumega kaetud teel, mis ei ole
tavamootorsõidukitele ajutiselt läbitav;
- mootorsaaniga võib teed ületada
tingimusel, et tee on mõlemale poole
nähtav ja sellega ei tekitata ohtu teistele
liiklejatele. Sõiduteed tuleb ületada kõige
lühemat võimalikku trajektoori mööda.

Hans Saarniit
Võru piirkonnapolitseinik

Võimalus on hakata vabatahtlikuks seltsiliseks

Eesti külaliikumine Kodukant alustas
mullu oktoobris vabatahtlike kaasamisega
hoolekandesüsteemi: ellu viiakse
sotsiaalministeeriumi tellitud projekti
„Vabatahtlike rakendamise koostöömudeli
testimine hoolekandesüsteemis ja üle-
eestiliselt rakendatava koostöömudeli
väljatöötamine“. Projekti raames paku-
takse vabatahtlikku toetust täisealistele
erivajadustega inimestele ning eakatele.

Koostöömudelit katsetatakse Hiiumaal,
Lääne-Virumaal, Harjumaal, Pärnumaal
ja Võrumaal ning Põlvamaalt osaleb Põlva
vald.

Vabatahtlike pakutavad teenused ei ole
mõeldud asendama sotsiaaltöötajat,
vaid need hõlmavad lisategevusi, mida
tavapärane hoolekandeteenus ei paku.
Vabatahtlikul on võimalus olla tuge
vajavale inimestele seltsiline, saatja ja

toetaja lihtsamates kodutöödes, inimesega
juttu ajada või jalutama minna, saata teda
poes, ametiasutuses või mõnel üritusel.

Kellele sobib vabatahtlik tegevus?
Vabatahtlik tegevus sobib hästi eaka-
matele inimestele, kes on oma lapsed
juba suureks kasvatanud ja seetõttu on
neil vaba aega rohkem. Mitmel pool
maailmas läbiviidud uuringud näitavad,
et vanemas eas vabatahtlikena tegutsevatel
inimestel on parem tervis ning rahuldust
pakkuvamad peresuhted kui neil inimestel,
kes vabatahtlikud ei ole.

Samuti sobivad vabatahtlikeks güm-
naasiumi- jaülikoolinoored. Vabatahtlik
tegevus pakub suurepärast võimalust juba
noorena proovida, milline töövaldkond
sobib ja milline mitte. Kutsekooli
õpilane või tudeng saab vabatahtlikuna
hoolekandesüsteemis tegutsedes rohkelt

kogemusi, mis kuluvad ära edasises
tööelus. Miks mitte teha oma kooli
loovtööde või seminaride raames
vabatahtliku tegevust ja selle ajal talletada
näiteks eakate inimeste lugusid, nende
oskuseid ja teadmisi.

Ootame aktiivselt osalema ka kogu-
kondi, nii abivajajatest teada andes
kui ka omalt poolt vabatahtlikena oma
kogukonna inimestele appi minnes. Nii
saate paikkonnas elavaid inimesi toetada,
et nad võimalikult kaua oleksid aktiivsed
ja saaksid elada oma kodus.

Mitmes kogukonnas vabatahtlik tegevus
juba toimib. Ka need kogukonnad
võiksid endast teada andma ja liituda
projekti tegevustega, et kõik juba
tegutsevad vabatahtlikud saaksid
koolitust, sõidukulude hüvitist ning
oma kogemusega panustada mudeli
arendamisse.

Vabatahtlikuks kandideerimisel tuleb
täita avaldus, mille leiab veebiaadressilt
www.vabatahtlikud.ee/kuulutus/
vabatahtlikuks-hoolekandeteenuste-juurde-polvas-ja-vorumaal. Juhul kui
arvutis avaldust täita ei ole võimalik, võib
helistada koordinaatorile, kellelt saab
avalduse vormi paberil.

Koordinaator võtab kõigi soovijatega
ühendust, vestluse käigus tehakse otsus,
kas pakutu vabatahtlikule sobib. Sobilikele
kandidaatidele pakutakse sissejuhatavat
koolitust ja juhendamist ning võimalust
vabatahtlikuna enesele ja teistele head
teha. Alustavatele vabatahtlikele toimub
koolitus tänavu 16.–17. märtsil.

Kui sul tekkis huvi tegutseda vabatahtliku
abistajana, palun võta ühendust Võru-
ja Põlvamaa koordinaatori Laura-Elisa
Kägraga:
e-post laura.koordinaator@gmail.com,
tel 516 6794.
Vaata ka projekti veebilehte
https://vabatahtlikud.ee/sotsiaal.
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Mida tehakse Misso noortetoas ja Ruusmäe noortekojas?

Alates 1. septembrist on Rõuge valla
noorsootööga tegelevad asutused koon-
dunud Rõuge noorsootöö keskuse alla.
Vallas on kaheksa noorsootöö asutust:
Misso noortetuba, Ruusmäe noortekoda,
Haanja noortemaja, Rõuge noortekeskus,
Viitina noortetuba, Nursi noortetuba,
Varstu noortemaja ning Mõniste
noortekeskus. Noorsootöö keskuse juht
on Helen Laidma ning noortekeskustes
töötavad kokku kaheksa noorsootöötajat.
Rõuge noortekeskuses on ka vabatahtlik
Gruusiast: Dachi.
Tutvustame teile järgemööda kõiki meie
valla noorsootöö asutusi, alustades
Missost ja Ruusmäelt.
Misso noortetuba
Kuni mullu septembrikuuni koordineeris
Missos noorsootööd Misso noorteklubi
ning noored on aja jooksul saanud
kolida ühest kohast teise. Nüüdseks
on selle piirkonna noortel aga avarad
ruumid Misso koolimajas. Noortetoas on
võimalik mängida erisuguseid lauamänge
ja piljardit. Olemas on suur televiisor ja
Xbox ning kokandusringide läbiviimiseks
korralike seadmetega köök. Köögitehnika
soetati Piiriveere Liidri programmi toetu-
sel.

Misso noortetuba on avatud teisipäeviti
ja neljapäeviti kella 13–18. Kahel
korral kuus, kolmapäeviti, kogunevad
tehnikahuvilised poisid Misso vabataht-
like päästjate depoohoonesse, et koos
masinaid putitada ja jäärajal sõitu
harjutada.
Reedeti kella 15.45st tulevad Misso
rahvamajja need noored, keda huvitab
jalgpall. Huvilisi jagub ka Ruusmäelt ja
Haanjast ning pärast trenni viib bussiring
noored koju. Noortetoa koordineerida
on veel inglise keele ja keraamikaring
koolimajas ning käsitööring
raamatukogus. Hea on tõdeda, et nii
kokandusringi kui ka jalgpallitrenne
viivad läbi noored ise: Keidi Fomotškin ja
Sander Kadai.
Misso noortetoa keskmine külastatavus
on 4–6 noort päevas ning loodan, et
tulevikus on neil võimalus noortetoas
aega veeta igal tööpäeval nädalas. Infot
Misso noortetoa tegemiste kohta saab
Facebooki-grupist Misso noored.
Ruusmäe noortekoda
Vabatahtlikkuse alusel on noorsootööd
tehtud Ruusmäel juba väga pikka aega,
aga päris oma kohta kolisid noored mullu
novembris. Siis sai Leader programmi ja

Rõuge valla toel, Ruusmäe noorteklubi
eestvedamisel ning Pasimare ehitusmeeste
abil renoveeritud Rogosi mõisa sepikoda –
tänane noortekoda.
Nii nagu Misso noortetoas, saavad ka
Ruusmäe noored noortekojas mängida
lauamänge, piljardit, lauajalgpalli, olemas
on Xbox ja televiisor. Lisaväärtusena on
noortel võimalus kasutada rahvamajas
olevat jõusaali ning lauatennise lauda.
Suvel saavad noored kooli staadionil
mängida jalg-, võrk- jakorvpalli.
Ruusmäe noortekoda on avatud
esmaspäeviti, kolmapäeviti ja reedeti
kella 13–18. Kaks korda kuus toimub
kojas kokandusring, kus valmistatakse
lihtsamaid toite, sest korralik kööginurk
on täna veel majas puudu. Korra kuus
on mõisakultuuriringiga väljasõidud
erisugustesse mõisatesse, et tutvuda nende
ajalooga, kommete ja tavadega. Samuti on
noortel korra kuus võimalus vestlusringis
kuulata põnevaid lugusid maailma eri
paikades reisinud inimestelt: toimub
maailmaharidusring.
Alates veebruarist hakkavad Ruusmäe
noortetoas korra kuus toimuma noorelt
noorele vestlusõhtud, kuhu kutsume
oma ala spetsialiste, näiteks juuksureid,

maniküüritegijaid, kosmeetikuid jne.
Pühapäeviti toimub rahvamajas noorte
näitering.
Tore on see, et noortekotta kolimisega on
enda jaoks maja avastanud mõisahoones
õppivad väiksed koolilapsed. Suuremad
jõuavad majja koolibussi saabudes ning
keskmine külastatavus on 5–8 noort
päevas.
Ka Ruusmäe noortetoa tegemistes saan
palju loota noortele: kokandust viib läbi
Carlos Anti Koemets ning vabatahtlikuna
on noorsootöötajat abistamas Katre
Toots. Noortekoda on võimalik väikse-
mateks koosolekuteks, seminariks või
sünnipäevaks ka rentida (tunnihind on 10
eurot).
Noortekojas toimuva kohta saab infot
Facebooki-lehelt Ruusmäe Kogukond.
Noortele toimub ka palju ühiseid,
ülevallalisi üritusi ja väljasõite:
piljarditurniirid, sügisene teatriskäik,
tulemas on disko ja soomusrongi Wabadus
külastus Antslas. Toimub palju, ainult loe
infot ja osale!

Egle Kõva
noorsootöötaja Ruusmäe

ja Misso piirkonnas

Misso noortetuba asub Misso koolimajas. Foto: Egle Kõva Ruusmäe noortekoda. Foto: Rõuge VV

Haanja puhke- jaspordikeskuse hoones
tegutseb uus rentnik

Alates 21. jaanuarist tegutseb Haanja puhke- ja spordikeskuse hoones uus rentnik
TT Hotels OÜ. Avatud on kodukohvik Mareia, võimalus on kasutada tualette,
pesemisvõimalusi ja riietusruume. Sauna saab ettetellimisel ning oma huvist tuleb
teada anda vähemalt pool tundi varem (meeste ja naiste saun on eraldi). Ürituste
korraldamiseks saab broneerida keskuse kaminaruumi. Loodame, et lehe ilmumise
ajaks töötab suusakeskuses ka suusalaenutus.
Maja on lahti iga päev kella 10–21.Info telefonil 5341 7629
või e-posti aadressil mareia.kodu@gmail.com.
Ootame teid külastama!
Marina jaMaaris

Haanja suusakeskuse hoones tegutseb nüüdsest kohvik Mareia. Foto: Katre Palo

Kes on noorsootöötaja
Egle Kõva?

Noorsootöösse sattusin täiesti kogemata.
Olin vabatahtlikuna toimetamas Rogosi
jõulumaa korraldusmeeskonnas, kui sain
vihje, et koht on vabanemas. Tänaseks

olen noorsootöötajana tegutsenud neli
aastat, alguses Haanja ja Ruusmäe majas.
Nüüd olen noortele teejuhiks Missos ja
Ruusmäe noortekojas.

Kuulun Ruusmäe noorteklubisse ja olen
MTÜ Nuti-Võlur juhatuses, kus peetakse
samuti esmatähtsaks noortele suunatud
tegevusi. Olen kolme poja ema ning mul
on kaks nooremat õde. Minu suur kirg
on tervis ja tervislikkus ning roheline,
keskkonda säästev mõtlemine ja eluviis.
Parimaks pingete maandajaks pean head
muusikat ja raamatute lugemist. Mulle
meeldib reisida ja veeta mõnusaid õhtuid
sõprade seltskonnas. Suurimaks eeskujuks
on mulle mu 90-aastane vanaema Armilda
jamentor Kerli Kõivigapäevaelus järgida: „Kõik algab

Mul on kaks head motot, mida püüan
igapäevaelus järgida: „Kõik algab
suhtumisest!“ ja „Kui tahet on, siis pole
miskivõimatu!“.

Egle Kõva. Foto: erakogu

Rõuge hooldekodus on külastuskeeld
Seoses grippi ja ülemiste hingamisteede viirushaigustesse haigestumise
märgatava levikuga palub Rõuge hooldekodu oma hoolealuseid alates 21.01.2019
ajutiselt mitte külastada.
Külastamine lubatakse uuesti siis, kui gripikõrghooaeg taandub. Sellest antakse
teada. Hoolealustele on lubatud tuua pakke. Pakke võetakse vastu tavapärastel
külastusaegadel. Pakile palutakse peale kirjutada patsiendi nimi.
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Noorte omaalgatusi toetav konkurss
„Nopi Üles!“ ootab taas
ettevõtlike noorte ideid

Aastatel 2016–2018 toetas „Nopi Üles“
konkurss 141 noorte algatust üle Eesti. Sel
ja järgmiselaastal (2019–2020) eraldatakse
põnevate ideede ellu viimiseks kokku 190
800 eurot.

„Nopi Üles“ on noorte omaalgatusi
toetav projektikonkurss, mille eesmärk
on toetada ettevõtlikkust, kuid ka
panustada kodukoha arendamisse. Nii
ootab „Nopi Üles“ konkurss 2019. aastal
noortelt taas projektiideid, mis pakuks
ka teistele noortele ja kogukonnale uusi
tegutsemisvõimalusi.
Tasub meeles pidada, et konkursil võivad
osaleda kõik noored vanuses 7–26
eluaastat ning meeskonda peab kuuluma
vähemalt kaks liiget.
Projekti rahastuse on algatanud Eesti
noosootöö keskus, mille peaeksperdi
Liisi Noode sõnul aitab noorte
omaalgatuste toetamine suunata noori
märkama kogukonnas ilmnenud
murekohti ja leidma neile iseseisvalt
huvitavaid lahendusi. Mitmest eelmisel
perioodil „Nopi Üles“ fondi kaudu ellu
viidud tegevustest on kasvanud välja
koguni edasised huvitegevused või
traditsioonilised sündmused.
Noode hinnangul edendab seesugune
omaalgatuste elluviimine noorte aktiivset
eluhoiakut, suurendab teadlikkust
töömaailma toimimisest ning arendab
nende ettevõtlikkust. „ Senine kogemus
on ka näidanud, et kui noored saavad
toetatud keskkonnas viia ellu oma esimese
kogukonda arendava projekti, on nad ka
edaspidi julgemad uute ideede algatamisel
ja lõpuni viimisel,“ märkis Noode.
Võrreldes eelnevate aastatega on konkursi
tingimustes mõningaid muudatusi.
Näiteks saab ühe projekti jaoks taotleda
kuni 1800 eurot, kuid seejuures on
lubatud lisaks kohaliku omavalitsuse või
kohaliku omavalitsuse hallatava asutuseoma- jakaasfinantseering kuni 900 eurot.
See suunab noori veelgi enam koostööle
kohaliku omavalitsusega ja võimaldab
kaasata kohaliku omavalitsuse vahendeid
noorte poolt kogukonna hüvanguks
loodud projektide elluviimiseks.

„Nopi Üles“ projektijuht Riin Luks
rõhutab, et kindlasti tasub eelnevalt
lugeda läbi projektikonkursi juhend, kus
on detailselt välja toodud nii taotlemise
tingimused kui ka projektide läbiviimise ja
aruandlusega seotu. „Oluline on kindlasti
uus tingimus, et taotluse saab google
docs’i vormis esitada maksimaalselt kaks
kuud enne tegevuste algust. Näiteks kui
tegevuse alguseks on planeeritud maikuu,
siis taotluse saab esitada märtsi alguses.
Projekti teostusaeg on nüüd samuti
lühem: senise 7 kuu asemel 4 kuud. Kõik
muudatused on läbi mõeldud lähtudes
noorte huvidest ja toetudes varasematele
kogemustele,“ lisab Luks.
Kuidas projekte hinnatakse?
Hindamisprotsess toimub endiselt
Facebook’is Nopi Üles lehel, kus kahe
nädala jooksul peab kas postri või videona
esitatud taotlus saama kokku vähemalt 200
meeldimist. Konkursi läbiviijad loodavad,
et kogukonna osavõtt nii hindamises,
noorte toetamisel kui ka ettepanekute
tegemisel kommentaariumis on veelgi
aktiivsem kui eelnevatel aastatel, kuna
ainult nii saavad noored hoogu juurde ja
üheskoos sünnivad suured asjad!
Projektikonkursi lisainfo:
- info jahindamisprotsess: www.facebook.
com/nopiules;
- info, aruandlused, juhend: www.nopiyles.
blogspot.com;
- juhend ja kontaktid: https://ank.ee/
projektid/nopi-ules;
- „Nopi Üles“ projektijuht janõustaja: Riin
Luks, tel 5808 3744, riin.luks@ank.ee;
- „Nopi Üles“ nõustaja ja noorsootöötaja:
Carolyn Mets, e-post carolyn.mets@ank.
ee.

Programmi „Nopi Üles“ tegevusi
rahastatakse Euroopa Liidu sotsiaalfondi
ja riikliku struktuuritoetuse vahenditest
Eesti noorsootöö keskuse eelarve
kaudu tegevuse „Tõrjutusriskis noorte
kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse
parandamine“ raames.

Tugisüsteem erametsaomanikule

Rõuge vallas on metsamaad kokku 60
678 hektaril, see on 65% omavalitsuse
pindalast. Metsamaast umbes pool (51%)
on erametsaomanike kätes ja hallata.
Erametsaomanikke on Eestis kokku
üle 100 000. Suur osa nendest elab oma
metsast kaugel ning selle seisukorrale
igapäevaselt ei mõtle. Riik on aga aastaid
panustanud tugisüsteemi arendamisse,

et metsaomanikul oleks metsaga seotud
otsuseid lihtsam teha ja oma metsa eest
hõlpsam hoolt kanda.
Metsaomanikel on võimalik eri
metsakasvatuslike tööde tegemiseks
küsida ka toetust. Toetatakse näiteks noore
metsa hooldamist ja metsakahjustuste
ennetamist: toetusvoor on juba 5.–25.
veebruaril! Samuti toetatakse metsa
uuendamist, metsamaaparandustöid
ja muid tegevusi. Erametsakeskusest
saab küsida ka hüvitist looduskaitseliste
piirangute eest Natura 2000 alal või
sihtkaitsevööndis asuval erametsamaal.
Noore metsa hooldamist võib pidada
kõige olulisemaks metsatööks, kuigi seda
peetakse mõnikord kulukaks tegevuseks.
Ent hooldusega määrame metsa koosseisu
tulevikus.
Noore metsa hooldamist on hea juba
praegu planeerida, seda kahel põhjusel.

Esiteks on heade kütte- ja paberipuidu
hindade tõttu võimalik raiest mõningat
tulu teenida juba 20–30-aastase metsa
hooldamisel. Teiseks on praegu veel
võimalus küsida toetust kuni 30-aastasemetsa hooldamiseks. Tänased maaelu
arengukavaskokku lepitud toetusmeetmed
lõpevad 2020. aastaks. Kas ja kui palju
järgmisel perioodil Euroopa Liidu
vahenditest metsakasvatust toetatakse, ei
tea praegu veel keegi.
Kui omanikul jääb oma metsas tegutsedes
ning töid planeerides teadmistest ja
ajast puudu, tulevad appi kohalike
metsaomanike loodud metsaühistud, kelle
juures tegutsevad ka sõltumatut nõuannet
pakkuvad kutselised metsakonsulendid.
Tavaliselt mittetulundusühingutena
tegutsevates metsaomanike ühendustes
on olemas metsatööde planeerimiseks
ja tegemiseks vajalikud teadmised ja
kontaktid. Metsaomanik saab metsa-

ühistust endale vajaliku info ja juhiseid
oma metsa eest hoolitsemiseks,
samuti saab seal taotleda erisuguseid
metsandustoetusi. Kui metsaomanikul
endal puudub soov oma metsaga tegeleda,
korraldavad metsaühistu spetsialistid kõik
vajalikud tööd omaniku eest ära.
Ühistud on järjepidevalt suurendanud
metsaomanikele pakutavate teenuste
hulka jakvaliteeti. Selle tunnistajaks on ka
stabiilselt kasvav metsaühistuga liitunud
metsaomanike arv, mis ületab juba 13 000.
Kõigi metsatoetuste taotlemise tingi-
mustega saab tutvuda aadressil www.
eramets.ee/toetused.
Võrumaa metsaühistu kontaktid:
vorumaa@metsauhistu.ee, tel 522 9424.
Kontor asub Pikk tn 4, Võru; E-R kell
9–16, lõuna 13–13.30.

Erametsakeskus
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Ujumisvõimalus Väimelas Rõuge valla inimestele
Hea meel on teada anda, et oleme Rõuge valla elanikele broneerinud Väimela ujulas
igal teisipäeval kella 17.45–18.30 kaks ujumisrada. Ujumas saab käia veebruarist
kuni mai lõpuni ning ujumine on broneeritud aegadel tasuta. Sõit Väimelasse ja
koju tagasi tuleb igaühel endal korraldada.

Jätkuvalt tegutseb ka Rõuge piirkonna neljapäevane ujumisbuss, mis viib huvilised
Väimelasse ujuma marsruudil Nursi–Sänna(–Viitina)–Rõuge–Väimela ja tagasi.
Bussisõidu eest tuleb tasuda 1 euro, ujumine on tasuta. Väimelas on neljapäevadel
broneeritud kaks rada kella 18.15–19ni. Rõuge piirkonna ujumisbussi rahastab
Rõuge mõisnike järeltulijate loodud Samson von Himmelstjerna sihtasutus.
Info: kultuuri- jaspordispetsialist Marko Palo, tel 785 9209.

Tervisetreeningud Rõuge spordihoones
Projekti „Tervisespordi võimaluste arendamine Rõuges“ raames on võimalus
osaleda erisugustel treeningutel.
Esmaspäeval kell 19.00 BodyArt
Teisipäeval kell 15.30Lihastreening
Teisipäeval kell 19.30 Crossfit
Kolmapäeval kell 13.30–14.30 jõusaali treening
Kolmapäeval kell 18.00 jõusaali treening
Neljapäeval kell 19.30 Crossfit
TreeneridKarl Kirch, Terje Raju jaToomas Raju.
Rohkem infot treeningute kohta saab Siruta Facebooki-lehelt!
Projekt saab teoks tänu Võrumaa partnerluskogule ja Leader programmile ning
Rõuge vallavalitsusele.



Ühe tänavuseRegionaalmaasika said
Tsiistrenuka ja Missomaa ettevõtjad

Riigihalduse minister Janek Mäggi
andis koos peaministri Jüri Ratasega
jaanuari viimasel teisipäeval Stenbocki
majas toimunud tänuüritusel üle
viis regionaalarengu auhinda ehk
Regionaalmaasikat. Auhinnaga tunnus-
tatakse igal aastal Eesti parimaid algatusi,
millel on oluline mõju piirkonna arengule.
Üks Regionaalmaasikas tuli ka Rõuge valda
Tsiistrenuka ja Missomaa ettevõtjatele:
Nopri talu OÜle, Siberi talule, Andri-
Peedo talu OÜle ja Digital Holding OÜle.
Ettevõtted said tunnustuse tiheda koostöö
eest: nad on loonud piirkonna elanikele
töökohti jaarendanud omanäolisi tooteid,
mida saab osta nii Eestis kui ka välismaal.
Riigihalduse ministri Janek Mäggi sõnul
väärib tunnustust iga tegu, mis aitab
kaasa elu arendamisele ja võimalikkusele
Eestimaa eri nurkades. „Regionaalareng
sõltub suuresti tublidest inimestest ja
eestvedajatest, tänu kellele tekib juurde
nii töökohti kui ka enesetäiendamise ja
vaba aja veetmise võimalusi. Tänan kõiki
Regionaalmaasika laureaate ja ka neid,
kes on regionaalarengut toetavaid tegusid
tähele pannud ning kandidaate üles
seadnud,“ lisas ta.

Väljapaistva regionaalvaldkonna tegevuse
eest sai auhinna veel Forwardspace
MTÜ, kes veab Pärnu kesklinnas
asuvat koostöötamiskeskust, mis pakub
(idu)ettevõtjatele ja vabakutselistele
kontorikohta ning inspireerivat
töökeskkonda. Regionaalmaasikas on
ka Järva valla mobiiliäpp, mille abil
saavad kodanikud kiirelt ja lihtsalt
suhelda kohaliku omavalitsusega.
Ühtlasi sai auhinna Arno Kuusk ja
MTÜ Hiiumaa Kino Hiiumaa kinoelu
elavdamise eest ning MTÜ Postitee ja
Eesti maanteemuuseum Kagu-Eesti
eelarvamusfestivali korraldamise eest.

Regionaalarengu auhind anti
välja kuuendat korda. Novembris
väljakuulutatud konkursile laekus 36
ettepanekut, mille hulgast valiti välja viis
silmapaistvamat ja regionaalarengule
kaasa aidanud algatust ning tegu.
Auhinnasaajaid tunnustati tänukirja ja
Eesti klaasikunstniku Maret Sarapu tehtud
klaasist maasikaga.

Rahandusministeerium

Tiit Niilo võtmas üle regionaalarengu auhinda, millega pärjati nelja Tsiistrenuka ja
Missomaa ettevõtet. Foto: Jürgen Randma/riigikantselei

ELKS Varstu osakond läheb vastu
juubeliaastale

24. jaanuaril kogunesid Mõniste
rahvamajas Eesti looduskaitse seltsi
(ELKS) Varstu osakonna liikmed, et
teha kokkuvõte ühingu möödunud
tegevusaastast. Praegu on osakonnal 114
tegevliiget. Koosolekul hinnati senine
juhatuse tegevus heaks. Mullustest
paljudest ettevõtmistest rõhutati
enam 6. mail toimunud loodusmatka
„Eestimaa puutumatu lõunatipp.
Kauaks?“ tähtsust. Matka eesmärk oli
näidata huvilistele looduskaitsealuseid
liike Peetrijõe maastikukaitseala piiri-
mail, kuhu arendajad soovivad ra-
jada dolokivikarjääri. Matkalistele
tutvustasid bioloog Anneli Palo ning
ELKS tegevjuht ja hüdrogeoloog Arvo
Veskimets selgeid karstinähtuseid ja
mitut haruldast samblikku. Veenduti, et
kavandatava kaevanduse alal on selliseid
loodusväärtusi, mis väärivad hoidmist ja
kaitset.
Seoses eelmise juhatuse volituste
lõppemisega valis üldkoosolek ka uue
9-liikmelise juhatuse. ELKS Varstu
osakonna uude juhatusse valiti ettevõtja
ning keskkonnaministeeriumi ja
siseministeeriumi valitsemisalades
pikaaegse siseauditi valdkonna
töökogemusega Aive Adler, ettevõtja ning
Rõuge valla arengu- ja ettevõtluskomisjoni
ning keskkonnakomisjoni liige Andrus
Ploom, õpetaja ja loodusesõber Ene

Laube, seltsi kauaaegne liige Külliki
Sarapuu, Varstu lasteaia õppejuht ning
Rõuge valla kultuurikomisjoni liige
Liivi Mõttus, ettevõtja ning Rõuge
vallavolikogu ja valla keskkonnakomisjoni
liige Margus Treial, ELKS juhatuse liige
Silver Sild, RMK külastuskorralduse
osakonna Lõuna-Eesti piirkonna juhataja
ja Rõuge valla keskkonnakomisjoni liige
Tarmo Denks, Rõuge vallavolikogu ja
valla keskkonnakomisjoni liige Tõnu
Lindeberg. Juhatus otsustas, et esimehena
jätkab Silver Sild, aseesimeheks valiti Aive
Adler.
Tänavu aasta on osakonna jaoks erilisema
tähendusega, kuivõrd tähistame 50.
tegevusaastat. Käesoleval aastal on
tähelepanu all Eestimaa lõunatipu
matkaraja uuendamine, Paganamaa
maastikukaitseala korrastamine ning
panustamine noorte loodusharidusse.
Ootame meiega liituma aktiivseid
loodusesõpru ja looduskaitse tegevusest
huvitatud inimesi ka Rõuge valla teistest
piirkondadest, et tagada meie tegevustes
veelgi laiapõhjalisem esindatus ja ühiste
loodusväärtuste tõhusam kaitstus.
Huvilistel palun võtta ühendust e-kirja
teel silver.sild.002@mail.ee.

Silver Sild
ELKS Varstu osakonna juhatuse esimees

Eesti looduskaitse seltsi Varstu osakond mullu kevadel toimunud Eestimaa lõunatipu
matkal. Foto: Silver Sild

Rõuge Saunamaa on jõudnud
karikavõistluste finaali

Rõuge Saunamaa on jõudnud Eesti
saalij algpalli karikavõistluste finaali.
Poolfinaalis alistati suure hulga pealt-
vaatajate (414!) ees esiliiga võistkond
Sillamäe JK Dina skooriga 11:4.
Finaalmäng toimub 16. veebruaril algu-
sega 19.30 Võru spordikeskuses. Rõuge
Saunamaa finaalivastane selgub teises
poolfinaalis, mis peetakse Viimsis 6.

veebruaril ning kus kohtuvad Viimsi SMS
Raha (2018. aasta karikavõitja) ja Augur
Enemat (Rõuge Saunamaa 2017. aasta
finaalivastane).
Ootankõiki toetama, et täitakogu tribüün
Võru spordikeskuses!

Jaak Pächter
Rõuge Saunamaa esindaja

Rõuge Saunamaa alistas tugeva vastase Sillamäe JK Dina ning pääses karikavõistluste
finaali. Foto: Brigitta Kostabi
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Kiriku teated
Rõuge Maarja kogudus
5. pühapäev pärast ilmumispüha
10. veebruaril kell 11.00 armulauaga jumalateenistus Rõuge Maarja kirikus.
3. pühapäev enne paastuaega
17. veebruaril kell 11.00 armulauaga jumalateenistus Rõuge Maarja kirikus.
2. pühapäev enne paastuaega
24. veebruaril kell 11.00 armulauaga jumalateenistus Rõuge Maarja kirikus.
Vestlusõhtu
28. veebruaril kell 18.30kogudusemajas Rõuges.
Piibliring
7 ja 21. veebruaril kell 18.30kogudusemajas Rõuges.
Koguduse liikmeannetust on võimalik tasuda kantseleis teisipäeviti ja pühapäeviti
kell 10−14või ülekandega Rõuge koguduse pangaarvele SEB EE501010402007421005
(selgitusse märkida nimi ja aasta, mille eest tasutakse).

Vastseliina kogudus
17. veebruaril kell 13 jumalateenistus Misso abikirikus.

Hargla kogudus
10. veebruaril kell 14.30 armulauaga jumalateenistus ja 24. veebruaril kell 14.30
jumalateenistus Hargla kirikus.

Muud teated
Haanja rahvamaja kutsub mälumängule ja peoõhtule
Teisipäeval, 12. veebruaril kell 18.30 Haanja rahvamaja mälumänguhooaja VI voor.
Osalema on oodatud kuni 4-liikmelised võistkonnad.
Reedel, 15. veebruaril peoõhtu Haanja piirkonna isetegevuslastega, üllatusesinejad.

Plaani käsitööring
Plaani Lodge’s saavad käsitööhuvilised veebruarikuus kokku 11. ja 25. veebruaril kell
18. Info telefonil 5399 8609 (Kärt). Tule meisterdama!



Rõuge jääväljakootab uisutajaid

Rõuge kooli spordihoone taga kunst-
murukattega jalgpalliväljakul avati 16.
jaanuaril uisu- ja hokiväljak. Huvilised on
oodatud uisujääle! Palume lähtuda väljaku
kasutusgraafikust jakindlasti tähele panna
väljaku juures olevaid teavitussilte. Juhul
kui välja on pandud teade „Jääle minek
keelatud“, siis tuleb seda kindlasti järgida,
et mitte jääd ära rikkuda. Uisuväljaku
seisukord oleneb suuresti ilmaoludest!
Esmaspäeval, kolmapäeval ja laupäeval

on spordihoone keldrikorrusel avatud
uisulaenutus, ühe tunni hind on 2 eurot.
Jääväljakut on võimalik ka broneerida: 1
tunni tasu on 30 eurot.

Jääplatsi juurde on üles pandud ka
annetuskarp, kuhu on igaühel võimalus
teha vabatahtlik annetus väljaku kasutuse
eest.
Väljaku kasutusinfo: tel 506 5450 (Jaak
Pächter). Teavet leiab ka valla veebilehelt
www.rauge.ee/rouge-jaavaljak.

Rõuge jääväljaku kasutusgraafik 2019
ESMASPÄEV
8.55–14.25 Rõuge põhikooli õpilased
16.30–19.30 vaba jää (uiskude laenutus, vajadusel abistamine)
19.30–21.30 hokitreening

TEISIPÄEV

8.55–14.20 Rõuge põhikooli õpilased

KOLMAPÄEV

8.55–14.25 Rõuge põhikooli õpilased

15.30–19.30 vaba jää (uiskude laenutus, vajadusel abistamine)

19.30–21.30 hokitreening

NELJAPÄEV
8.55–14.25 Rõuge põhikooli õpilased

REEDE
8.00–12.35 Rõuge põhikooli õpilased

LAUPÄEV

11.00–14.30 vaba jää (uiskude laenutus)

14.30–16.30 hokitreening

PÜHAPÄEV

12.00–16.00 vaba jää

Rõuge uisu- ja hokiväljak. Foto: Katre Palo
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Naiste jooga Rõuge põhikoolis
Hea naine, oled oodatud joogatundidesse, mis toimuvad neljapäeviti kell 18–19.30
Rõuge põhikoolis (II korrusel aulas).
Jooga on terviklik õpetus inimesest, kuidas luua harmooniat keha, hinge ja vaimu vahel.
See on suurepärane abivahend kaasaja inimesele, aidates parandada üldist kehalist ja
tervislikku seisundit, maandada pingeid ja stressi ning leida tasakaalu iseendas. Õpime
tundma oma sisemisi jõuvarusid ja saame sinasõbraks oma kehaga.

Lisaks joogaharjutustele kasutame tunnis Pilatese ja idamaade tantsu elemente, mis on
voolavad, dünaamilised. Paraneb rüht, figuur, üldine enesetunne, liikumine muutub
naiselikumaks ja graatsilisemaks.
Osaluspanus: 7 eurot, 5 korra kaart 25 eurot (kehtib 2 kuud).
Info: tel 5812 2027 (Marianne Suurmaa).

Rõuge vallale kuuluv OÜ Rõuge Kommunaalteenus
pakub tööd

MAJANDUSTÖÖTAJALE (Misso piirkond)
Majandustöötaja peamine ülesanne on Misso piirkonnas vallale kuuluvate
hoonete, rajatiste ja tehnika korrashoid ning tõrgeteta töötamise tagamine,
avalikus ruumis (sh kalmistutel) heakorratööde tagamisel kaasabi osutamine.

Ootamekandidaadilt:
- kesk(eri)haridust, soovitatavalt tehniline;
- head suhtlemisoskust, otsustusvõimet, kohuse- javastutustunnet, sealhulgas
suutlikkust võtta iseseisvalt vastu otsuseid töökoha pädevuse piires;
- head ajaplaneerimise oskust;
- B-kategooria juhiluba.
Kasuks tuleb varasem sanitaartehniliste ning remonttööde teostamise kogemus.

Pakume:
- vaheldusrikast ja huvitavat tööd;
- töökat ja toetavat meeskonda;
- stabiilset töötasu.

Tööle asumise aeg: kokkuleppel

Töökoormus: 1,0

Kandideerimiseks palume esitada CV ja haridust tõendavate dokumentide
koopiad hiljemalt 11. veebruariks 2019 aadressil missohaldus@rauge.ee.
Lisainfo: Indrek Ülper Tel 514 5313

OÜ Rõuge Kommunaalteenus peamine tegevus on soojusenergia tootmine ja
müük, veevarustuse- jakanalisatsiooniteenuse osutamine, Rõuge vallale kuuluva
vara haldamine ja haldusteenuse osutamine, jäätmemajanduse korraldamine,
elektritööd, heakorratööd ja muude hooldusteenuste osutamine osanikule.

Metsavenna talukelgumägi ootab lustima!
Kelgumägi avatud:
Laupäeval kell 11–18
Pühapäeval kell 11–18
Riiklikel pühadel kell 11–18
Mäe päevapilet 10 eurot, sooduspilet 5 eurotkehtib kella 16.00–18.00.
NB! Esmaspäevast reedeni võtame vastu gruppe ettetellimisel alates 20 inimesest ning
kelgutamise aeg kokkulepitud ajal on 2 tundi.
Info: tel 523 0850.

Kinoteated
Varstu kultuurikeskuse kino
7. veebruar kell 19
Film „Klassikokkutulek 3: Ristiisad“ (Eesti, 2019), komöödia
Alla 14-aastastelekeelatud
Filmi pikkus 1 tund 30 min
Kinopilet: 5 eurot ja 3,50 eurot.
28. veebruar kell 19
Film „Tõde ja õigus“ (Eesti, 2019), draama
Filmi pikkus: 2 tund 50 min
Kinopilet: 5 eurot ja 3,5 eurot.

Suure Munakohviku kino
9. veebruar kell 19
Film „Silvio“ (Itaalia, 2018)
Lugu Itaalia mahhinatsioonide, skandaalide ja populismi taga seisvast riigi ühest kõige
mõjuvõimsamast isikust Silvio Berlusconist.
Filmi pikkus: 2 tundi 31 min
Itaalia keeles, eesti ja vene subtiitrid.
Kinopilet 4 eurot.
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TOIMETAJA: Katre Palo, kommunikatsioon@rauge.ee
TIRAAŽ: 2444
KÜLJENDUS: Arman Projekt OÜ,
kalurileht1@gmail.com, tel 5649 5252
VÄLJAANDJA: Rõuge vallavalitsus, Ööbikuoru tn 4,
Rõuge alevik, tel 785 9312, www.rauge.ee

LOE DIGILEHTE: www.rauge.ee/ajaleht
Toimetajal on õigus avaldamiseks saadetud artikleid toimetada
jalühendada.
Kaastööd järgmise lehe jaoks on oodatud kuni 15. veebruarini.

Trehvämi Rõugõn!
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Eesti Vabariigi 101. sünnipäevRõuge vallas
Mälestushetked Vabadussõjaga seotud

mälestusmärkide juures24. veebruaril 2019
Ajagraafik:
08.30 Nursi metsavendade mälestusmärk – kimpude ja küünalde asetamine.
08.50 Sänna Vabadussõja mälestusmärk– kimpude ja küünalde asetamine.
09.30 Varstu, Theodor ja Anna Pettai mälestuskivi – kimpude ja küünalde asetamine.
10.00 Mõnistekommunismiohvrite mälestuskivi ja Vabadussõja mälestustahvel – kimpude
ja küünalde asetamine.
10.45Krabi mälestusmärk – kimpude jaküünalde asetamine, aupaugud.
11.20 Fr. Vreemanni mälestuskivi – kimpude ja küünalde asetamine.
11.30 Rõuge Vabadussõja mälestusmärk ja Taani vabatahtlike mälestuskivi – hümn, laulud,
sõnavõtud, kimpude-küünalde asetamine, palvus, aupaugud, noorkotkaste ja kodutütarde
auvalve
12.30 Haanja Vabadussõja mälestusmärk – hümn, sõnavõtud, kimbu ja küünla asetamine,
palvus, aupaugud, noorkotkaste ja kodutütarde auvalve.
12.55 Plaani kalmistu, Vabadussõjas langenud Kristjan Otsa haud – kimpude ja küünalde
asetamine.
Korraldavad KL Võrumaa malev ja Rõuge vald
Info: tel 5841 5169 (Indrek Hunt)

21. veebruaril 2019. a

kell 18.00

Mõnisterahvamajas

Eesti Vabariigi sünnipäeva
kontsert

Esinevad
MõnisteKooli õpilasedja lasteaed

Mõniste Rahvamaja ringid

Paganamaa Arendamise MTÜkutsub:

Eesti Vabariigi
101. sünnipäevapeole
"Naabriga koos"

23. veebruaril algusega 19.00
Krabi rahvamajas

Sünnipäeval laulame-tantsime -

teeme nalja koos lõunanaabritega
Lätist Veclaicenest .

Tantsuks mängib Hoia ja Keela

KohvilaudLisainfo tel5332 7560 Piletid 5 € eelmüügis Krabi poes, kohapeal 7 €.

Ühise suupistelaua jaoks too kaasa head-paremat
,

kohapeal kohvikut pole.
Toetab:

Võru Instituudis Võro Instituudin
Tartu tänav48, Võru Tarto huulits 48, Võro

esmaspäeviti iispäivilde
16.00–17.30 16.00–17.30

Esimene tund Edimäne tunn
11. veebruaril 11. radokuu pääväl

Õpime ja harjutame võru keeles Opimi ja haŕotami võro keelen
rääkimist, lugemist ja kirjutamist kõnõlõmist, lugõmist ja kirotamist

ning võru keele grammatika aluseid. ni võro keeleoppusõ alossit.
Oodatud on nii päris algajad Oodõdu ommaq nii peris alostajaq

kui ka need, kes keelt juba pisut ku ka nuuq, kiä kiilt jo vähäkese
oskavad, kuid tahaks juurde õppida. mõistvaq, a tahtnuq mano oppiq.

Õpetajad Sulev Iva, Mariko Faster Oppajaq Jüvä Sullõv, Fastrõ Mariko

Registreeru Panõq kirjä
sulev.iva@wi.ee sulev.iva@wi.ee

Kursus kestab 15. aprillini, tasu 30 € Kursus kest 15. mahlakuuni, taso 30 €

(sisaldab 10×1,5 tundi õpet ja materjalid) (seen 10×1,5 tunni oppust ja matõrjaaliq)
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