
LAUPÄEV 4. JUUNI

Foorum (Rõuge Põhikoolis, Haanja mnt.14)

9.00 - 10.00 Saabumine

10.00 - 10.45 Avakõned
Foorumi avab Päästeameti peadirektor Kalev Timberg. Videotervi-
tus siseminister Ken-Marti Vaherilt.  Rõuge Priitahtlike Pritsimeeste 
tervitus,  Kalvi Kõva.

10.45 - 11.15  „Siseturvalisuse tõstmine läbi kodanikualgatus-
te“ Erkki Koort, Siseministeeriumi sisejulgeoleku asekantsler

11.15 - 11.45  „Päästetööde teenuse arendamine“ 
Kuno Tammearu, Päästeameti päästetööde osakonna juhataja

12.00 - 14.00  Priitahtliku Päästeliidu üldkoosolek 
Samaaegselt üldkoosolekuga on võimalik tutvuda Rõuge Priitahtlike 
Pritsimeeste depooruumide ja tehnikaga. Transpordiks kasutatakse 
bussi.

13.00 - 13.45 Teaduskeskus Ahhaa teadusteater 
(Rõuge Põhikooli kõrval õuesõppe klassis)

14.00 - 15.00 Lõuna (Rõuge Põhikooli juures)

Rongkäik

15:00 - 16:00 Rongkäik (Rõuge pargist Ööbikuorgu)

Kutsemeisterlikkuse võistlused

16.00 - 21.00 Riietumine, hargnemine, päästealane 
viktoriin. Eraldi võistlus toimub mootorpritsidega MP-800.

Samaaegselt Teaduskeskus AHHAA töötoad lastele. 
Lastega tegeleb päästekoer Nublu. 

“Druzba” meeste kokkutulek. Päästealased demonstratsioonid.

Erinevad võistlused kogunenud külalistele ja pritsimeeste 
pereliikmetele igas vanuses.

Simman

RÕUGE PRIITAHTLIKUD PRITSIMEHED

Vanasõna „Varas jätab varna seina, tuli ei jäta sedagi“, mida 
teame ja mille meeldetuletamine toob kananaha ihule. Rõuge 
hakkajad mehepojad,  olles kogenud läbi ajaloo tule kõrvetavat 
leeki oma põskedel,  ei jäänud nurka vaikselt istuma ja elusaatust 
ootama. Iga pereisa kohus on pakkuda oma lähedastele kaitset  
ja turvatunnet.

Ja nii see taas tekkis.  2008. aastal puhuti  lõkkele taas Rõuge 
Priitahtlike Pritsimeeste liikumine,  mis alates 1905. aastast on 
küll põlenud suure leegiga,  samas okupatsiooniaastatel hõõgu-
nud tulehoidjana.

Viimaste aastate tegevuse tulemusena on tänaseks päevaks rivvi 
joondunud kakskümmend kaheksa priitahtlikku päästjat. Oleme 
ennast koolitanud ja täiendanud vastavalt kaasaja nõuetele. 
Puti tanud meie käsutuses oleva päästetehnika seisu, millega 
suudame koduvalla peredele pakkuda võimalikult head turvatun-
net. Samas oleme tõstnud oluliselt inimeste tuleohutusalaseid 
teadmisi. Ennetustöö raames on jagatud valla  peredele üle 
100 suitsuanduri. Korraldanud tulekahju evakuatsioone Rõuge 
koolihoones ja turismitaludes ning matkinud tormiga tekkinud 
suurpõlengut.

Kõige selle ülivajaliku päästetöö kõrval oleme olulisele 
kohale tõstnud seltsielu ja piirkonna atrakti ivsuse tõstmise. Just-
kui läige meie kiivril on ürituste konteksti s Priitahtlike Pritsimees-
te Käraja, mis suure rahvaüritusena on läinud paljude rõugelaste 
südamesse.

Pritsimeeste kõige suuremaks toeks on ikka olnud meie endi 
pere. Oma tegevustes oleme ka pere asetanud väga olulisele 
kohale. Meie kallid kaasad on asendamatud abilised ringi käi-
maks tulega, mis leegitseb supipoti  all. Silmateradest tütred ja 
pojad on aga need, kellest peame oma eeskujuga kasvatama elu 
hoidjaid ja tulevasi päästjaid.

PÜHAPÄEV 5. JUUNI

9.00 - 10.00 Hommikusöök (Ööbikuoru keskuse juures)

10.00 - 12.00 Tutvumine kohalike vaatamisväärsustega.
Toimub jalgsimatk ja bussiekskursioon huvipakkuvatesse paika-
desse. 

             Hüvastijätt ja kojusõit!



MAJUTUSETTEVÕTTED RÕUGE VALLAS

Ala-Rõuge külalistemaja  Tel 785 9236, 522 6384

Alt-Lauri turismitalu Tel 5695 3206

Eha talu puhkemaja Tel 562 22843, 504 8621

Kanarbiku talu Tel 5695 6159

Kaugu Veski puhkemaja Tel 5693 6492

Kiidi turismitalu Tel 5622 2810, 505 6293

Koke külalistemaja Tel 506 1963

Kurgjärve Spordibaas Tel 786 0717, 516 1013

Kurvitsa puhkemaja Tel 522 4255, 514 8482

Lätt e talu Tel 501 5834

Mäe talu Tel 5668 8810

Nogo turismitalu Tel 507 0244

Rohtlätt e talu Tel 5622 2828

Rõuge Suurjärve külalistemaja Tel 785 9273, 
524 3028

Saarlasõ külalistemaja Tel 786 0946, 5343 7532

Seedri puhketalu Tel 522 6396

Soojaani Puhkeküla Tel 528 0598

Tamme puhkemaja Tel 506 4465

Viira puhkemaja Tel 5560 3800

Viiti na puhkemaja Tel 5349 0593

Ööbikuoru Puhkekeskus Tel 509 0372, 521 8784

www.rauge.ee

Rõuge asub Võrumaal, Eesti maa kagusopis. Mõned 
arvavad, et pole ilusamat kanti , kus käidud. Suurim 
ilu on meie looduses: asula paikneb Rõuge ürgoru 
kallastel, ümberringi ahelikuna seitse järve. 
Rõuge Suurjärv on teadaolevalt Eesti  sügavaim oma 
38 meetriga. Rõuge ürgorg laskub kagu-loode suu-
nas ligi 200 m, läheduses on mitu külgorgu, nende 
hulgas 300 m pikkune ja kuni 15 m sügavune Ööbi-
kuorg, mis piirab muistset linnamäge põhjast. Ke-
vadeti  rõkkab siin ööbikulaul ja lakkamatult vulise-
vad allikad, mis ei vaiki kunagi! 

Kohalikud elanikud on akti ivsed seltsielu edenda-
jad. Suure osa elanike tegevusest hõlmab turismi 
arendamine: suurepärast võimalust saada osa maa-
elu romanti kast või veeta puhkust meeleolukamalt 
pakuvad piirkonna arvukad majutuskohad. 
Puhkajaile võimaldatakse mitmesugust meelelahu-
tust: saab ujuda, sõita paadiga, jalgratt aga, ratsuta-
da, mängida palli, harrastada kalapüüki, lasta vibu, 
võtt a leili suitsusaunas, tutvuda sepatööga. 
Külalisi paeluvad ka arvukad Rõuge piirkonna 
vaatamisväärsused. Tullakse ikka ja jälle tagasi, et 
uudistada Hinni kanjonit,  “vesioinaid”, imetleda 
vaadet Rõuge Maarja kirikutornist või tuulegene-
raatoriga Ööbikuoru vaatetorni platvormilt, rää-
kimata Luhasoo matkarajast või kuulsatest oreli-
meistritest Kriisadest.

Kohalikud elanikud tegutsevad enamasti  paiga eri-
päraga seotud elualadel: peamiseks elatusallikaks 
on metsa- ja puidutöötlemine, turism, põllumajan-
dus. Au sees on käsitöö.  

TREHVÄMI RÕUGÕN!


