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Rõuge vald esitleb end messidel
Kahel järgneval nädalavahetusel võib Rõuge valda näha Tallinnas
ja Tartus toimuvatel messidel.
Sel laupäeval, 11. aprillil kell 11–17 Tallinnas Kalevi spordihallis
toimuval Maale Elama messil osaleb Rõuge-Haanja ühismeeskond
ning külastajatele esitletakse meie kanti kui imelist elukeskkonda ja
soodsat kohta ettevõtlusega tegelemiseks. Ootame kõiki oma
Tallinna sõpru boksist läbi astuma ja tere ütlema!
Järgmise nädala neljapäevast laupäevani, 16.–18. aprillil, võib
rõugelasi kohata Tartus Maamessil. Sinna minekuks ühendas
vallavalitsus jõud kohalike ettevõtjatega ja Rõuge boksist saavad
kõik külastajad infot nii valla enda kui kohalike pakutavate teenuste
kohta. Kõik messipäevadel Tartus viibivad sõbrad-tuttavad on
teretulnud omadega juttu puhuma!

Külavanemate kogu ja külaelukomisjoni koosolek
Neljapäeval, 23. aprillil kell 16.00 kogunevad külavanemate kogu ja
vallavolikogu
külaelukomisjon
vallamaja
istungite
saali
ühiskoosolekule. Räägitakse suvisest ülevallalisest spordipäevast,
2015. aasta teehoiukavast ja muudest, jooksvatest asjadest.
Info telefonil 517 6261 või e-kirjaga aadressil tiit@rauge.ee.

Vallavalitsus kutsub talgutele!
Rõuge Vallavalitsus korraldab „Teeme ära“ talgute eelüritusena igaaastased talgud Ööbikuorus. Kõik abikäed on oodatud, 30. aprillil kell
13.00 kohtume Ööbikuoru parklas ning koristame nii infokeskuse
ümbrust kui Tindioru serva. Võimalusel võtke kaasa oma töökindad.

Ettevõtja kinnitab koos majandusaasta aruande
esitamisega andmete õigsuse ka MTR-is
Juhime tähelepanu ettevõtjate jaoks kahele olulisele muudatusele,
mille tingis 1.07.2014 jõustunud majandustegevuse seadustiku
üldosa seadus (edaspidi MsüS):
1.
Seni
kehtinud
andmete
õigsuse
kinnitamise
kord
majandustegevuse registris on muutunud ning ettevõtja esitab
kinnituse koos majandusaasta aruandega või FIE puhul
tuludeklaratsiooniga.
2. Teatud valdkondades (kaubanduses ja majutus) enam
majandustegevusteate (registreeringu) kohustust ei ole.
Kui ettevõtja esitab äriregistrile majandusaasta aruannet, siis
kuvatakse talle kõik tema registritesse kantud load ja teated ning
ettevõtja kinnitab koos majandusaasta aruande esitamisega andmete
õigsust.
Samas on oluline, et enne andmete kinnitamist kontrollib ettevõtja
majandustegevuse registris olevad andmed üle ja veendub nende
õigsuses. Kui registriandmetes on ebatäpsusi, esitab ettevõtja
andmete muutmiseks teate.
Alates 1. juulist 2014 on tegutsemiseks luba vajavaid
ettevõtlusvaldkondi senisest vähem. Mõnes valdkonnas kadus
vajadus oma tegevus üldse MTR-is registreerida, mõnes valdkonnas
asendus see lihtsa teavitamiskohustusega. Paljud valdkonnad, kus
seni oli vajalik luba või registreering, lähevad nö vaba
majandustegevuse alla ehk neis tegutsemiseks ei ole eraldi luba või
teatamist vaja, näiteks on muudatused kaubandustegevuses ja
turismi valdkonnas.
Peale selle on MTR-i koondatud ka valdkondi, mis varem olid
reguleeritud eriseadustega, kuid milles tegutsevate ettevõtjate
andmed ei olnud keskselt koondatud MTR-i. Need valdkonnad on
näiteks muinsuskaitse, taimekaitse, relvaohutus, turvateenused,
keskkonnategevus, audiovisuaalsed meediateenused jt.
Täpsem ülevaade MTR-i kantavatest majandustegevusteadetest ja
tegevuslubadest,
on
leitav
internetis
aadressil
https://www.mkm.ee/sites/default/files/vastavustabel_2015_tapsustatud.pdf.

Möödunud nädalavahetusel toimus Rõuges Lootuste Shiai judovõistluse
II etapp. Meie tublid noored võitlesid välja kokku üheksa medalit!
Foto: Karin Siig
.

Tööpakkumine lasteaiaõpetajale
Rõuge Lasteaed võtab tööle alates 27. juulist 2015 täiskoormusega
lasteaiaõpetaja (lapsehoolduspuhkusel viibija asendajaks).
Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad palun
esitada
hiljemalt
20.
aprilliks
e-posti
teel
aadressile
Rouge.lasteaed@gmail.com või saata postiga: Pargi 4, Rõuge alevik,
66201 Võrumaa.
Lisainfo telefonidel 785 9285 või 5564 7859 (Ene Mõttus).

Vallavanema vastuvõtud külades
Aprillikuus toimub vallavanema vastuvõtt veel ühel korral: teisipäeval,
14. aprillil kell 9.00–11.00 Sänna Kultuurimõisas.
Maikuu vastuvõtuajad ilmuvad järgmises infolehes.
Tulevaste kohtumiste asjus saab vallavanemaga mõtteid vahetada
telefonil 517 6261 või e-kirjaga aadressil tiit@rauge.ee.

Kandideeri Rõuge Noortevolikogu liikmeks!
Sel aastal tähistab Rõuge Noortevolikogu 10. tegevusaastat ning
samuti valitakse juba 6. koosseis.
Rõuge Noortevolikogu on noorteühendus, mis annab seal osalevatele
noortele võimaluse olla rohkem kursis vallas toimuvate tegevuste ja
tehtavate otsustega, kaasa rääkida ning esindada Rõuge valla noori.
Rõuge Vallavalitsus ja Rõuge Vallavolikogu annavad iga
vallavolikogu istungi eel noortele teavet arutlusele tulevate küsimuste
osas. Noortevolikogusse kuuluvatel noortel on teistest suurem
võimalus mõjutada vallas toimuvaid protsesse ning õppida tundma
kohaliku omavalitsuse ja riigi korraldust. Kasuta seda võimalust ja
saada oma kandideerimisavaldus e-kirja teel aadressile
raugeank@gmail.com või täida avaldus noortetubades või kooli
huvijuhi
juures
kohapeal
hiljemalt
20.
aprilliks
2015.
Kandideerimisõigus on Rõuge vallas elavatel noortel ja Rõuge
Põhikooli õpilastel vanuses 12–26 aastat.
Kui soovijaid tuleb rohkem kui 15, mis on noortevolikogu liikmete arv,
siis viiakse läbi valimised. Noortevolikogu valimised toimuvad
aprillikuu viimasel nädalal. Juhul kui avaldusi laekub kuni 15, siis
kinnitatakse noortevolikogu liikmeks kõik need avalduse esitajad, kes
vastavad noortevolikogu põhikirjas toodud tingimustele.
Täpsem info raugeank@gmail.com, Rõuge Noortekeskusest, Nursi ja
Viitina noortetubadest.
Tule kandideerima ja saa osa võimalusest valla tegemistes kaasa
rääkida!
Uku Suviste laulab Rõuges juba homme!
Reedel, 10. aprillil algusega kell 20.00 saab Rõuge rahvamajas
kuulata Uku Suviste emotsionaalset kontsertkava “Sind otsides”.
Kitarril saadab Karl Kanter.
Pilet 14 eurot, info telefonidel 5302 6770 (Ive Ruusamäe) või
506 1267 (Riina Kööts). Olete oodatud!

Kutse selle hooaja viimasele mälumängule!
Tuletame kõikidele huvilistele meelde, et selle kevade viimane
mälumäng toimub juba järgmisel kolmapäeval, 15. aprillil kell 18.30
rahvamajas! Osavõtt 1 euro inimese kohta, võistkonnas kuni 3
inimest.
Viimase etapi puhul jagatakse välja tavalisest rohkem auhindu ja
meenutame kogu hooaega. Meeldetuletuseks: sel korral võtab iga
võistkond kaasa midagi auhinnalauale panemiseks! Rohkem infot
telefonil 5631 8732 (Viivika Nagel).

Rõuge Maarja koguduse teated
Armulauaga jumalateenistused Rõuge kirikus:
Ülestõusmisaja 2. pühapäeval, 12. aprillil kell 11.00
Ülestõusmisaja 3. pühapäeval, 19. aprillil kell 11.00
Ülestõusmisaja 4. pühapäeval, 26. aprillil kell 11.00
Vestlusõhtu 30. aprillil kell 18.30 kogudusemajas.

Heategevuslik tantsuõhtu Rõuge rahvamajas
Reedel, 17. aprillil kell 20.00 Rõuge rahvamajas heategevuslik
tantsuõhtu "Aita aidata". Esinevad võistlustantsijad ja Laheda Mutid
ning karikaturist Kristjan teeb väikese tasu eest vahvaid pilte.
Tantsuks mängivad Einar ja Ojar. Pääse 5 eurot, info ja laudade
broneerimine telefonil 5302 6770 (Ive Ruusamäe).

Hajaasustusprogrammi infopäev Rõuges

Hajaasustuse programmi teabepäev toimub teisipäeval, 14. aprillil
kell 16.00 Rõuge rahvamajas.
Programmi
esitleb
Võru
Maavalitsuse
arenguja
planeeringuosakonna peaspetsialist Kerli Kanger (telefon 786 8322,
5309 0923, e-kiri kerli.kanger@voru.maavalitsus.ee) ja Jaanus
Parklad pole rallimiseks
Tanilsoo (valla keskkonnaspetsialist; telefon 785 9322, e-kiri
Saabunud kevad on kahjuks taas endaga kaasa toonud avalikes keskkond@rauge.ee). Rohkem informatsiooni programmi kohta:
parklates rallimise. Ööbikuoru külastuskeskuse parklas oli hiljuti üles http://tiny.cc/Rouge_hajaasustus-2015.
küntud kruusaalal näha ka laiali loobitud alkoholipudeleid ja -purke.
Tuletame meelde, et selline tegevus on seadusega keelatud ja täiesti Taotle rahvakalendri tähtpäevade toetust!
lubamatu, sest lisaks kahjustatud teekattele on selline käitumne ohtlik 15. aprillini saab esitada toetusetaotlusi eesti rahvakalendri
nii rallijatele endile kui ka möödujatele (teekattest võib lenduda kive), tähtpäevade tähistamiseks. Taotlemise kord ja vormid on leitavad
lisaks müra.
valla kodulehel aadressil http://rouge.kovtp.ee/rahvakalendriHead vallakodanikud, kui märkate uljaid autojuhte rallimas kohtades, urituste-toetus.
kus seda tegema ei peaks, siis palume autonumber võimalusel üles Taotlused võib tuua paberil vallamajja või saata aadressile
kirjutada ja edastada info vallavanemale (517 6261, tiit@rauge.ee).
vald@rauge.ee. Abi ja info telefonil 506 1267 (Riina Kööts).
Meie elukeskkond on meie endi teha!

Kohalikule.ee kuulutused ilmuvad taas ajalehena!

Head Kohalikule.ee portaalis kuulutajad ja kõik, kes pole veel
jõudnud, kuid plaanivad seda teha!
Maikuus ilmub järjekorras teine Kohalikule.ee paberväljaanne, mis
koosneb portaalis www.kohalikule.ee avaldatud kuulutustest. Sellega
seoses palume kõigil hiljemalt reedeks, 8. maiks vaadata üle oma
teated ja kuulutused ning vajadusel need ajakohastada või
eemaldada. Samuti on enne seda tähtaega oodatud kõik uued
kuulutused. See on hea võimalus saata oma info tasuta korraga kahe
valla elanikele koju kätte!

Kutse Rõuge laste lauluvõistlusele
Kutsume kõiki lauljaid ja pealtvaatajaid Rõuge valla laste
lauluvõistlusele “Rõuge Ööbik”, mis toimub neljapäeval, 30. aprillil
kell 16.00 Rõuge rahvamajas.
Oodatud on lauljad vanuses 2–16 eluaastat. Esinetakse viies
vanuserühmas ja saadab live-bänd.
NB! Ansambli ja solisti parema kooskõla saavutamiseks palume
osaleda soovijatel (v.a lasteaed ja kool) endast teada anda hiljemalt
20. aprillil telefonil 5302 6770 (Ive Ruusamäe).

Ajalehe nimekonkurss

Veel selle aasta esimesel poolel täitub paljude Rõuge ja Haanja
inimeste suur soov: teeme valmis esimese numbri mõlema valla elust
pajatavat ajalehte.
Uuele lehele on tarvis väärilist nime, mille leidmiseks kuulutame välja
nimekonkursi. Nimele piiravaid tingimusi ei seata, kuid see võiks
kajastada valdade nimesid.
Palume oma ettepanekud edastada e-posti teel aadressile
infoleht@rauge.ee, telefonil 5631 8732 (Viivika Nagel) või toimetada
Haanja või Rõuge vallamaja kantseleisse hiljemalt neljapäeval,
7. mail. Koos ajalehe nime ettepanekuga pange kindlasti kirja idee
autor(id). Oodatud on ka lehe päise kujunduse mõtted, mis võivad olla
ka käsitsi visandatud idee tasemel.
Mõlema valla esindajatest koosnev meeskond vaatab kõik
nimepakkumised läbi ja valib nende hulgast sobivaima.
Ajaleht hakkab ilmuma neli korda aastas ja on kõigile lugejatele
tasuta. Suure ajalehega paralleelselt jäävad käima ka kiiremaid
teateid edastavad valdade senised infolehed.

Artur Adsonile pühendatud luulelugemisvõistlus

17. aprill Laskespordi õppepäev Viitina jahionnis
22. aprill Jüripäeva matkamäng noorematele Pikakannus
24.–26. aprill NK vabariiklik meediavõistlus Järvamaal
30. aprill–1. mai RENE retk
Info telefonil 5348 7110 (rühmapealik Karin Siig).

XVI võrukeelne Artur Adsonile pühendatud luulelugemisvõistlus
toimub neljapäeval, 23. aprillil algusega kell 12.30 Sänna
kultuurimõisas. Võrukeelse luule esitamise võistlusele on oodatud
kõigi vana Võrumaa lasteaedade ja koolide õpilased.
Parimad luulelugejad saavad auhinna. Osalejate registreerimine enne
20. aprilli Võru instituudis: 782 8753,
5691 6281 või
allas.tiia@gmail.com (Tiia Allas).

Rõuge kunstmuruväljaku kasutamine kevadhooajal

Teade vägivalla all kannatavatele naistele

Rõuge noorkotkaste ja kodutütarde tegemised aprillis

Esmaspäeviti kell 13.30–16.00
Teisipäeviti kell 17.30–19.00
kell 19.00–20.30
kell 20.30–22.00
Kolmapäeviti kell 13.30–16.00
Neljapäeviti kell 19.00–20.30
kell 20.30–22.00
Pühapäeviti kell 17.00–18.30

FC Helios Rõuge
FC Helios Võru
Rõuge jalgpalliklubi
Navi Vutiselts
FC Helios Rõuge
Rõuge jalgpalliklubi
Navi Vutiselts
Rõuge jalgpalliklubi

Kui soovite väljakut kasutada, siis palun helistage ja lepime kokku!
Info ja aegade broneerimine telefonil 506 5450 (Jaak Pächter).

Võimalus toetada toredat algatust!
Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia etenduskunstide osakonna
teatrikunsti eriala 10. lend ehk teater Must Kast soovib teha
tänuavalduse oma peredele, sünnikohtadele ja publikule ning
selleks korraldavad nad suurejoonelise projekti “Suvine Lustikava
Juunituur 2015”. Lõbus ringreis saab alguse Rõugest ja tuuri
esimene etendus toimub 12. juunil Rõuge rahvamajas. Et
tuuribussile hoogu juurde anda, on projektiga mindud ka
Hooandjasse.
Sealt saab rohkem infot ja juba praegu endale toetaja pileti soetada:
http://www.hooandja.ee/projekt/suvine-lustikava-juunituur-2015.

Norra projekti „Astume üheskoos vägivalla vastu“ raames on koduse
ja soolise vägivalla all kannatavatel naistel võimalus tasuta osaleda
80 tunnises grupiteraapias.
Esimene kohtumine toimub 16. aprillil kell 10.00–14.00 Võrus, Jüri
19a III korrusel MTÜ Võluvõru ruumides. Seal lepitakse kokku grupile
sobivad järgnevad ajad.
Koolituse teemad: millised on vägivalla mõjud naiste ja laste
käitumisele ja psüühikale, kuidas suurendada eneseaustust, leida tee
tagasi eneseusuni ja kasvatada enesehinnangut, kuidas tulla toime
emotsioonidega, kuidas lahendada probleeme ja ennast kehtestada
ning seada piire.
Vajalik on kindlasti eelnev registreerumine! Osalejatele makstakse
sõidutoetust. Info ja registreerumine: info@jako.ee või 529 5316
(Maiken Jaanisk, koolitaja); 525 3135 (Marju Koor, projektijuht).

Toiduabi jagamisest Rõuge vallas
Kõik pered, kes on jaanuaris ja veebruaris saanud
toimetulekutoetust, saavad vallamajast kätte toiduabi. Abi saab iga
pereliikme kohta 15 kilo, pakutakse erinevaid toiduaineid.
Enne abi järele tulekut palume helistada ja kokku leppida valla
sotsiaalnõunikuga telefonidel 785 9138 või 5330 0153 (Maire
Grossman).

