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1. mail täitub Rõuge noortevolikogul 10 tegevusaastat. Seda tähistatakse
volikogu viienda koosseisu ja külalistega reedel, 24. aprillil kell 19.00 Rõuge
noortekeskuses. Kõik on oodatud õnnitlema ja sünnipäevast osa saama!

Rõuge Vallavolikogu korraline istung toimub 1. mail võib külla oodata pritsumehi!
kolmapäeval, 29. aprillil kell 16.00 vallamajas
Üleriigilise „Teeme ära“ talgupäeva eel, 1. mail korraldavad Rõuge
Päevakorra projekt:
1. Ala-Pundi katastriüksuse jagamisel tekkinud uute katastriüksuste
sihtotstarbe ja nime määramine
2. Soomenurme katastriüksuse jagamisel tekkinud uute
katastriüksuste sihtotstarbe ja nime määramine
3. Rõuge Hooldekodu põhimääruse muutmine
4. Rõuge valla eelarvest hoolekandeasutuses ööpäevaringse
hooldusteenuse eest tasumise kord
5. Rõuge valla arengukava 2015–2025 II lugemine ja vastuvõtmine
6. Rõuge valla osalemine liikmena loodavas tervisedenduslikus
mittetulundusühingus
7. Rõuge valla 2014.–2015. aasta teehoiukava 2015. aasta osa
muutmine
8. Vallavanema info
9. Volikogu esimehe info
Rõuge vallavolikogu järgmine istung toimub kolmapäeval, 27. mail.

Teede kandevõime on taastunud
Seoses teede kandevõime paranemisega lõpetatakse Rõuge valla
kohalikel teedel enam kui 8-tonnise massiga veokite liikluspiirang
alates tänasest, 23. aprillist.

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!

priitahtlikud pritsumehed talgupäeva, mille jooksul kümmekond
kohalikku päästjat külastavad valla majapidamisi ning annavad nõu
tuleohutuse parandamiseks kodudes. Külastatakse majapidamisi
valla äärealadel ning neid kodusid, kuhu seniste kodukülastuste
jooksul veel jõutud ei ole.
Külastuste eesmärk on eelkõige nõustada ja aidata inimesi kodu
tuleohutumaks muutmisel, mitte karistada ega hurjutada.
Loodetavasti võetakse priitahtlikud igal pool lahkelt vastu.
Talgupritsumehed kannavad riietust kirjaga „Vabatahtlik päästja“ ning
on valmis esitama vabatahtliku päästja tunnistust.
Rohkem infot: talgujuht Olev Mõttus (tel 505 3143).

Ära talguid maha maga!
Juba järgmisel nädalal toimuvad üle Eesti „Teeme ära!“ talgud, nende
seas ka hulk talguid Rõuge vallas. Loodetavasti on kõik inimesed juba
mõelnud ning teavad, kuhu sammud seada, kuid kellel veel plaanid
lahtised, võib jälgida Rõuge valla talgute infot internetis:
http://tiny.cc/Rouge-talgud-2015.
Hetkel on seal kirjas veel vaid üksikud talgud, seega julgustame kõiki
oma talguid seal registreeruma!
Praeguseks on Rõuge vallas teada järgmised avalikud talgud, millega
on võimalik liituda:
Rõuge pargi heakorratalgud 29. aprillil kell 15–20. Kogunemine
Rõuge noortekeskuse juures. Talgujuht Kerli Kõiv (tel 5560 3988).
Ööbkuoru talgud 30. aprllil kell 13–16. Kogunemine Ööbikuoru
keskuse parklas. Talgujuht Jaanus Tanilsoo (tel 785 9322).
Nursi küla korrastustalgud 2. mail kell 12–14. Kogunemine Nursi
külakeskuse juures. Talgujuht Angelika Alstrom (tel 5383 7589).
Viitina külatalgud 2. mail kell 10–18. Kogunemine Viitina
külakeskuse juures. Talgujuht Helju Velks (tel 5344 1801).
Jälgige jooksvat infot talgute kodulehel!

Rõuge Vallavalitsus korraldab „Teeme ära“ talgute eelüritusena igaaastased talgud Ööbikuorus. Kõik abikäed on oodatud 30. aprillil kell
13.00 Ööbikuoru parklasse. Koristatakse nii infokeskuse ümbrust kui Ajalehe nimekonkurss
Tindioru serva. Võimalusel võtke kaasa oma töökindad!
Alates juunist korra kvartalis ilmuma hakkavale Haanja-Rõuge ühisele
ajalehele otsitakse väärilist nime! Selle leidmiseks kuulutame välja
Külastuspiirang hooldekodus
Gripi ja ülemiste hingamisteede viirushaiguste leviku tõttu konkursi. Nimele piiravaid tingimusi ei seata, kuid see võiks kajastada
palub Rõuge hooldekodu alates sellest nädalast oma hoolealuseid mõlema valla nimesid.
Palume oma ettepanekud edastada e-posti teel aadressile
mitte külastada.
Külastuspiiranguga soovitakse vähendada nii hooldatavate, infoleht@rauge.ee, telefonil 5811 6465 (Viivika Nagel) või toimetada
Haanja või Rõuge vallamaja kantseleisse hiljemalt neljapäeval,
külastajate kui personali nakatumisohtu.
Rohkem infot telefonil 785 9366 (Siiri Kuus, Rõuge hooldekodu 7. mail. Koos ajalehe nime ettepanekuga pange kindlasti kirja idee
autor(id). Oodatud on ka lehe päise kujunduse mõtted, mis võivad olla
juhataja).
ka käsitsi visandatud idee tasemel.
Kohalikule.ee kuulutused ilmuvad taas ajalehena!
Mõlema valla esindajatest koosnev meeskond vaatab kõik
Head Kohalikule.ee portaalis kuulutajad ja kõik, kes pole veel nimepakkumised läbi ja valib nende hulgast sobivaima.
jõudnud, kuid plaanivad seda teha!
Ajaleht hakkab ilmuma neli korda aastas ja on kõigile lugejatele
Maikuus ilmub taas Kohalikule.ee paberväljaanne, mis koosneb tasuta. Suure ajalehega kõrvuti jäävad käima ka kiiremaid teateid
portaalis www.kohalikule.ee avaldatud kuulutustest. Sellega seoses edastavad valdade senised infolehed.
palume kõigil hiljemalt reedeks, 8. maiks vaadata üle oma teated ja
Rõuge valla laste lauluvõistlus “Rõuge Ööbik”
kuulutused ning vajadusel need ajakohastada või eemaldada. Samuti
Rõuge valla laste lauluvõistlus “Rõuge Ööbik” toimub 30. aprillil kell
on enne seda oodatud kõik uued kuulutused. See on hea võimalus
16.00 Rõuge rahvamajas. Laval on uus Rõuge bänd ja poolsada
saata oma info tasuta korraga kahe valla elanikele koju kätte!
noort lauljat, kelle paremusjärjestuse seab paika auväärt žürii.
Võistlejate vahel näeb vahvaid vahepalasid üllatusesinejatelt.
Eramaju oodatakse liituma ühisveevärgiga
Head majaomanikud, kellele on Rõuge aleviku vee- ja Sissepääsuks on vaba annetus. Tulge kuulama!
kanalisatsiooniprojekti esimese ja teise etapi jooksul välja ehitatud Ujumisbuss lõpetab
veevarustuse ja kanalisatsiooni liitumispunktid, kutsume teid liituma Terve talve hoolega ujujaid sõidutanud ujumisbuss teeb selle hooaja
ühise vee- ja kanalisatsioonivõrguga! Liitumine on tasuta, vajalikud viimase sõidu täna, 23. aprillil. Buss väljub Rõugest Eesti Ema platsilt
seadmed ja materjalid ning nende paigaldamine tuleb majaomanikel kell 17.50, sõit maksab 1 euro.
endil korraldada.
Täname Samson-Himmelstjerna fondi toetuse eest, mis võimaldas
Rohkem infot telefonil 5560 1366 (Enn Raudsepp, OÜ Rõuge Rõuge rahvale pakutavaid tervisespordi võimalusi rikastada.
Kommunaalteenus juhatuse liige).
Loodetavasti kohtume kõigi tublide ujujatega taas järgmisel hooajal!

Kuidas uurida pereajalugu?

Rõuge Maarja koguduse teated

Kõik, kes on huvitatud oma perekonnaajaloo ja sugupuu uurimisest
ning koostamisest, on oodatud teisipäeval, 5. mail kell 15.00 Nursi
külakeskusesse (endine koolimaja).
Võtke kaasa kõik teoksil või tehtud uurimused oma sugupuu või
kodukoha (küla, talu) kohta.
Kavas:
* vestlus sugupuudest ja pereajaloost, kogemuste vahetamine;
* pereajaloo, sugupuude ja erinevate veebikeskkondade tutvustus;
* praktiline sugupuu koostamise alustamine, mida jätkatakse
kodutööna;
* hea seltskonna nautimine.
Juhendaja: Maimu Hinn, Võrumaa EGeS-i osakonna juhataja.
Lisainfo telefoni teel: 787 9331 või 5331 3107 (Sirje Saarniit).

Armulauaga jumalateenistused Rõuge kirikus:
Ülestõusmisaja 4. pühapäeval, 26. aprillil kell 11.00
Vestlusõhtu 30. aprillil kell 18.30 kogudusemajas.

Ajutine hooajaline töö Rõuges

Riigimetsa Majandamise Keskus pakub Ööbikuorus suveks ajutist
tööd, milleks on külastajauuringu küsitlusankeetide täitmise
korraldamine. Töötaja annab külastajatele ankeedi täitmiseks ja
juhendab vajadusel selle täitmist.
Töökoht on Rõuge Ööbikuoru infokeskus, tööd jagub 20 päevaks
alates mai keskpaigast kuni augusti lõpuni. Töö tegemise päevad
selguvad loosiga, tööpäevad kestavad viis tundi: kell 10.00–15-00 või
15.00–20.00. Tööpäeva tasu on 17.75 eurot. Autoga tööle käimise
eest on ette nähtud väike lisakompensatsioon.
Prügi ei ole põletamiseks!
Enne tööle asumist tuleb läbida koolitus (28. aprillil Kiidjärvel).
Kas teate, et Eestis tekitab üks inimene aastas umbes 300 kilo Täpsem info telefonil 518 4294 või tarmo.denks@rmk.ee (Tarmo
olmejäätmeid? On hea tava, et need rändavad prügimäele, kuid Denks, RMK loodushoiuosakonna Lõuna- Eesti piirkonna juhataja).
kevaditi kohtab sageli kodanikke, kes tunnevad kiusatust pööningule
ja panipaikadesse kogunenud kasutule kraamile tuli otsa panna.
Selgitusi veetarbimise arvestuse kohta
Vähe sellest, et niisugune tegevus on keskkonnavaenulik, seatakse Tulles vastu inimeste soovile selgitab OÜ Rõuge Kommunaalteenus
sellega tuleohtu ka nii enda kui naabrite majapidamised. Kevadine ühisvee kasutamise üldisi tõekspidamisi ja kohustusi:
tuul ei tunnista suunda ning puhub kas või kolmest suunast korraga, * Vee kulu ilma veemõõtjata korteris (majas) arvutatakse normide
seega ei või iial teada, kuhu mõni säde lõkkest lenduda võib.
järgi inimese kohta kuus. Õigete koguste arvutamise huvides peab
Oluline on teada ka seda, et keskkonnakaitseliselt on aktsepteeritav korteriomanik teatama elanike arvu suurenemisest või vähenemisest
vaid töötlemata ja immutamata puidu põletamine. Kõikide teiste kohe, kui muutumine on toimunud.
jäätmete, eriti aga plastide ja muude tehismaterjalide põletamine * Veemõõtjaga korteris (majas) on omanik kohustatud fikseerima
mõjub ümbritsevale keskkonnale kahjulikult.
näidu kokkulepitud kuupäeval (üldnäidud kortermajas võetakse
Rõuge noortekeskuses töötab vabatahtlik Ukrainast samal kuupäeval, et vee tarbimise ja kulutamise vahe oleks kõige
Alates aprillikuust tegutseb Rõuge Avatud Noortekeskuses väiksem) ja teatama selle näidu kokkulepitud kuupäevaks veeettevõtjale (korteriühistule).
vabatahtlik Ukrainast.
Ukrainast aastaks Rõugesse elama asunud Larysa Goroshanska on * Kui kortermaja üldise veemõõtja ja korterite veemõõtjate näitude
tulnud siia, et saada uusi kogemusi, õppida uut kultuuri ja tööviise, vahel tekib erinevus, jaotatakse see korteriomandite vahel ära
jagada oma kogemusi. Larysa korraldab noortekeskuses noortele vastavalt ühistus vastu võetud korrale.
vabaajalisi tegevusi, näiteks õpetab käsitööd. Noortekeskusel on * Korterisisesed veemõõtjad on inimese isiklik vara, sest need on
kokkulepe ka kooliga, et Larysa saab abiks olla vene keele tundides. paigaldatud korteriomaniku isiklikul soovil.
Samuti aitab Larysa kaasa Rõuge noorteklubi tegemistele. Selleks,et * Tulenevalt sertifitseerimise ja mõõdikute taatlemise korrast tuleb
suurendada ka maakonna teiste keskuste rahvusvahelist koostööd, korterisiseseid veemõõtjaid taadelda vähemalt iga viie aasta tagant
on vabatahtlik valmis minema lühiajaliselt appi Antsla ja Lasva olenemata veemõõtjat läbinud vee hulgast (ka seisnud ja mingil
ajaperioodil mitte töötanud veemõõtjad vajavad taatlemist).
noortekeskustesse.
Larysa Rõuges viibimist rahastab täies mahus Euroopa Liidu * Veemõõtjaid taatlevad firmad, millel on selleks olemas vastav
haridusprogramm Erasmus+. Projekti "Pathways to Diversity" litsents.
* Veemõõtjale antakse tavaliselt kuni kaheaastane garantii, mille
koordineerija on Noorsooühing Rõuge Noorteklubi.
möödumisel peab veemõõtjat taatlema.
Kevadtormi asemel tuleb sel aastal suurõppus Siil
* Veemõõtja taatlemise tunnistus esitatakse ühistule.
Kaitsevägi korraldab 4.–15. mail üle Eesti läbi aastate suurima õppuse * Kui korteriomanik ei esita korteriühistule taatlemise tunnistust (uue
Siil, mis toimub iga-aastase Kevadtormi asemel ning millest võtab osa veemõõtja korral garantiitunnistust), arvestab korteriühistu
enam kui 13 000 inimest.
veetarbimist samadel alustel kui veemõõtjata tarbijate puhul (m3
Õppus on jagatud kolme etappi: formeerimine, koostegevusõpe ja inimese kohta kuus).
õppuse lõpetamine. Esimene etapp kestab 4.–8. maini, teine etapp * Korterite veemõõtjad plommib korteriühistu.
9.–12. maini ning kolmas etapp 13.–15. maini.
* Korteriühistul on õigus igal ajal kontrollida esitatud andmete õigsust
Kui reservväelased formeeritakse paljudes kohtades üle Eesti, siis ning plommide olemasolu veemõõtjal. Plommide rikkumise korral või
õppuse koostegevusõpe ja lõpetav osa koondub Lääne- ja Ida- kui veemõõtja omanik ei võimalda juurdepääsu veemõõtja kontrolliks,
Virumaale, mis tähendab kaitseväe sõidukite kolonnide liikumist üle võib korteriühistu arvestada veekulu samadel alustel nagu
kogu Eesti. Seoses õppelahingute ja kolonnide liikumisega võivad veemõõtjata korterites (m3 inimese kohta kuus) tagasiulatuvalt alates
teedel olla ajutised liikluspiirangud, seetõttu palub kaitsevägi kõigil veemõõtja plommimise kuupäevast.
autojuhtidel ja liiklejatel olla tavapärasest tähelepanelikum ja jälgida * Korteriühistul on õigus nõuda veemõõtja taatlemist erandjuhul, kui
liikluskorraldust.
veekulu andmed on ebareaalsed. Kui veemõõtja tunnistatakse korras
Nii suurt õppust pole võimalik korraldada vaid riigile kuuluvatel maadel olevaks, kannab taatlemisega seonduvad kulud korteriühistu.
ja kaitseväel tuleb kasutada ka eraomandusse jäävaid alasid, lootes
maaomanike mõistvale suhtumisele ja tahtele riigikaitsesse Tuletame meelde, et alates selle aasta 1. maist hakkavad kehtima
panustada. Eramaaomanikega püütakse küll nende maa kasutamine uued vee ja kanalisatsiooni hinnad. Et ei tekiks segadusi arvete
enne õppust kooskõlastada, kuid see võib mõnikord olla keeruline. esitamisel, fikseerige ja edastage vee näit vee-ettevõtjale hiljemalt
4. maiks. Seda saab teha e-posti teel raugekommunaal@gmail.com
Sellistel juhtudel palutakse kohalikelt elanikelt mõistvat suhtumist.
Kui õppuse käigus saab õnnetu juhuse tõttu kannatada kellegi või telefonidel 785 9278, 5397 3195 ja 5560 1366 või tuua paberil
eraomand, siis palub kaitsevägi viivitamatult ühendust võtta õppuse katlamaja uksel olevasse postkasti.
tsiviil-sõjalise koostöö meeskonnaga, kellega koos juhtum Pärast 4. maid teatatud näitude puhul koostatakse arve juba uute
hindadega!
lahendatakse (telefon 717 1931 või e-post kevadtorm@mil.ee).

