Möödunud pühapäeval, 12. juunil peeti Rõuge noortekeskuse juures ligi
50 osalejaga traditsioonilist rattapäeva. Seda korraldas Rõuge Racing
Team, kaasa aitasid Rõuge noorkekeskus, noortevolikogu
ja vallavalitsus, auhinnalauda aitas katta OÜ Võru Sako.
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Haldusreformi edenemisest Rõuge vallas
Rõuge vallavolikogu tegi 27. aprillil 2016 Haanja, Misso ja Varstu Vallavolikogu teade
vallavolikogudele ettepaneku haldusterritoriaalse korralduse
muutmiseks ning ühinemisläbirääkimiste alustamiseks.
Praeguseks on kõigilt ettepaneku saanud valdadelt tulnud
jaatavad vastused ning juuni alguses toimus Rõuge vallamajas
Haanja, Misso, Rõuge ja Varstu valdade haldusreformi juhtrühma
esimene töökoosolek. Juhtrühma koosolekul lepiti ühiselt kokku,
et kõik liituvad vallad on läbirääkimistelaua taga võrdsete
partneritena, haldusreform soovitakse ellu viia kohalike elanikega
arvestavalt ning kogukondi maksimaalselt kaasates. Juhtrühm
leppis kokku läbirääkimiste protsessi ajakava. Lisaks otsustati, et
haldusreformi edasiseks läbiviimiseks moodustatakse neli
temaatilist töörühma: finants-, majandus ja arengutöörühm,
haridus töörühm, sotsiaal- ja tervishoiutöörühm ning kultuuri,
spordi ja kolmanda sektori töörühm.
Et elanikke kõigis valdades reformi esimeste sammudega kursis
hoida, antakse juuni lõpus välja haldusreformi infoleht, mille
üldosa on kõigis valdades sarnane ning ülejäänu täidetud iga valla
enda infoga. Lisaks toimuvad juulis avalikud haldusreformi
teemalised koosolekud, kus jagatakse infot ning oodatakse
kogukonna tagasisidet haldusreformi läbirääkimiste protsessile.
Koosolekute ajad teatame haldusreformi infolehes. Jooksvat infot
protsessi kohta jagame valla infolehes ning Rõuge valla kodulehel.
Täpsemat infot haldusreformi kohta saab vallavanem Tiit Tootsilt
(517 6261, tiit@rauge.ee).

Rõuge vallamaja töötajate puhkused
Maa- ja ehitusnõunik Rein Rõustik puhkab 13.–26.06
Finantsnõunik Palmi Mägi puhkab 15.–22.06
Vallasekretär Mare Tiivoja puhkab 27.06−10.07
Arhivaar Karin Meister puhkab 29.06−12.07
Haridusnõunik-raamatupidaja Liili Maran puhkab 30.06−15.07

Vallamaja teated
Teisipäeval, 21. juunil suletakse vallamaja kell 15.30 seoses
volikogu istungi toimumisega Viitinas.
Kolmapäeval, 22. juunil on vallamajas pühade-eelne lühendatud
tööpäev kuni kella 13.30-ni.

Võidupüha tähistamine Rõuges
Neljapäeval, 23. juunil kell 13.00 süütame küünlad ja asetame
pärjad Rõuges vabadussõja mälestussamba ja Taani vabatahtlike
mälestuskivi juurde.
Soovijad saavad oma jaanilõkke läitmiseks võtta kaasa Eesti
Vabariigi Presidendi süüdatud võidupäeva tule.

Heakorrast vallas
Tuletame meelde, et Rõuge valla heakorraeeskirja kohaselt on
kõik valla kinnistute omanikud kohustatud pidevalt karjatama
või vähemalt üks kord juulis niitma neile kuuluvatel kinnistutel
olevaid rohumaid.
Rõuge alevikus ja Viitina külas on omanik kohustatud tagama
kinnistul heina niitmise vähemalt kaks korda suveperioodil
(esimene niide juunis, teine niide augustis).
Palume kõigil maaomanikel oma kohustusi täita ning heinamaad
korda teha, vastasel korral võib kohustuse mittetäitjat ähvardada
rahatrahv. Niitmiskohustus on täitmiseks kinnisvaraomanikele,
samuti omanike poolt asja valdama, haldama või kasutama
volitatud isikutele.
Valla heakorraeeskirjaga saab tutvuda valla kodulehel
www.rauge.ee rubriigis Keskkond–>Heakord.
Rõuge vallas tegutsevate heinapurustamise ja -niitmise teenusepakkujate kohta saab infot vallamajast telefonil 785 9322.

Rõuge vallavolikogu istung toimub teisipäeval, 21. juunil kell 16.00
Viitina vesiveskis.

Hea Rõuge valla kalmistute külastaja!
Rõuges sai valmis uus kompostimisväljak, mille põhieesmärgiks
on kompostida kalmistutelt tulevad biolagunevad jäätmed.
Biolaguneva prahi kokkukogumiseks on kõigile Rõuge valla
kalmistutele toodud uued rohelised konteinerid. Konteinerid pole
väga kõrged (ca 120 cm), mistõttu jõuab enamik inimesi prahi üle
konteineri ääre valada. Kes prahti konteinerisse üle ääre tõsta ei
jõua või ei ulatu, saab tagaluugi kaudu selle sisse minna ja
jäätmed sinna maha panna.
Kahjuks on näha, et hoolimata erimärgistusest visatakse neisse
lagunevate
Rõuge jäätmete kontineritesse väga palju mittelagunevaid
jäätmeid.
Volikogu:Kordame üle, et hauaplatsi koristamisel tuleb
mittelagunevad jäätmed (küünlatopsid, kunstlilled, kilekotid jne)
eraldada ja panna mustadesse prügikottidesse, mis on igal
kalmistul olemas.
Kogu kõdunev prügi (muru, okkad, lilled, lehed jne) tuleb panna
suurde rohelisse konteinerisse. Suuremad oksad, kivid ja
vanad pingid palume panna konteinerite kõrvale.
Palume ka mõista ja arvestada, et valesti pandud prügi tuleb
käsitsi ümber sorteerida, see tekitab valla töötajatele mittevajaliku
lisakulu ja tööd.
Täname kõiki koostöö ja mõistva suhtumise eest. Hoiame Rõuge
kalmistud korras!
Täpsem info: 785 9322 (Jaanus Tanilsoo).

Teated valla raamatukogudelt
Viitina raamatukogu on 27.06−1.07 suletud.
Rõuge raamatukogu on 27.06−1.07 suletud ning 7.−20.07
puhkusel.
Nursi Raamatukogu on puhkusel 11.−24.07 ja 1.−14.08.
Raamatukogude puhkuste ajal laenutamist ei toimu. Ilusat suve!

Suvine tööpakkumine rannas
Rõuge vallavalitsus pakub kahele tragile rannavalvajale tööd
Suurjärve rannas.
Vanus soovitavalt üle 18 eluaasta, kasuks tuleb varasem
töökogemus vetelpäästjana ja hea füüsiline ettevalmistus.
Lisainfo ja sooviavaldused: keskkond@rauge.ee, 785 9322,
5346 7448 (Jaanus Tanilsoo).

Taotle rahvakalendri tähtpäevade toetust!
Kuni 15. juulini saab esitada toetusetaotlusi eesti rahvakalendri
tähtpäevade tähistamiseks. Taotlemise kord ja vormid on leitavad
adressil http://rouge.kovtp.ee/rahvakalendriurituste-toetus.
Taotlused võib tuua paberil vallamaja kantseleisse või saata
aadressile vald@rauge.ee.
Abi ja info telefonil 506 1267 (Riina Kööts).

Surnuaiapühad meie kalmistutel
24. juunil kell 11.00 Jaani-Peebu kalmistul
kell 12.00 armulauateenistus Rõuge kirikus
10. juulil kell 11.00 Nogopalu kalmistul
kell 12.00 armulauateenistus Rõuge kirikus
10. juulil kell 13.00 Rõuge Vanal kalmistul
24. juulil kell 11.00 Vana-Roosa kalmistul
kell 12.00 armulauateenistus Vana-Roosa kirikus
14. augustil kell 11.00 Pütsepa kalmistul
kell 12.00 armulauateenistus Ruusmäe kirikus
14. augustil kell 13.00 Plaani kalmistul

Jahimeeste jaanipidu Sikalaanõ külas
Rõuge Jahiselts tähistab juba sel laupäeval, 18. juunil kell 18.00 suure jaanipeoga oma 20. sünnipäeva!
Muusikat mängib ansambel Tänatehtu. Olete oodatud koos jahimeestega toredat õhtut veetma.
Pidu on kõigile TASUTA!
Püssä küla traditsiooniline jaanipäev
Neljapäeval, 23. juunil algusega kell 16.00 toimub Püssä küla platsil meeleolukas jaanipäev.
Kavas on lõbusad võistlusmängud ja auhinnad, õnneloos, tegevused lastele ja tants.
Võta kaasa oma piknikukorv! Lõke süüdatakse umbes kell 21, rohkem infot saab telefonil 5622 0512 (Väino Marjak).
Viitina jaanituli
Viitina Jaanisimman toimub reedel, 24. juunil algusega kell 20.00 Järvesaarel. Õhtut juhib Aavo Soe. Kavas on
mängud suurtele ja väikestele ning disko, peaesineja ansambel Elumees. Info: 5342 5713 (Heili Velks).

Tunnustati noori ja noortemeelseid
Rõuge Avatud Noortekeskuses toimus 3. juunil Rõuge valla
noorte tänuüritus, kus tunnustati järgmisi noori ja noortemeelseid:
Sandra Mustmaa, Joosep Kurm, Nansen Palo, Audun Palo,
Kristo Teder, Mart Kukk, Hanna-Liisa Sarik, Inessa-Rebeca
Vellak, Brigitta Kostabi, Janis Orgla ja Aire Pruus ning
lapsevanemad Egle Pettai ja Jaana Teder.
Täname kogukonda märkamise ja tunnustusettepanekute eest!
Me oleme õnnelikud, et meil on inimesed, kes kogu hingest noorte
tegemistele kaasa elavad, ning noored, kes väsimatult ennast ja
kogukonda arendada soovivad. Olete meile eeskujuks!

Tule ratast tõukama!
V Pärlijõe Tõukerattamaratonile antakse start laupäeval, 25. juunil
kell 12.00 Kaugu Veski puhkemaja juurest.
Kavas on täis-, pool- ja lastemaraton, lisaks vigursõidud.
Korraldajate poolt on tõukeratas, saun, supp ja kringel.
Registreerimine
ja
võistlusjuhend
internetis
aadressil
www.kauguveski.ee/tõukerattamaraton.
Rohkem infot telefonil 5635 4844 (Maarja Kallas).

Rõuge muinastalu rekonstrueerimine algab taas
4. juulil alustatakse Rõuge muinastalu rekonstrueerimistöid
talgutena praktilise koolituse vormis. Oodatud on kõik, kel soovi
järele proovida palkmaja ehitus ajastuomaseid tööriistu ja arhailisi
töövõtteid kasutades, teretulnud on ka niisama ajaloohuvilised
uudistajad. Projekti aktiivne periood lõpeb 24. juulil.
Sel aastal on plaanis aida katusekatte paigaldamine ning katuse
tugikonstruktsiooni ehitamine ja katusekatte paigaldamine
sepikojale. Sepikojale on kavas paigaldada mätaskatus ning
katuse siseküljele saviga määritud vitspunutis.
Kui tunned endas piisavalt muinasaja naise või mehe hakkamist
ja otsustad meie meeskonnaga liituda, hoolitseme selle eest, et
su kõht oleks täis ning tagatud põrandamajutus Rõuge rahvamaja
külalislahke katuse all oma mati või madratsi peal. Soovi korral
võid ka öösel maitsta muinasmaja elu võlusid ja oma päevatööst
väsinud keha ehedal rauaaja magamisasemel välja sirutada.
Küsi lisa: viire.kobrusepp@gmail.com või 554 8781.

Eterniidijäätmete vastuvõtt on peatatud!
Tuletame veelkord meelde, et seoses pausiga kahe KIKi projekti
vahel on Rõuges eterniidijäätmete vastuvõtt ajutiselt
peatatud.
Palume vana eterniiti jäätmejaama mitte tuua, sest seda pole seal
mitte kuhugi panna – eterniidijäätmete jaoks ette nähtud
konteiner on praeguseks minema viidud ning see tuuakse ilmselt
sügisel, kui algab uus sellesisuline projekt.

Rõuge Maarja koguduse teated
4. pühapäeval pärast nelipüha, 12. juunil kell 11.00 armulauaga
jumalateenistus
5. pühapäeval pärast nelipüha, 19. juunil kell 11.00 armulauaga
jumalateenistus
Apostlite pühapäeval, 26. juunil kell 11.00 armulauaga
jumalateenistus

Paadiralli pole enam kaugel!
Laupäeval, 2. juulil kutsub Rõuge Noorteklubi juba 19. korda kõiki
osa saama suve mõnusaimast kogupereüritusest meie mail −
toimub Rõuge Veepidu ja Paadiralli 2016!
Juba praegu on käimas paadirallil osalemiseks ette
registreerimine. Võistelda saab nii tavapäraselt kaheses kummipaadis kui raft-klassis, kus sõltuvalt paadi suurusest võib olla neli
ja enam liiget. Pane oma võistkond varakult kirja,
eelregistreerimine internetis lõpeb 1. juulil kell 23.59.
Nagu ikka, on terve päev enne paadiralli starti täidetud erinevate
tegevustega: traditsiooniline rannavolle turniir algab kell 10.00,
registreerimine internetis paadiralli kodulehel ja enne võistlust
alates 9.00 (soovitame registreeruda internetis, kuna osalevate
võistkondade hulk on piiratud).
12.00 lasteprogrammi algus
15.00 mudamaadlus
16:00 Nike+ Training Club
18:00 kummipaadiralli start
21:00 õhtune pidu.
Pealaval S.E.K.S. ja Traffic, rannalaval pritsivad riime
Küberünnak & Karmo, muusikat valivad noored diskorid Tartust.
Registreerumine, täpsem ajakava ja pidevalt uuenev info
aadressil www.paadiralli.ee ja Facebookis.

Võidutule liikumine Rõuge vallas
Võidupüha tähistati Eestis paraadi ja lipuheiskamisega juba alates
1919. aastast, võidutuld hakati üle-eestiliselt jagama 1936. aastal.
Tänavune võidutuli sünnib 23. juuni hommikul kell 9.00 Vabadussõjas langenute mälestussamba juures Võru linnakalmistul, kus
ühendatakse eelmisel päeval Toris Eesti Sõjameeste Mälestuskirikus süüdatud mälestustuli ning noorkotkaste poolt Võru
rahvapeol süüdatud muinastuli. Võidutule viivad maakonda laiali
kodutütred, noorkotkad ja kaitseliitlased.
12.00 tule võtmine Tamula rannas
12.30 Nursi metsavendade mälestuskivi
13.00 Rõuge Vabadussõja mälestusmärk ja Taani vabatahtlike
mälestusmärk
Rõugest liigub tuli Haanjasse ja Krabile.
Kontakt: 5841 5169 (Indrek Hunt) ja 5398 5047 (Taavi Pavlov).

