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Vallavanema vastuvõtud külades
Vallavanem Tiit Toots võtab kord kuus kodanike vastu kõigis
suuremates külades. Järgmised kohtumised:
Teisipäeval, 13. oktoobril kell 9.00 Sänna kogukonnakeskuses.
Teisipäeval, 20. oktoobril kell 9.00 Viitina külakeskuses.
Teisipäeval, 27. oktoobril kell 9.00 Nursi külakeskuses.
Teisipäeval, 10. novembril kell 9.00 Sänna kogukonnakeskuses.
Soovi korral võib vallavanemaga kohtumise eel mõtteid vahetada
telefonil 517 6261.

Suur osa Rõuge valla sünnipäevanädala üritusi on veel ees!
Leia endale sobiv tegevus ja ole kohal messil, turul,
jalgrattamatkal, peol või krossil – tegvust jagub kõigile!

Rahvakalendri tähtpäevade toetuse tähtaeg!

Kuni 15. oktoobrini saab esitada taotlusi eesti rahvakalendri
tähtpäevade tähistamise rahastamiseks valla eelarvest.
Suurim taotletav summa on 200 eurot, omafinantseering vähemalt
20%. Taotlemise kord ja vormid on leitavad valla kodulehel (Haridus
ja kultuur –> Rahvakalendri ürituste toetus).
Toetust saavad taotleda Rõuge valla kodanikud, organisatsioonid ja
ühendused, mille liige või liikmed on Rõuge valla kodanikud, ning
Rõuge valla allasutused.
Taotlused palume tuua vallamajja või saata e-posti teel aadressile
Teade Rõuge vallamajalt
Seoses vallamaja töötajate õppereisiga on vallamaja neljapäeval, vald@rauge.ee.
Info telefonil 506 1267 või riina@rauge.ee (Riina Kööts).
22. oktoobril suletud. Vajadusel helistage 517 6261 (Tiit Toots).
Eelmistest toetusvoorudest toetust saanutelt ootame aruandeid!

Teade Rõuge piirkonna eakatele

Rõuge piirkonna eakate järgmine kokkusaamine toimub neljapäeval, Utesuu liivakarjääri kaevandamisloa pikendamine
29. oktoobril algusega kell 11.00 Rõuge Noortekeskuses.
Keskkonnaamet esitas Rõuge Vallavalitsusele tutvumiseks ja
arvamuse andmiseks kaevandamisloa pikendamise taotluse ning
Rõuge valla toetused õpilastele
Rõuge Vallavalitsus kompenseerib Võru maakonna põhi- ja Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regiooni juhataja korralduse
keskkoolide, gümnaasiumide ning huvikoolide õpilaste sõidu eelnõu Utesuu liivakarjääris maavara kaevandamisloa muutmiseks.
ühistranspordis õppetöö perioodil vallavalitsusele esitatud Kaevandamisluba soovitakse pikendada kuni 28.04.2025.
sõidupiletite
alusel.
Huvikoolides
käivatele
õpilastele Rõuge Vallavalitsus korraldab kaevandamisloa pikendamise teemal
kompenseeritakse üks pilet päevas. Väljaspool Võru maakonda avaliku arutelu, mis toimub esmaspäeval, 19. oktoobril kell 17.00
keskharidust omandavatele õpilastele hüvitatakse sõidupiletite alusel Rõuge vallamajas.
õppeperioodil reedest esmaspäevani kooli ja koolist koju tehtud Rõuge televisioon kutsub oma meeskonda
sõidukulutused nelja nädalavahetuse eest kuus.
Sel sügisel juba viieaastaseks saanud Rõuge TV kutsub oma
Õpilane peab olema registreeritud Rõuge valla elanike registris. meeskonda meediatööst huvitatud lapsi ja noori alates 12.
Taotlus esitada järgneva kuu 20. kuupäevaks vastaval blanketil.
eluaastast. Kohtume reedeti kell 17 noortekeskuses.
Rõuge Vallavalitsus maksab üks kord aastas koolivormi toetust Meil leidub tegevust nii kaamera ees kui taga, teeme lühivideosid ja
kõigile Rõuge valla registris olevatele põhikooli õpilastele. otseülekandeid, õpime ja areneme koos.
Kompenseeritakse 50% koolivormi (pihiku või vesti) maksumusest.
Liitu meiega, kui tunned, et sul on nii huvi kui tahtmist koos meie vinge
Blanketid
on
saadaval
valla
kodulehel
aadressil meeskonnaga ägedaid asju korda saata!
http://rouge.kovtp.ee/asjaajamisjuhised-ja-blanketid.

Tule tervisemessile!
Rõuge tervisemess toimub Rõuge koolimajas juba sel laupäeval,
10. oktoobril kell 12–16.
Tervisemessi kava:
Kell 12.00 messi avamine
12.15 Andres Kõiv – „Kui mina alles...“
12.30 Kauksi Ülle – „Kuis olla tervemb ku naabri Juuli“
13.30 Veeroja Eda – „Savvusann hoit tervüse kõrran“
14.00 Manderi Eve – naeruteraapia
15.00 Ruitlase Olavi – „Pidäge lõvva, et ei jõvva...“
15.45 Paul Nurme – “Tervisekanepi õli kasulikkusest”
16.00 Jalgpallimatš “Isad versus pojad”
Messil veel:
Terviseklubi “Siruta” aeroobika näidistrenn
Motoklubi “Sinilind” proovisõidud minimotikatel 5–12-aastastele
Terviseteemaliste joonistuste näitus
Külade kohvik
Rõuge valla tervisetundide kogumise programmi avamine
Lastele lustimiseks suur batuut
Kohalikud noored pakuvad kõigile maitsmiseks tervislikke smuutisid
Viitina Kunksmooride näputöö õpituba
Pereõde Aune mõõdab vererõhku ja annab nõu.

Sünnipäeva rattamatk!
Traditsiooniline Rõuge valla sünnipäevale pühendatud rattamatk viib
sel korral Haanjasse.
Reedel 9. oktoobril kell 14.00 on kõik ratturid oodatud starti Rõuge
vallamaja juurde.
* Tempo on rahulik, kõigile konti mööda.
* Külastame Rõuge valla ääremaal Haanja külje alla tegutsevat meie
valla ühte suuremat ettevõtet, Kurgjärve Spordibaasi.
* Haanjas tervitab meid sealne vallavanem Juri Gotmans.
* Tutvume sel aastal valminud multifunktsionaalse spordiväljakuga.
* "Heiskame" Rõuge valla lipu Suure Munamäe vaatetorni, tee ja
küpsis torni juures.
* Jaanimäe külas kohtume kohaliku spordiveterani Rudolf Mürgiga,
kes näitab ja tutvustab kunagist Jaanimäe bobikelgurada.
* Matka lõpetame Ala-Rõuges turuplatsil pirukate ja puljongiga, platsil
käimas ka reedesed turutunnid.
Rohkem infot telefonil 5560 3989 (Karel Saarna).

Rõuge sügiskross

MTÜ Rõuge Krossiklubi korraldab laupäeval, 10. oktoobril Rõuge
sügiskrossi.
Võistlus algab kell 10.00 Abi krossirajal (Haanjast 2 km Kündja
suunas). Võistlejate registreerimine kell 8.30–9.30.
Rahvamajas saab pidu!
Laupäeval, 10. oktoobril kell 20.00 toimub hooaja esimene peoõhtu Võisteldakse viies eraldi klassis: pisikesed sõitjad, ATM ja 85cc ning
Rõuge rahvamajas. Peole lisab särtsu tantsutrupp "Showtime" kolm suurte klassi, mis loositakse kohapeal.
Lisaks osalevad
Põlvast.
Tantsuksmessil:
mängib ansambel "Lahe Antz". Pilet 5 eurot. Info ja Lisainfo telefonil 5814 5714 (Ahti Lind).
Tule sõitma, vaatama ja kaasa elama!
Haanja vald
laudade
broneerimine telefonil 5302 6770 (Ive Ruusamäe).
Punane Rist

Rõuge Maarja koguduse teated
Lõikustänupühal, 11. oktoobril kell 11.00 armulauaga jumalateenistus
21. pühapäeval pärast nelipüha, 18. oktoobril kell 11.00 armulauaga
jumalateenistus.
22. pühapäeval pärast nelipüha, 25. oktoobril kell 11.00 armulauaga
jumalateenistus.
Sügisene leerikursus alustab kooskäimist 11. oktoobril kell 12.30
Kogudusemajas.
29. oktoobril kell 18.30 kogudusemajas vestlusõhtu.

Murdmaasuusatamise treeningud harrastajatele

Rõuge kooli õpilased alustasid septembris Võru Suusaklubi treeneri
Thomase juhendamisel Rõuges suusatreeningutega. Nüüd on
suurepärane võimalus trennidega alustada ka Rõuge harrastajatel!
Kui soovid parandada oma kohta maratonidel, arendada
suusatehnikat, liikuda värseks õhus koos hea seltskonnaga, tõsta
oma füüsilist vormi või õppida oma suusavarustuse eest hoolitsema,
siis tule trenni!
Harrastajate gruppi sobivad kõik huvilised alates gümnaasiumiõpilastest, ülemist piiri ei ole.
Viitina Kunksmoorid alustavad uue hooajaga!
Kõik huvilised on oodatud igal teisipäeval kell 18.00 Viitina mõisasse Treeningud hakkavad toimuma iga nädala teisipäeval ja neljapäeval
peale tööpäeva lõppu (täpne kellaaeg selgub), treeningu kestus on
käsitööd tegema. Kaasa võib võtta mõne oma poolelioleva töö.
umbes poolteist tundi.
Toredate kohtumisteni!
Koguneme Rõuge koolimaja ees. Õppemaks 20 eurot kuus või 3
Viitina Kunksmoorid
eurot üks kord. Küsi lisainfot: thomaskuus@gmail.com või 5657 2727
Eelteade kunksmooridelt
(Thomas Kuus).
Viitina Kunksmoorid ootavad kõiki käsitööhuvilisi teisipäeval,
10. novembril kell 18.00 Viitina mõisasse käsitöövahendeid ja Fotonäitus Rõuge rahvamajas
materjali vahetama.
Rõuge rahvamajas on oktoobri lõpuni avatud kahe kohaliku fotograafi
Kui sul on kodus üleliigset lõnga, vardaid, paberit või muud põnevat, Martin Marki ja Jaanus Tanilsoo fotonäitus „Meie kodukoha tavaline
siis võta see kaasa ja tule piiluma, mis teistel pakkuda!
eriline loodus“.
Näitusel on üksteist viimase aasta jooksul Rõuges ja mujal Võrumaal
Väimelasse ujuma!
Alates oktoobrist kuni järgmise aasta aprilli lõpuni on kõigil sündinud pilti erinevatest olevustest, objektidest ja loodusnähtustest.
Haridusliku aspektina on kõigi piltide juures autorite ning oma ala
vallaelanikel võimalus igal neljapäeval Väimelas ujumas käia.
Buss alustab Nursist kell 17.00, edasi Sännasse (kell 17.10) ja ekspertide kommentaarid.
huviliste olemasolu korral Viitinasse (kell 17.25). Selleks, et buss Külastage näitust Rõuge raamatukogu lahtiolekuaegadel või
võtaks huvilised peale ka Viitinast, tuleb oma soovist eelnevalt teada rahvamaja ürituse ajal.
Näituse valmimist toetas Rõuge Vallavalitsus.
anda bussijuht Unole (telefon 512 9700) hiljemalt kella 17-ks.
Rõugest Eesti ema parklast väljub buss kell 17.35.
Ujulas on broneeritud kaks rada kell 18.15–19.00. Ujumine on tasuta, Aita kaasa toreda näituse korraldamisele!
bussisõit maksab 1 euro. Tänavu toimub samal ajal kõrvalrajal ka Aasta 2015 on kuulutatud muusika-aastaks. Seoses sellega
vesiaeroobika, selles osalemise tasu on 4.50 eurot kord. korraldame oktoobrikuus rahvamajas ühe vahva näituse, milleks on
Lastebasseini kasutamise eest tuleb samuti kohapeal eraldi juurde tarvis teie abi, armas vallarahvas!
Palve teile: kellel on kodus veel alles grammofoni, magnetofoni,
tasuda.
NB! Igal alaealisel lapsel peab kaasas olema lapsevanem või kassetmagnetofoni, CD-plaadimängijat ning vinüülplaate, linte,
kassette või CD-plaate, palun tooge need muusikavahendid
vastutaja ning ujulas peab olema tagatud kord!
Info: karel@rauge.ee või 5560 3989 (Karel Saarna). Ujumisbussi 20. oktoobriks oma lähimasse raamatukokku. Kui ei saa ise tuua, siis
helistage meile, leiame koos lahenduse. Pärast näitust tagastatakse
toetavad Samson von Himmelstjerna Sihtasutus ja Rõuge vald.
kõik asjad nende omanikele.
Rõuge mälumäng 2015–2016
Raamatukogude kontaktandmed: Rõuge 785 9207 (Ülle Siska), Nursi
Rõuge rahvamaja ja MTÜ Revolutsioon jätkavad eelmisel aastal 787 9331 (Sirje Saarniit), Viitina 787 0191 (Aive Leppik).
taaselustatud mälumängutraditsiooniga.
Täname ette ja ootame igaühe lahket panust!
Oktoobrist aprillini iga kuu kolmandal kolmapäeval toimuva Muusika-aastale pühendatud näituse "Kõlab hästi" avamine toimub
mälumänguturniiri esimene kohtumine on 21. oktoobril kell 18.30!
laupäeval, 24. oktoobril kell 12.00 Rõuge rahvamajas.
Ootame osalema kuni kolmeliikmelisi võistkondi, osalemistasu 1 euro
Kuidas pidurdada pikanäpumehi?
inimese kohta.
Oleme väga tänulikud, kui keegi Rõuge valla tublidest ja toredatest Viimasel ajal on Võrumaal sagenenud vargused ehitusjärgus
ettevõtjatest soovib meie mälumängurite auhinnalaudu täiendada. hoonetest, kõrvalhoonetest ja eluruumidest.
Paraku selgub sündmuskohtadel, et tihti hoiavad inimesed neile
Andke endast teada!
Mälumängu esimese vooru paremaks planeerimiseks palume sel hinnalist vara varastele hõlpsasti juurdepääsetavates kohtades, olgu
korral oma tulek võimalusel registreerida rahvamaja@rauge.ee või selleks siis piirdeta hoov, lukustamata kuur, kilekasvuhoone,
ehitusjärgus uste ja akendeta maja või muu taoline avatud hoone.
telefonil 506 1267 (Riina Kööts).
Ka ei ole arukas jätta väärtuslikku tehnikat suvilatesse või
Kutse Võrumaa vabaühenduste päevale
Laupäeval, 28. novembril 2015 oodatakse kõiki vabaühendusi, kes maakodudesse, kus puudub järelevalve nii inimeste kohalolu kui muu
tahavad oma tegevusi tutvustada nii teistele MTÜ-dele kui ka valvesüsteemi näol.
laiemale avalikkusele, osalema esimesel Võrumaa vabaühenduste Varguste statistikast nähtub, et läbi aastate on vargad himustanud
just seda hinnalist tehnikat, mis päeva lõppedes tavapäraselt kas
messil. Osalemiseks tuleb registreeruda kuni 23. oktoobrini.
Peale messi on kõik huvilised oodatud Kandle konverentsisaali haagitud ukse või siis suisa avatud kuuriukse taha lükatakse:
traditsioonilisele Võrumaa MTÜ-de sügiskonverentsile, kus lisaks murutraktorid, võsalõikurid, niidukid, tööriistad, ehitusmaterjal...
huvitavatele ettekannetele leiab aset ka Võrumaa silmapaistvate Kuidas pikanäpumehi pidurdada?
- Esemed, millest sa ilma ei tahajääda, paiguta varga silma eest ära
ühenduste tunnustamine.
ja valvega kohta.
Milleks Võrumaa vabaühenduste päev?
Soovime viia kokku tegijad ja tarbijad, lahendada koostöös - Hoidke naabritega kontakti ning jälgige võimalusel vastastikku
probleeme, teavitada avalikkust kodanikuühiskonnast üldiselt, veeta kahtlasi liikumisi piirkonnas.
koo mõnusalt aega, tähistada oma kordaminekuid, saada tunnustust, - Kahtlasi tegelasi või liikumisi märgates anna sellest kindlasti
ideid ja motivatsiooni, suurendada oma tegevuse mõju, olla politseile teada.
üksteisele kasulikud, leida tõelised tegijad ning lahendada koos ära - Märgista hinnalisemad esemed eritunnusega, võimalusel tee neist
igas vaates pildid.
mõned konkreetsed probleemid.
Selles kõiges on meile toeks päeva juht Urmas Vaino. Messil - Võimalusel paigalda hoovi vargusi ennetavad või vargaid avastavad
seadmed: liikumisanduriga valgusti, signalisatsioon, videovalve.
osalemine on kõigile tasuta!
Hans Saarniit, piirkonnapolitseinik (telefon 5886 7449).
Registreerumine: http://tiny.cc/vorumaa_vabayh_paev.

