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Möödunud laupäeval toimus Rõuge kooli spordihoones treeningpäev, mis tõi
kokku enam kui 130 tervisest lugu pidavat inimest. Ürituse pildid on nähtavad
veebis aadressil https://goo.gl/photos/1GYsyHQmAXxhPxRs8.

Rõuge valla aasta ettevõtja/ettevõte 2015

Rõuge Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval, 25. novembril 2015
kell 16.00 vallamajas.
Päevakorra projekt:
1. Maade munitsipaalomandisse taotlemine. Ettekandja maa- ja
ehitusnõunik Rein Rõustik.
2. Võru maakonnaplaneeringu 2030+ tutvustamine. Ettekandja
arendusnõunik Jaanus Mark
3. Loa andmine Eesti-Läti koostöölepingu sõlmimiseks. Ettekandja
volikogu esimees Karel Saarna.
4. Rõuge Lasteaia põhimääruse muutmine. Ettekandja haridus- ja
kultuurikomisjoni esimees Elina Järv.
5. Rahu tn 5 kinnisasja müük. Ettekandja vallavanem Tiit Toots.
6. Rõuge valla avatud valitsemise tegevuskava tutvustus.
Ettekandjad volikogu esimees Karel Saarna ja vallavanem Tiit Toots.
7. Vallavanema info.
8. Volikogu esimehe info.

Rõuge Vallavalitsus ootab põhjendatud ettepanekuid Rõuge valla
aasta ettevõtja 2015 väljaselgitamiseks.
Kandidaate
võivad
esitada
kõik
asutused,
ettevõtted,
organisatsioonid
ja
üksikisikud.
Rõuge
vallas
tegutsev
äriühing/ettevõtja peab vastama järgnevatele kriteeriumitele:
1. Ettevõtte tegevus ja eeskuju on enim mõjutanud Rõuge valla
elukeskkonda ja inimeste heaolu.
2. Ettevõte on suurendanud elanike tööhõivet, sissetulekuid.
3. Ettevõte on suurendanud Rõuge valla tuntust, muutnud valla
atraktiivsemaks selle elanikele, külastajatele, spetsialistidele,
investoritele.
4. Ettevõte on aidanud kaasa valla positiivsele ja tasakaalustatud
arengule.
Laekunud ettepanekud vaatab läbi volikogu arengukomisjon ning
otsuse kinnitab vallavalitsus.
Kirjalikke ettepanekuid oodatakse 27. novembriks 2015 valla
kantseleisse aadressile Ööbikuoru 4, Rõuge alevik, 66201 või e-posti
Hääleta meeldivaima terviseinvesteeringu poolt!
teel aadressile vald@rauge.ee.
Alates oktoobrist on Rõuge vallas toimunud tervisetundide kogumine. Tiitel antakse üle 17. detsembril toimuval ettevõtjate ja seltside
Juhul, kui valla elanikud koguvad kokku 10 000 tervisetundi, viib vald tänuüritusel.
ellu ühe vallaelanike poolt esitatud ja välja valitud ühise soovi. Kuni
30. oktoobrini said kõik valla elanikud esitada omapoolseid Tutvu Võru maakonnaplaneeringuga!
Käimas on Võru Maakonnaplaneeringu 2030+ kooskõlastamise
ettepanekuid.
Tähtajaks esitati 25 ettepanekut. Kõik laekunud ideed vaatas üle protsess.
tervisenõukogu poolt määratud komisjon (Kadri Kangro, Heino Pall, Huvilised saavad planeeringuga ja sellele koostatud KSH-ga tutvuda
Sixten Sild, Karel Saarna, Tiit Toots). Komisjon hindas kõikide ideede kodulehel aadressil http://voru.maavalitsus.ee/maakonnaplaneeringkooskolastamiseks või Rõuge vallamajas.
teostatavust ning lõpphääletusele suunati 17 ettepanekut.
kooskõlastusringi
suunatakse
planeering
avalikule
Kõik ettepanekud hääletusele ei läinud, kuna erinevatelt esitajatelt Pärast
laekus mitmeid sarnaseid ideid, mis tõsteti kokku (näiteks väljapanekule, mille käigus saavad kõik huvitatud osapooled sellesse
välitrenažööre pakuti kolmel korral, vettehüppetorne kahel korral). oma ettepanekuid esitada.
Samuti oli ettepanekuid, mille puhul turvalisuse tagamine oleks väga Tutvu kindlasti planeeringuga, kuna sellega pannakse paika
keeruliseks osutunud (nt avalikud batuuudid) ning neid, mis ei maakonna arengusuunad aastani 2030!
vastanud programmi kriteeriumitele (teleskoop – see pole Täpsem info: arendusnõunik Jaanus Mark (785 9232 või
terviserajatis, vaid ese) või osutusid liiga kulukateks (nt hõljukautode jaanus@rauge.ee).
rada, autoradade ehitamised Nurssi ja Viitinasse).
Vallavanema vastuvõtud külades
Kuni 30. novembrini toimub valla kodulehel rahvahääletus, kus iga
Vallavanem Tiit Toots võtab kord kuus kodanikke vastu kõigis
Rõuge valla kodanik saab valida talle kõige meelepärasema
suuremates külades. Selle aasta viimased vastuvõtud toimuvad
ettepaneku.
järgmistel aegadel:
Hääletada saab ID-kaardiga ja igaüks saab anda ühe hääle. Juba
- kolmapäeval, 25. novembril kell 9.00 Nursi külakeskuses (mitte
antud häält enam muuta ei saa. 7–15-aastased noored, kellel IDteisipäeval, 24. novembril, nagu varem teatatud)
kaarti pole, saavad hääletada 23. novembrist kuni 28. novembrini
- teisipäeval, 1. detsembril kell 9.00 Sänna kogukonnakeskuses.
pabersedeliga Rõuge koolis ja Rõuge noortekeskuses nende
Soovi korral võib vallavanemaga kohtumise eel mõtteid vahetada
lahtiolekuaegadel.
telefonil 517 6261.
NB! Enne hääletamist palume tutvuda ettepanekute kirjeldustega
Vallavanema vastuvõtud jätkuvad ka uuel aastal, jälgige jooksvat
valla kodulehel. Pange tähele, et mõne ettepaneku puhul on
infot!
hääletusel
ettevalmistavad
tegevused,
näiteks
ehituslik
Rõuge infoleht nüüd ka Võrumaa Teataja digilehel
projekteerimine, aga objekt ise reaalselt veel ei valmi.
Detsembris kuulutatakse välja enim hääli saanud ettepanek, mida Alates novembrist on Rõuge valla infoleht digitaalselt loetav ka
vallavalitsus asub järgmise aasta teasel poolel teostama juhul, kui maakonnalehe Võrumaa Teataja veebis, selle leiab aadressilt
http://digileht.vorumaateataja.ee/
kodanikud koguvad kokku 10 000 tervisetundi.

Kirjuta Torniööbikule!
Kuni novembrikuu lõpuni on oodatud kõik kaastööd Haanja-Rõuge
ühisesse ajalehte Torniööbik.
Kirjutage oma tegemistest, arvamustest, mälestustest… Kõigest, mis
lugejale huvi võiks pakkuda.
Kirjutada võib muidugi igal ajal, kuid viimane aeg oma kirjutisi
järgmisesse lehte saata on 30. november. On väga tähtis, et
materjalid laekuks õigeaegselt – ainult nii saab leht loodetud ajaks
valmis ja veel enne uut aastat kõikidesse postkastidesse!
Palun saatke oma kaastööd e-posti teel aadressile infoleht@rauge.ee
või tavapostiga: Ööbikuoru 4, Rõuge alevik, 66201 Võru maakond.
Torniööbik on meie kõigi ühine looming!

Kadripäeval avatakse rahvamajas uus näitus!
Kolmapäeval 25. novembril kell 18.00 avatakse Rõuge rahvamajas
Rein Munski tikitud seinapiltide näitus.
Kohal on Kadrid ja Viitina Kunksmoorid, kes toimetavad
käsitööesemete ja -materjalide vahetust. Võta oma näputöö kaasa,
ehk õnnestub selle vastu midagi muud meelepärast saada.
Kadriõhtu – rõõmus õhtu, tule sinagi!

Kontsert Rõuge rahvamajas
Juba sel pühapäeval, 22. novembril kell 14.00 saab rahvamajas
kuulata talveootuse kontserti. Laulab naiskoor Domina Tartust, kaasa
löövad Rõuge segakoor ja Viitina mehed.
Kontsert on kõigile tasuta, tulge kuulama!

Rõuge Maarja koguduse teated
Igavikupühapäeval, 22. novembril kell 11.00 jumalateenistus.
Advendiaja 1. pühapäeval, 29. novembril kell 11.00 armulauaga
jumalateenistus.
Advendiaja 2. pühapäeval, 6. detsembril kell 11.00 armulauaga
jumalateenistus.
26. novembril kell 18.30 kogudusemajas vestlusõhtu.

Rõuge kool kutsub perepäevale!
Neljapäeval, 26. novembril kell 18–20 koolimajas PEREPÄEV:
kohvikutes" kogude ja kollektsioonide näitused ning tegevusteks
(vana aja) mängud. Ootame kõiki koolimajja külla!

Rõuge spordiklubi kutsub kaasa elama!

Laupäeval, 21. novembril algusega kell 17.00 toimub Rõuge kooli
spordisaalis Eesti saalijalgpalli MV mäng: Rõuge Saunamaa – SJM
Teade Rõuge piirkonna eakatele
Tartu Ravens.
Rõuge piirkonna eakate kokkusaamine toimub neljapäeval, Tulge kohale, elage kaasa ja toetage Rõuge meeste mängu!
26. novembril algusega kell 11.00 Rõuge noortekeskuses.
Info: Jaak Pächter (506 5450).

Küsi toetust kultuuri- ja spordiüritusteks!

Kuni 1. detsembrini on võimalik esitada taotlusi 2016. aasta esimesel
poolaastal toimuvaks sportlikuks ja kultuuriliseks tegevuseks Rõuge
vallas (projekti alguskuupäev mitte varasem kui 01.01.2016).
Toetuste taotlemise kord ja uued vormid on saadaval valla
koduleheküljel aadressil http://rouge.kovtp.ee/kultuuritoetus ja
http://rouge.kovtp.ee/sporditoetus.
Taotlused võib tuua vallamajja või esitada aadressile vald@rauge.ee.
Varem toetuse saanutelt ootame aruandeid!
Taotlemise uusi nõudeid tutvustati 16. septembril toimunud
infopäeval. Kellel ei olnud võimalik osaleda, võib infot küsida telefonil
506 1267 (Riina Kööts).

Advendiaeg Rõuges

Pühapäeval, 29. novembril kell 11.00 toimub armulauaga
jumalateenistus Rõuge kirikus.
Alates kella 13.00 saab Rõuge noortekeskuses valmistada
jõulukaarte, -kaunistusi ja -kingitusi. Tänu pRõuge vallavalitsuse
toetusele on kogu vajalik materjal kohapeal olemas. Info telefonil
5690 9089 (Helbe Sulg).
Kell 16.00 süütame jõulutuled Rõuge pargi kuusel ja päkapikkude
rongkäiguga viime laternate ja tõrvikutega jõuluvalguse ka rahvamaja
pargi kuusele. Pärast tulede süütamist ootavad kõiki rahvamajas
kuum glögi ja piparkoogid!
Kell 17.00 saab rahvamajas nautida akustilist kontserti “Oled
olemas”. Esinevad Raul Vaigla basskitarril ja Robert Vaigla kitarril
Tule harivale mänguõhtule!
Teisipäeval, 24. novembril on kõik oodatud Rõuge noortekeskusesse, ning laulab Marie Vaigla. Pääse 5 eurot. Tulge ja saage osa ilusast
kus mängime populaarset finantsharidusmängu Cashflow ning õpime, advendiaja algusest!
kuidas saadud teadmisi ja kogemusi pärisellu rakendada. Võimalusel
Viitina külakeskuse juures süttivad kuusel jõulutuled esmaspäeval,
võta kaasa harilik pliiats, kustutuskumm ja kalkulaator. Üritus kestab
30. novembril kell 16.15. Traditsiooniliselt esinevad kuuse all Rõuge
umbes kaks tundi.
lasteaia Viitina rühma väikesed päkapikud. Olete kõik oodatud
Kohtade arv on piiratud, seega on tarvis oma tulek kindlasti
kuulama ja vaatama!
registreerida!
Seda
saab
teha
internetis
aadressil
http://revolutsioon.ee/mty/cashflow-manguohtu/, helistades 565 5410 Rõuge rahvamajas toimub laupäeval, 12. detsembril algusega kell
või kirjutades martin@revolutsioon.ee (Martin Mark).
10.00 traditsiooniline JÕULULAAT. Tulge kõik jõululaadale müümaostma, kinke varuma!
Et iga Rõuge kooli laps saaks teatrisse…
Info ja registreerimine telefonil 538 04971 (Maire Meldre).
5. detsembril toimub Võrus jõululaat, kus MTÜ Rõuge Kool,
hoolekogu ja vabatahtlikud lapsevanemad osalevad traditsiooniliselt Tule Võrumaa vabaühenduste päevale ja messile!
loterii ja müügiletiga. Saadud tulu eest saavad vähekindlustatud Laupäeval, 28. novembril kell 11–17 toimub Võru kultuurimajas
lapsed käia teatris.
“Kannel” vabaühenduste päev, mis koosneb kahest osast:
Iga õpilase, lapsevanema ja kooliga seotud inimese panus on oluline! Kell 11–13 toimub esmakordselt Võrumaal vabaühenduste mess,
Kuni 27. novembrini ootame kooli isevalmistatud käsitööesemeid, kuhu on uudistama, ostma ja endale uusi põnevaid ettevõtmisi leidma
hoidiseid, oma firma tooteid ja muud loterii jaoks.
oodatud kõik huvilised. Kohapeal avatud uudne Võromaa
29. novembril kell 10.00 koguneme koolimajas ning pakime esemeid spordipuhvet, lisaks töötoad ja arutelud.
loteriisse. Kõik on oodatud appi!
Kell 13.30–17 aset leidval konverentsil astuvad üles Paul Hunt, Erik
5. detsembril kell 10.00–16.00 osaleme Võru linna jõululaadal, tule Vest ja Aleksei Turovski ning tunnustatakse Võrumaa
müüjaks või leia meid laadalt!
kodanikuühiskonna tublimaid tegijaid. Konverentsil osalemiseks tuleb
Kui sul on ettepanekuid või saad osaleda müüjana jõululaadal, siis end registreerida enne 25. novembrit internetis aadressil
võta ühendust telefonil 522 7587 või e-postiga bvahter@hotmail.com http://tiny.cc/vorumaa-vabayh-paev. Päeva juhib Urmas Vaino.
(Britt Vahter).
Lähme Tartusse teatrisse!

Naabrite juurde peole!

Haanja rahvamaja kutsub kadripäevapeole 27. novembril kell 19.
Alustuseks Tsooru külateatri etendus, seejärel mängib tantsuks Üllar
Jörberg. Pilet eelmüügist 7, peoõhtul 9 eurot.
Piletite
ja
laudade
broneerimine:
516
5728
või
sirjeparnapuu@gmail.com (Sirje Pärnapuu).

Kohalik käsitöö pealinna näitusele ja müüki
Alates 2000. aastast on Võrumaa omavalitsuste käsitöömeistrid
jõulukuu esimesel nädalal oma loomingut eksponeerinud ja müünud
Riigikogu hoone vestibüülis. See ettevõtmine on kujunenud
pikaajaliseks traditsiooniks, millel tänavu täitub väärikas 15 aastat.
Ka sel aastal on Võrumaa Omavalitsuste Liit saanud Riigikogu
juhatuselt nõusoleku korraldada käsitöö näitus-müük Riigikogu hoone
vestibüülis, sedapuhku 7.– 9. detsembril 2015. aastal.
Niisiis kutsume teid, head käsitöömeistrid, loovalt kaasa mõtlema ja
oma tooteid esitama. Meie jaoks on oluline, et teie käsitöö oleks
kvaliteetne, omanäoline ja innovatiivne, kuid samas ka Võrumaale
omane. Käsitööd saab tuua 29.–30. novembril Rõuge Ööbikuoru
külastuskeskusesse.
Täpsemat infot saab Lya Veskilt (5552 3366, lyaveski@hot.ee) ja Ülle
Lehtsalult (5635 1010, UlleLehtsalu@gmail.com).

On broneeritud pääsmed 9. jaanuariks teatrisse “Vanemuine”
etendusele “Üks mees, kaks bossi”.
See on pöörane sündmuste virvarr, mille keskmes kavalpeast teener,
kes satub teenima kahte isandat korraga. Omavahel vahetavad kohti
pätid ja politseinikud, teenrid ja isandad, supid ja praed, mehed ja
naised jne. Näitlejate janditamistele annab hoogu eesti parim skiffle’imuusika bänd.
Teatripileti hind 19 eurot, sooduspilet 15.20. Sõiduraha kogutakse
bussis ja see sõltub osalejate arvust. Tavapärast eelregistreerimist ei
toimu, kellel raha makstud, sellel pilet olemas! Raha saab tuua
rahvamajja kuni 9.detsembrini, info telefonil 506 1267 (Riina Kööts).

Oskusi ja teadmisi nii suurtele kui väikestele
Võrumaa Rajaleidja keskus koostöös Võrumaa vanemluse
ümarlauaga on alustanud täiskasvanute vestlusringidega, et
arutleda lapse arengu toetamis võimaluste üle.
Ootame kõiki huvilisi järgmisele ümarlauale teisipäeval,
24. novembril kell 17.30 Rõuge lasteaias. Teemaks on toimetulek
tugevate tunnetega (jonn jne).
Oodatud on kõik lastega seotud inimesed: lapsevanemad,
vanavanemad, õpetajad, huvikoolide õpetajad jne. Vestlusringe
juhivad Võrumaa Rajaleidja keskuse spetsialistid.

