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vastuvõetud õigusaktid

Nursi külla rajati uus lõik
tänavavalgustust –
kauplusest külakeskuseni.
Tänu sellele on inimestel
turvalisem pimedas liigelda
ning riigimaanteed ületada.
Kokku paigaldati 14 uut
valgustit, 9 neist uute
postide otsa. Järgmisel
aastal on vallavalitsusel
plaanis rajada tänavavalgustus Sänna külla.

Algava talve lumetõrjest meie vallas

2015/2016.
aasta
talvel
tegelevad
Rõuge
vallas
lumetõrjetöödega järgmised ettevõtted ja traktoristid:
1. Augli, Paaburissa, Sika, Rebäse, Kokemäe, Hallimäe,
Kurgjärve, Lutika, Toodsi, Kokõ, Muna, Kuuda, Püssa, Rasva,
Utesuu, Tallima ja Liivakupalu külad – Alertis OÜ, telefon
5193 7470 (Urmo Viiberg)
2. Kiidi, Soekõrdsi, Tilgu, Mustahamba, Ilmsuu, Nursi, Hansi,
Kaku ja Pugestu külad – telefon 5330 0155 (Jüri Pruus).
3. Nursi, Lükka, Nilbõ, Lauri, Ahitsa, Järvepalu, Sikalaane,
Sänna, Kurvitsa, Paeboja, Haabsilla, Kaugu ja Viliksaare külad –
Puupää OÜ, telefon 5662 6776 (Riho Ruusamäe).
4. Sadramõtsa, Saki, Kuklasõ, Ristemäe, Roobi, Listaku,
Kellamäe, Mikita, Pärlijõe ja Vanamõisa külad – FIE Rain
Pettai, telefon 522 0453.
5. Saarlasõ, Tüütsi, Heibri, Märdi, Viitina ja Soemõisa külad
– Ratsar OÜ, telefon 5611 1514 (Arvi Vogt).
6. Soomeoru, Viitina, Mõõlu, Muduri, Järveküla, Ortumäe, Haki,
Savioru, Kaveldi, Karba ja Pulli külad – Sulevimägi OÜ, telefon
5391 9450 (Elar Kutsar).
7. Viitina mnt, Aia ja Suurjärve tänavad, Jaani-Peebu, SuurõRuuga, Tiidu, Ööbikuoru, Haanja mnt, Hariduse, Tervise, Metsa
tänavad, Tiidu, Nogo, Taudsa, Sandisuu, Möldri ja Võru mnt
piirkond – Eesti Teed AS, telefon 5307 9449 (kuni 31.12.2025
Rait Reiman).
8. Rõuge alevik, Väiku-Ruuga, Handimiku, Hinu, Muhkamõtsa,
Matsi, Ruuksu ja Hurda külad – Rõuge Vallavalitsus, telefon
Eakate jõulupeod
Nursi ja Sänna piirkonna eakate jõulupidu toimub kolmapäeval, 5190 5877 (Uno Orgla).
Valla poolt pakutav lumetõrjeteenus on mõeldud kohalike ning
16. detsembril algusega kell 10.00 Nursi külakeskuses.
Viitina piirkonna eakate jõulupidu toimub neljapäeval, erateede lahti lükkamiseks, hoovide puhastamine on iga
17. detsembril algusega kell 11.00 Viitina Külakeskuses. maaomaniku ülesanne. Lumetõrjel on suureks abiks, kui teele
Osavõtust palutakse teatada 15. detsembriks Aivile telefonil langenud ja kaardunud puud on kõrvaldatud ning tee asukoht,
truubid ja ülesõidukohad eelnevalt märgitud. Kui vajalik, võiks
553 6439. Kaasa võtta loosipakk maksumusega 4 eurot.
maha märkida talitee asukoha.
Rõuge piirkonna eakate jõulupidu toimub reedel, 18. detsembril
Eratee lumetõrjeteenuse vajadusest teavitamiseks palume
algusega kell 14.00 Rõuge rahvamajas.
tasuda 13 eurot Rõuge Vallavalitsuse arveldusarvele
Kõik on oodatud!
EE231010402006965009 (SEB) või EE662200221019920141
Koduste laste jõulupidu!
(Swedbank). Maksta saab ka sularahas vallamajas ja valla
Jõuluvana ootab väikseid mudilasi Rõuge rahvamajas raamatukogudes. Lumetõrjetöid korraldab abivallavanem Olev
kolmapäeval, 16. detsembril kell 11.00.
Mõttus, täiendav info telefonidel 505 3143 ja 785 9322.
Info telefonil 5664 5706 (Angela Viks).
Volikogu:
- taotles Rõuge valla munitsipaalomandisse Rõuge alevikus
Soojuse tänava, Tehnika tänava, Pargi põik, Pargi tänava aluse
maa, Handimiku külas Saekaatri tänava aluse maa, Tindi külas
Rõuge Vana kalmistu aluse maa, Nogu külas Nogopalu kalmistu
aluse maa ja Jaanipeebu külas Jaanipeebu kalmistu aluse maa;
- andis nõusoleku sõlmida koostööleping Rõuge valla ja Läti
Vabariigi omavalitsuste vahel majanduse, turismi, kultuuri, spordi
ja sotsiaalteemade valdkondades;
- muutis Rõuge Lasteaia põhimäärust järgnevalt: Lasteaias
võimaldada lastele logopeedilist abi ja teisi tugisüsteeme.
Lasteaia kodukorra koostab direktor ja esitab selle kinnitamiseks
hoolekogule. Lasteaia struktuuri ja teenistujate koosseisu kinnitab
vallavalitsus, kes võib delegeerida selle lasteaia direktorile. Valla
esindaja hoolekogusse nimetab vallavalitsus.
- otsustas müüa Rõuge alevikus Rahu tn 5 kinnisasja hinnaga 274
eurot ja 50 senti Urmo Luik ja Kati Luik ühisomandisse.
Hoonestajatel on täidetud 2013. a sõlmitud hoonestusõiguse
lepingust tulenev kohustus ühe aasta jooksul saada ehitusluba ja
nelja aasta jooksul kinnistule elamu valmis ehitada ning saada
kasutusluba. Lepingu kohaselt saavad hoonestajad pärast
ehituskohustuse täitmist krundi välja osta hinnaga 0,1 eurot/m².
Rõuge vallavolikogu järgmine istung toimub 16. detsembril.

Näitus Rõuge rahvamajas
Kadripäevast alates on rahvamajas uus näitus – Rein Munski
tikitud seinapildid!
Näitust saab külastada rahvamaja sündmuste ja raamatukogu
lahtioleku ajal kuni 22. detsembrini.

Jõululaat rahvamajas!
Rõuge rahvamajas toimub laupäeval, 12. detsembril algusega kell
10.00 traditsiooniline JÕULULAAT.
Tulge kõik jõululaadale müüma-ostma, kinke varuma!
Info ja registreerimine telefonil 538 04971 (Maire Meldre).

Tänu avaldamine
Täname meie töökaid ja toimekaid kalmistuvahte Ilme Tammsalut
ja Andres Saaremaad, kes on panustanud palju hoolt ja tööaega
meie kalmistute korrashoiule.
On hea minna oma lähedaste kalmudele, kui ümberringi valitseb
kord ja puhtus. Soovime neile jätkuvat jõudu ja hoolime ka ise
nende tehtud tööst!
Tänulikud vallaelanikud

Rõuge Maarja koguduse teated

Advendiaja 2. pühapäeval, 6. detsembril kell 11.00 armulauaga
jumalateenistus.
Advendiaja 3. pühapäeval, 13. detsembril kell 11.00 armulauaga
jumalateenistus.
Advendiaja 4. pühapäeval 20. detsembril kell 11. 00 armulauaga
jumalateenistus.

Lähme Tartusse teatrisse!
On broneeritud pääsmed 9. jaanuariks Tartusse “Vanemuise”
teatri 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’i-muusika bänd.
Teatripileti hind 19 eurot, sooduspilet 15.20. Sõiduraha kogutakse
bussis, see sõltub osalejate arvust. Eelregistreerimist ei toimu –
kel raha makstud, sellel pilet olemas! Raha saab tuua rahvamajja
kuni 9. detsembrini, info telefonil 506 1267 (Riina Kööts).

Valla terviseprogrammi hääletuse tulemused on Jõulukingi idee!
Teisipäeval, 19. jaanuaril
selgunud
9. novembrist kuni 30. novembrini said kõik Rõuge valla elanikud
anda oma hääle 17 ideele, millest ühe viib vald täide juhul, kui
Rõuge valla elanikud koguvad 10 000 tervisetundi. Kokku andis
valla kodulehel oma hääle 103 inimest. 13 inimese hääl ei läinud
arvesse, kuna tegemist ei olnud Rõuge valda sisse kirjutatud
inimestega. Siinkohal kutsume kõiki inimesi end Rõuge valda
sisse kirjutama, et järgmise aasta kaasava eelarve hääletamisel
ükski hääl kaotsi ei läheks!
Lisaks toimus Rõuge Põhikoolis ja valla noortekeskustes
23. novembrist kuni 28. novembrini 7–15-aastaste noorte
hääletus, kus osales 112 noort. Kokku läks hääletuse tulemusena
kirja 202 rõugelase hääl! Hääletuse tulemused on järgmised:
Objekti nimi
1. Tenniseväljakud
2. Discgolf
3. Takistusrada
4. Välijõusaal
5. Pargi terviserada
6. Vettehüppetorn
7. Viitina jalgpall
8. Purskkaev
9. Loodusteraapia aed
10. Suurjärve mänguväljak
11. Viitina mänguväljak
12. Sulgpall
13. Tarzani rada
14. Jalgrattad
15. Ämblikuvõrk
16. Rääkiv tee
17. Heade soovide tahvlid

Saadud hääli
38
27
24
21
17
14
13
10
7
7
7
6
4
3
3
1
0

etendub Rõuge rahvamajas
monokomöödia "Pervert juhuse tahtel". Laval on Andres Oja.
Eelmüügis on piletid hinnaga 9 eurot ning neid saab osta
rahvamajast ja Piletilevist. Etenduse päeval on pileti hind 12 eurot.
Vaata ka www.justmeelelahutus.ee.
Rohkem infot saab telefonil 506 1267 (Riina Kööts).

Sänna kogukonnakeskus annab teada
Detsembrikuus on Sänna Kultuurimõisas iga tööpäeva hommikul
kell 8.00–8.45 meditatsioon. Palume siseneda Leiutajate
Külakooli uksest ning saabuda kindlasti 5–10 minutit varem, et
saaksime täpselt alustada.
Meeleharjutuste tegemisega kasvab inimese tähelepanelikkus ja
teadlikkus oma tegudest, tunnetest ning motiividest. Selle
teadlikkuse rakendamine igapäevaelus võib tuua kaasa väikeseid
ja suuri positiivseid muutusi.
Meeleharjutuste kroonijuveeliks on südame avatus ning
armastuseenergia voolamine läbi keha, kõne ja meele nii
argipäevas kui puhkehetkedel. Kui meel on selge, avar ja puhas,
on inimene õnnelik, sõbralik ja hea enda ning teistega – ta maailm
on muutunud. Läbi muutuse iseendas muutub ka ümbritsev
maailm. Osalemiseks ei ole tarvis mitte mingisuguseid teadmisi
meditatsioonipraktikatest. Nii algajad kui edasijõudnud – kõik on
teretulnud!
Sänna kogukonnakeskus on avatud esmaspäevast reedeni kell
10–17. Raamatukogus ootavad värsked ajalehed-ajakirjad ja
raamatud, šokolaaditoas värsked trühvlid. Detsembrikuus on
saadaval ka maitsev jõuluvürtsidega jõulutrühvel ja -šokolaad.
Rohkem infot kultuurimõisa tegemiste kohta leiab meie kodulehelt
http://www.kultuurimois.kultuuritehas.ee/, või e-posti ja telefoni
teel: 5558 8929, kultuurimois@kultuuritehas.ee.

NEET (mitte
Seega alustab vald 10 000 tervisetunni täitumisel Rõuge kooli tugiprogramm
juurde kahe kõrvuti asuva tenniseväljaku projekteerimist, seal on
nende jaoks juba olemas detailplaneeringuga ette nähtud ala.
Võimalusel alustame ka ühe platsi ehitamist.
Nüüd saab iga Rõuge valla elanik anda oma panuse
tenniseväljakute rajamiseks Rõuge kooli juurde, pannes kirja oma
tublid teod ja kogutud tervisetunnid!
Tunde saab kirja panna tervisepäevikusse, mille leiab meie valla
avalikest
asutustest
(kauplused,
raamatukogud,
kool,
tervisekeskus, noortekeskus jne) või internetist aadressilt
http://rouge.kovtp.ee/tervisetunnid.

Et iga Rõuge kooli laps saaks teatrisse…
Juba sel laupäeval, 5. detsembril toimub Võrus jõululaat, kus MTÜ
Rõuge Kool, hoolekogu ja vabatahtlikud lapsevanemad osalevad
traditsiooniliselt loterii ja müügiletiga. Saadud tulu eest saavad
vähekindlustatud lapsed käia teatris.
Rõuge kooli esindus osaleb kell 10.00–16.00 Võru linna
jõululaadal, tule ka müüjaks või leia meid laadalt!
Info laadaga seonduva kohta telefonil 522 7587 või e-posti
aadressil bvahter@hotmail.com (Britt Vahter).

Sel aastal tuleb veel üks mälumänguvoor!
Selle talve esimene, aasta viimane ja detsembrikuu ainuke
mälumäng
toimub
Rõuge
rahvamajas
kolmapäeval,
16. detsembril kell 18.30!
Ootame osalema nii tuttavaid kui uusi võistkondi, küsimused on
toredad, harivad ja jõukohased. Osavõtt 1 euro inimese kohta,
õpilastele tasuta.

Suur Rõuge jõulutrall!
Selle aastalõpu lõbusaim jõulutrall toimub Rõuge rahvamajas
laupäeval, 19. detsembril kell 19.00. Kontsert rahvamaja
kollektiividelt, tantsuks mängivad Arne & Meelis. Üllatused!
Pilet 5 eurot. Broneeri laud: 5302 6770 (Ive Ruusamäe).
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Rõuge Avatud Noortekeskus alustas oktoobris koostöös Eesti
Avatud Noortekeskuste Ühendusega (Eesti ANK) spetsiaalse
tugiprogrammi elluviimist neile noortele, kes ei tööta ega õpi.
Tegevuskava keskendub noorte ülesleidmisele ja motiveerimisele
otsiva noorsootöö ning kohaliku tasandi võrgustiku sekkumise
kaudu, et suunata nad teadmisi ja oskusi omandama või tööturule
sisenema.
Hetkel on programmi kaasatud lisaks Rõuge ja Haanja vallale ka
Sõmerpalu vald. Järgmisel aastal on plaanis laieneda Mõniste ja
Varstu valda.
Siinjuures on meil üleskutse kõikide meie piirkonna ettevõtjatele –
kui teil on pakkuda meie noortele praktika- või töövõimalust, andke
meile sellest teada. Samuti oleme valmis aitama ja toetama
lapsevanemaid, kui teil on mure oma lapse pärast, sest ta ei ole
leidnud tööd või tal on jäänud koolis käimine pooleli.
Noor, kui sa otsid tööd või on sul jäänud haridustee pooleli ja sa ei
tea, kuidas oma eluga edasi minna, sa ei tea, mida täpselt soovid
või kuidas leida oma tee, siis võta meiega ühendust! Sind ootab
ees sõbralik ja soe vestlus meie noorsootöötajaga, mille käigus
avastate koos, mis on just sinu huvi ja elutee plaan, millele saame
kaasa aidata.
Kutsume üles ka meie piirkonna spetsialiste ja teisi seotud isikuid
olema avatud, märkama noort, kellele võiks sellest programmist
abi olla. Ees on kaks põnevat koostööaastat!
Meie piirkonnas on programmiga seotud noorsootöötajad Ave Vill
ja Lii Männingu.
Noorsootöötajatega saab ühendust telefonil: 5650 8269 (Ave Vill)
ja 5343 9368 (Lii Männingu) või Rõuge Avatud Noortekeskuse eposti aadressil raugeank@gmail.com.
Programmi elluviimist toetatakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondi,
Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Eesti Noorsootöö Keskuse
Noorsootööasutuste kaudu raskemates oludes noorte jaoks
tugimeetmete käivitamise ja rakendamise programmi kaudu.

