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Vallavanema vastuvõtud külakeskustes
Vallavanem Tiit Toots korraldab töiseid vastuvõtte väljaspool vallamaja,
et ka keskusest eemal elavad inimesed saaks oma murede ja rõõmudega
vahetult vallavanema poole pöörduda.
Järgmised vastuvõtud suuremates külades toimuvad järgmistel aegadel:
Teisipäeval, 29. novembril kell 10−12 Sänna Kultuurimõisas
Teisipäeval, 6. detsembril kell 9−10.30 Viitina külakeskuses
Teisipäeval, 13. detsembril kell 9−11 Nursi külakeskuses
Tegu on selle aasta viimaste vastuvõttudega, järgmised korrad jäävad
juba uue aasta algusesse.
Vastuvõttude eel saab vallavanemaga mõtteid vahetada või kohtumisi
ette kokku leppida telefonil 517 6261 (Tiit Toots).

Advendiaja algus Rõuges – tegemist kõigile!
Pühapäeval, 27. novembril kell 13.00 algab Rõuge Noortekeskuses
traditsiooniline jõulukaunistuste valmistamine. Materjalid ja juhendamine
Rõuge Maanaiste Seltsi nobenäppude poolt!
Kell 13−16 noortekeskuse II korrusel suur jõulueelne riiete ning
jalanõude kirbuturg (lähem info lehe teisel poolel).
Kell 16.30 süütame ühiselt jõulutuled Rõuge pargi kuusel ja kell
16.45 rahvamaja pargi kuusel.
Kell 17.00 saab rahvamajas õdusas õhkkonnas nautida kuuma glögi,
piparkooke ja kontserti “Ave Maria”. Esineb kammerkoor Collegium
Musicale, dirigendiks Ayaka Ueda Jaapanist. Sissepääsuks vaba
annetus. Tulge osa saama kauni advendiaja algusest!
Kell 18.00 Jaanus Marki luulekogu „TÄITSA HAIGE. Kiire tee
paranemiseni“ esitlus (lähem info lehe teisel poolel).
Viitina külakeskuse juures süttivad jõulutuled esmaspäeval,
28. novembril kell 16.30.
Olete kõik oodatud kuulama ja vaatama!

Märka ja tunnusta noort!
Reedel, 9. detsembril kell 16.00 toimub Rõuge Avatud Noortekeskuses
Rõuge valla noorte tunnustusüritus.
Kes on see noor, keda võiks seekord tunnustada ning mille eest? Kas
oled märganud noort, kes on oma kodukülas eriti hoolas ja hakkaja või
teinud mõne heateo, olnud asjalik toimetaja külaelu tegemistes või
abistanud naabrimemme? Kui sa tunned ja tead, et on noori, keda
märgata ja lisaks oma isiklikele tänusõnadele ka noortekeskuse poolt
tunnustada, siis anna meile sellest teada! Ootame ettepanekuid
naabritelt, asutustelt, külavanematelt ja teistelt kogukonna liikmetelt.
Kirjuta või helista 1. detsembrini: raugeank@gmail.com või 5340 3309.

Balletti vaatama!
Väljasõit Jõhvi kontserdimajja P. Tšaikovski balletile „Pähklipureja“
neljapäeval 1. detsembril kell 14.00 Eesti Ema parklast. Etendusele
eelneb kontserdimaja tutvustav ringkäik. Sõiduraha (11 eurot) kogume
bussis. Info telefonil 506 1267 (Riina Kööts).

Sügispidu Rõuge rahvamajas!
Rõuge rahvamaja kutsub kõiki hoogsale sügispeole Rõuge rahvamajja
sel laupäeval, 19. novembril kell 19.30.
Seekord saab lustaka lõpu mäng „Rõuge rõõm ei rauge“, kus Tiidu ja
Kareli energilised võistkonnad oma teadmised ning eelkõige õnne
proovile panevad.
Tantsule kutsub võrratu Singapur! Kui väljas on külm ja kõle, siis meil on
soe ja lõbus. Oma lauakesele võta kõik meelepärane ise kaasa.
Pilet eelmüügist 5, peoõhtul 7 eurot.
Eelmüügi pileti eest on võimalik tasuda ka ülekandega Rõuge
Vallavalitsuse arveldusarvele EE231010402006965009 SEB kuni 17.
novembrini. Selgitusse tuleb märkida ürituse nimi ja kelle nimele ning
mitu piletit ostetakse.
Info ja laudade broneerimine: 5302 6770 (Ive Ruusamäe) või 506 1267
(Riina Kööts).

Teade eakatele
Rõuge piirkonna eakate novembrikuu kokkusaamine toimub neljapäeval,
24. novembril kell 11.00 Rõuge Noortekeskuses.

Rõuge aleviku ääres Võru maanteel on alates sellest nädalast
kiirustabloo, mis on autojuhtidele loodetavasti abiks õige
sõidukiiruse valimisel asulasse sisenedes. Ohutut liiklemist!

Selle hooaja lumetõrjeinfo
Lumetõrje valla kohalikel ja erateedel toimub 2016/2017 talveperioodil
tavapäraselt teeninduspiirkondade kaupa.
Alates käesolevast talveperioodist ei koguta elanikelt lumetõrje
registreerimistasu. Teede talvine hooldus toimib sarnaselt eelnevate
aastatega ja elanikud ei peaks muretsema selle pärast, kas lumesahk
nendeni jõuab. Majaomanikel, kes ei ela pidevalt kohapeal, tasub siiski
oma majapidamise lumetõrje vajadusest teada anda.
I piirkond − Augli, Paaburissa, Sika, Rebäse, Kokemäe, Hallimäe,
Kurgjärve, Lutika, Toodsi, Kokõ, Muna, Kuuda, Püssa, Rasva, Utesuu,
Tallima. Tsutsu ja Liivakupalu külad – Alertis OÜ, 5193 7470 (Urmo
Viiberg);
II piirkond − Kiidi, Soekõrdsi, Tilgu, Mustahamba, Ilmsuu, Nursi, Hansi,
Kaku ja Pugestu külad – FIE Jüri Pruus, 5330 0155;
III-1 piirkond − Nursi, Lükka, Nilbõ, Lauri, Ahitsa, Järvepalu külad – TLM
TEENUS OÜ, 5615 4769 (Tarvi Tuusis );
III-2 piirkond − Sikalaane, Sänna, Kurvitsa, Paeboja, Haabsilla, Kaugu,
Riitsilla ja Viliksaare külad – Kauhur Grupp OÜ, 5662 6776 (Riho
Ruusamäe);
IV piirkond − Sadramõtsa, Saki, Kuklasõ, Ristemäe, Roobi, Listaku,
Kellamäe, Mikita, Pärlijõe ja Vanamõisa külad – FIE Rain Pettai,
522 0453;
V piirkond − Saarlasõ, Tüütsi, Heibri, Märdi, Soomeoru , Viitina, Soemõisa
ja Kavõldi külad – Ratsar OÜ, 509 4222 (Jaanus Kõiv);
VI piirkond − Viitina, Mõõlu, Muduri, Järveküla, Ortumäe, Haki, Savioru,
Karba ja Pulli külad – Sulevimägi OÜ, 5391 9450 (Elar Kutsar);
VII piirkond − 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 – Ratsar OÜ,
5611 1514 (Arvi Vogt);
VIII piirkond − Rõuge alevik, Väiku-Ruuga, Handimiku, Hinu,
Muhkamõtsa, Matsi, Ruuksu ja Hurda külad – Rõuge Vallavalitsus,
5190 5877 (Uno Orgla).
Valla lumetõrjeteenus on mõeldud kohalikel ning erateedel liikluse
tagamiseks ja elamute juurde ligipääsu loomiseks. Koduõuede lumest
puhastamine on omanike korraldada.
Lumetõrjel on suureks abiks, kui teele langenud ja kaardunud puud on
kõrvaldatud ning tee asukoht, truubid ja ülesõidukohad eelnevalt
märgitud. Koostöös suudame talve paremini üle elada.
Lumetõrjetöid korraldab abivallavanem Olev Mõttus, täiendav info
telefonil 505 3143, olev@rauge.ee.

Rõuge kooli heategevuslik loterii
17. detsembril toimub Võrus jõululaat, kus MTÜ Rõuge Kool, hoolekogu
ja vabatahtlikud lapsevanemad osalevad loterii ja müügiletiga. Saadud
tulu eest saavad vähekindlustatud lapsed käia teatris ja eksursioonil,
toetatakse kooli leivaprojekti jm.
Sellest tulenevalt saab igaüks kaasa lüüa vastavalt võimalusele ja ajale
alljärgnevates tegevustes:
9. detsember – saada kooli isevalmistatud käsitööesemeid, hoidiseid,
oma firma toodangut või muud loterii jaoks.
11. detsembril kell 10.00−13.00 pakime koolimajas esemeid loteriisse.
17. detsembril kell 10.00−16.00 osaleme Võru linna jõululaadal, tule
müüjaks või leia meid laadalt!
Kui sul on ettepanekuid või saad osaleda müüjana jõululaadal, siis võta
ühendust: 522 7587, bvahter@hotmail.com (Britt Vahter)

Helkuriga sõbraks!
Järgmisel neljapäeval, 24. novembril toimub Lõuna-Eesti erinevates
paikades liiklusohutuse tõstmisele suunatud ettevõtmine „Helkuriga
sõbraks!“
Loomulikult saab helkuriga sõbraks ka Rõuges – koguneme 24. novembril kell 17 Rõuge noortekeskuse juures. Üritus kestab umbes tund aega,
selle käigus kõnnitakse soovijatega koos läbi meie laste koolitee.
Rohkem infot: 5886 7449 või hans.saarniit@politsei.ee (piirkonnapolitseinik Hans Saarniit).

Teated Rõuge kunstikuurilt
Kunstikuur on nüüd avatud ka talvel, ootame teid igal kolmapäeval kell
12.00−17.00.
Jõulueelsel ajal oleme lisaks avatud pühapäevadel: 27. novembril ning
4., 11., ja 18 detsembril kell 10.00−14.00.
Avatud moosikelder ja jõulumüük 2. korrusel.
LASTELE. Kolmel advendilõunal (4., 11. ja 18. detsembril) kell
11.00−12.00 loeb Maili JÕULULUGU lastele ja tutvustab oma POP-UP
raamatut, kus lapsed saavad ka ise osaleda ja kaasa mängida. Tasu 1
euro
Niplispitsi kursus 19. novembril kell 10.00 kunstikuuri 2. korruse toas.
Keraamikakursus Aivar Rumvolti juhendamisel igal kolmapäeval kell
17.30. Info telefonil 5552 3366 (Lya Veski)

Avaliku ülesastumise koolitus Rõuges
Laupäeval, 26. novembril kell 11−16 toimub Rõuge noortekeskuses
avaliku ülesastumise koolitus kõigile, kes oma igapäevatöös või
kogukonda edendavates tegevustes puutuvad kokku rahva ees sõna
võtmisega. Koolitajaks on Toomas Roolaid (Avaliku Esinemise
Akadeemia asutaja ja nõustaja), tegu on MTÜ Revolutsiooni
koolitussarja „Kogukonnaüritused sündmusteks“ kolmanda ja ühtlasi
viimase õppepäevaga.
Koolituse teemaks on avalik ülesastumine ning sellega seotud oskused,
kahtlused ja enesekindlus. Kui sulle on tuttav tunne, et inimeste ees
avalikult esinedes on kõhe ja ebakindel olla, õigeid sõnu on raske leida
või varem valmis mõeldud õiged sõnad lähevad kuhugi uitama, siis on
see koolitus sulle kindlasti kasuks. Koolituse teemaks on just nimelt
avalik ülesastumine, mitte niivõrd esinemine, sest inimeste ees üles
astuda tuleb tegelikult palju sagedamini kui planeeritult esineda − näiteks
on tarvis mõnel üritusel esineja sisse juhatada, koolitusel rühmatööd ette
kanda jne. Just seda koolitusel õpitaksegi.
Rohkem
infot
ja
eelregistreerimine
internetis
aadressil
http://revolutsioon.ee/mty/avaliku-ulesastumise-koolitus/.
Koolituse tasu on 2 eurot, mille saab maksta kohapeal. Koolitussarja
rahastavad kohaliku omaalgatuse programm rahandusministeeriumi
vahenditest ja Rõuge vald.

Advendiaja kirbukas noortekeskuses
Pühapäeval, 27. novembril kell 13 on kõik valla elanikud kutsutud Rõuge
noortekeskusesse, mille teisel korrusel lüüakse lahti suur jõulueelne
riiete ning jalanõude kirbuturg.
Paki kodus kokku kõik meeste, naiste ja laste kasutuna seisvad, kuid
heas korras ihu- ja jalavarjud ning tule kauplema − sinu vana võib olla
kellegi teise uus!
Lisainfo ja müügikoha registreerimine: 5646 8315 (Sirli Nahksepp) ja
5560 3813 (Elina Järv).

Tunnustus
Reedel, 11. novembril toimunud Võru maakonna tunnustusüritusel UueAntsla rahvamajas sai tunnustuse Rõuge valla noor Birgit Hain.
Birgit on aktiivne ja hooliv ta märkab ja abistab. Ta on aktiivne
õpilasesinduse ja noortevolikogu liige, panustab nii külaellu kui ka
noortetoa tegevustesse. Ta oskab mänguliselt kaasata endast
nooremaid ja abistab endast vanemaid. Palju õnne, Birgit!

Nursipalu
harjutusvälja
KMH
avalikustamine ja avalik arutelu

programmi

Eelmises infolehes oli pikemalt juttu Nursipalu harjutusvälja
keskkonnamõju hindamise programmist.
Nursipalu KMH programmi avalik arutelu toimub teisipäeval,
29. novembril algusega kell 18.00 Nursi külakeskuses.
Enne seda saab KMH-ga tutvuda ja oma ettepanekuid esitada avaliku
väljapaneku jooksul kuni 22. novembrini elektrooniliselt Rõuge valla
kodulehel (www.rauge.ee/nursipalu-harjutusvali), Sõmerpalu valla
kodulehel (www.somerpalu.ee),
Kaitseministeeriumi kodulehel
(www.kaitseministeerium.ee/et/keskkonnamoju-hindamised) ja TJA
kodulehel (www.tja.ee) ning paberkandjal TJA-s (Sõle 23A Tallinn), Võru
Maavalitsuses (Jüri 12 Võru), Rõuge vallamajas ja Sõmerpalu vallamajas.
Ettepanekud, vastuväited ja küsimused Nursipalu KMH programmi
kohta palutakse esitada kirjalikult Tehnilise Järelevalve Ametile
hiljemalt 22. novembriks 2016: Sõle 23A, 10614 Tallinn, e-post:
info@tja.ee.

Koguduse info
Igavikupühapäeval,
20.
novembril
kell
11.00
armulauaga
jumalateenistus
Advendiaja 1. pühapäeval, 27. novembril kell 11.00 armulauaga
jumalateenistus
Neljapäeval, 24. novembril kell 18.30 kogudusemajas Rõuges
vestlusõhtu.

Küsi toetust kultuuri- ja spordiüritusteks!
Kuni 1. detsembrini on võimalik esitada taotlusi 2017. aasta esimesel
poolaastal toimuvaks sportlikuks ja kultuuriliseks tegevuseks Rõuge
vallas (projekti alguskuupäev mitte varasem kui 01.01.2017).
Toetuste taotlemise kord ja 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 saanutel tuleb enne uue taotluse esitamist kindlasti
esitada korrektne aruanne!

Raamatusõpradele: kohaliku autori raamatuesitlus!
Esimesel advendil esitletakse rahvamajas uhiuut Rõuges kirjutatud
raamatut, mis teeb igaühe pühapäevaõhtu huvitavamaks ja mille sisu
võib isegi muigama panna!
Pühapäeval, 27. novembril algusega kell 18.00 toimub Rõuge
rahvamajas luulekogu „TÄITSA HAIGE. Kiire tee paranemiseni“ avalik
esmaesitlus.
Teose üllatusautor on Jaanus Mark – kohalik mees, kes oma andeid seni
vaid lähimatele kaaskondlastele on avaldanud. Kohaletulnutele
tutvustatakse esikteose sünnivalusid ja seda, missugused lood elust
enesest on autorit inspireerinud. Tänatakse neid, kes raamatu
valmimisele kaasa aitasid ning õhtu lõpetuseks saab ka pisut maiustada
ja plastiktopse kokku lüüa.
Kogu publik osaleb vastse raamatu loosimises ning huvilised saavad
värske trükise ka endale soetada, soovi korral koos pühendusega.

Noorte Tugila
Kui sa oled noor vanuses 15–26 aastat, kes ei tööta ja ei õpi, siis
julgustame sind ühendust võtma meie Rõuge piirkonna Tugila
spetsialistide Merilyni, Ave või Kätliniga, kellega üheskoos leida sulle
parim võimalik lahendus edasi tegutsemiseks.
Lapsevanemad, naabrid ja sõbrad! Märgake noori, kes ei õpi ega tööta
ning jagage nendega meie Tugila kontakti. Ühendust võivad võtta ka
töötu staatuses noored ning kodused emad. Tugila spetsialist saab
aidata nii kontaktide leidmisel kui ka loomisel.
Tugila on osa Euroopa Liidu algatatud Eesti Noortegarantii riiklikust
tegevuskavast, mille eesmärgiks on ühiskondlikult nõrgemal positsioonil
olevate noorte võimalikult kiire tööleaitamine. Noortekeskuste Noorte
Tugila programmi tegevuste elluviimist rahastatakse haridus- ja
teadusministri kinnitatud ja ESF kaasrahastatud programmi
„Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivelisuse parandamine"
alusel. Programmi rakendab Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus.
Abi saamiseks külasta Rõuge Avatud Noortekeskust või võta ühendust:
raugeank@gmail.com, 5340 3309.

Üleskutse käsitöömeistritele
Võrumaa meistrite jõulueelne käsitöönäitus Toompea lossi vestibüülis on
nüüdseks toimunud juba viieteistkümnel korral. Ka tänavu on avaldatud
soovi ja valmisolekut taoline kagunurgale omaste kultuurisugemetega
traditsiooniks kujunenud näitus-müük korraldada ning Võrumaa
Omavalitsuste Liit on kõigi suureks rõõmuks Riigikogu juhatuselt selleks
ka loa saanud.
Jõulueelne käsitööesemete näitus-müük saab toimuma jõulukuu teisel
nädalal, 5.–7. detsembril.
Lähtuvalt meile osaks saanud võimalusest kutsume teid, head
käsitöölised, üles oma tooteid esitama. Kuna tänavune näitus-müügi
eksponeerimise pind on mõnevõrra väiksem, siis ootame käsitööd, mis
oleks omanäoline ning uudne. Näitus-müügile minevat kaupa
iseloomustab veel kvaliteetsus ning unikaalsus.
Käsitööd saab tuua 24.–26. novembril Rõuge Kunstikuuri. Laekunud
käsitöökauba hulgast teevad valiku korraldustoimkonna liikmed.
Täpsemat informatsiooni näitus-müügi ning oodatava kraami kohta jagab
Lya Veski: tel 5552 3366; e-kiri lyaveski@hot.ee.

