15.12.2016 – nr 26 (353) Möödunud nädalal tunnustati Lõuna-Eesti turismikonverentsil konkursi „EHE
Lõuna-Eesti 2016“ raames parimaid. Rõuge Ööbikuoru vaatetorn „Pesapuu“
pälvis tänukirja kui konkursi silmapaistev nominent parima turismiobjekti
kategoorias, tunnustust käis vastu võtmas vallavanem Tiit Toots.

Volikogu teated
Sellel aastal toimub veel kaks volikogu istungit.
21. detsembril toimuval korralisel istungil on päevakorras Rõuge valla
2016. a II eelarve vastuvõtmine, 2017. a eelarve I lugemine,
ühinemislepingule avaliku väljapaneku käigus laekunud ettepanekute
ja vastuväidete läbivaatamise õiendi muutmine ning valdade
ühinemise osas Rõuge valla elanike arvamuse väljaselgitamise
tulemuste kinnitamine.
27. detsembril kell 18.30 toimub Rõuge rahvamajas Haanja, Misso,
Mõniste, Rõuge ja Varstu vallavolikogude ühine erakorraline istung,
mille päevakorras on ühinemislepingu ja selle lisade kinnitamine.
Volikogu istungid on avalikud.

Vallamaja lahtiolek pühade eel
Seoses saabuvate pühadega on Rõuge
23. detsembril avatud kell 8.00−10.30.
Mõnusaid pühi!

vallamaja

reedel,

Eelinfoks – korraldatud jäätmeveost
1. veebruaril 2017 lõpeb jäätmeveo leping AS Ragn-Sellsiga. Rõuge
Vallavalitsus viis novembrikuus läbi hanke uue jäätmevedaja
leidmiseks ning hanke võitjaks tuli AS Eesti Keskkonnateenused.
Täpsed prügiveo tingimused on veel kooskõlastamisel ja tuuakse
välja jaanuarikuu esimeses infolehes.
Kõigile praegustele jäätmevaldajatele saadetakse jaanuarikuu
jooksul uus leping, lepingu lisad, tüüptingimused, hinnakiri ja
veograafik.

Esita oma PAHEDEST PRII ELU deklaratsioon!
Kõigil rõugelastel on võimalik ainult kuni 31. detsembrini esitada
oma 2016. aasta pahedevaba elustiili deklaratsioon.
Deklaratsiooni
saab
esitada
tervisetundide
programmis
http://tervis.rauge.ee/, valides tegevuseks "2016 aastal ma ei
tarvitanud narkootikume, ei suitsetanud ega tarbinud liigselt alkoholi
ning ei kogunud liigseid kilosid".
Pahedest prii elu deklaratsioon annab 25 tervisetundi, millega toetad
meelepärase objekti valmimist (objekti valik tuleb märkida samal
lehel olevast loendist).
Endiselt saab programmis märkida ka pahedest jagu saamist
tegevusega "Pahedest loobumine (alko/ tubakas/ narko/ ülekilod)".
Kui oled loobunud mitmest pahest, siis märgi need eraldi kordadena.
Olgem terved!

Jõuluaeg Rõuges
Esmaspäeval, 19. detsembril
kell 13.00 eakate jõulupäev Rõuge rahvamajas.
Teisipäeval, 20. detsembril
kell 10.00 eakate jõulupidu Nursi külakeskuses.
Kolmapäeval, 21. detsembril
kell 11.00 eakate jõulupäev Viitina külakeskuses.
kell 18.00 Rõuge Põhikooli jõulupidu kooli spordihoones

Rõuge jalgpallurid jätkuvalt edukad!
Läinud nädalavahetusel oli Rõuge Saunamaa võistkonnale edukas −
võideti nii Eesti MV mäng Rõuge Saunamaa−Hell Hunt 12:10 (seda
ääretult rohke publiku toel) kui ka Eesti saalijalgpalli 1/8 finaalmäng
võõrsil FC Kehra Anija United vastu 11:6.
Saalijalgpalli Eesti MV juhib ülivõimsalt väralööjana Kristo Perli
18 väravaga (viimases mängus 7 väravat). Teine ja kolmas on Tarvo
Piho 8 ja Kert Joakit 7 väravaga.
Esmakordselt Rõuge jalgpalli ajaloos jõuti karikavõistustel kaheksa
parema hulka (seda nii Triobet kui esiliiga võistkondade hulgas).
Paneme sama hoogsalt edasi!
Sel laupäeval, 17. detsembril algusega kell 19.00 toimub Rõuges
selle aasta viimane mäng Rõuge Saunamaa−JK Kohila.
Ootame kõiki kaasa elama ja toetama!

Hoonestusõiguse seadmine
Rõuge Vallavalitsus pakub hoonestusõigust Rõuge alevikus Rahu
tn 1 kinnistule (sihtotstarve 100% elamumaa, pindala 2362 m²,
registriosa nr 2704041, katastritunnus 69701:005:0291). Maa-alale
kehtestatud detailplaneeringuga saab tutvuda Rõuge vallamajas.
Hoonestusõiguse omandajal on kohustus ühe aasta jooksul saada
ehitusluba ja nelja aasta jooksul valmis ehitada kinnistule elamu ning
saada kasutusluba. Hoonestaja kohustuseks jääb elektrivõrgu ning
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumine (vee- ja kanalisatsioonitrassid on valla poolt kinnistu piirile valmis ehitatud).
Peale ehituskohustuse täitmist saab hoonestaja krundi välja osta
hinnaga 0,1 EUR/ m². Lisainfo telefonil 517 6261 (Tiit Toots).

Rahvaküsitluse tulemustest Rõuge vallas
11. ja 12. detsembril toimus rahvaküsitlus, millega selgitati välja
inimeste arvamus Haanja, Misso, Mõniste, Rõuge ja Varstu valdade
ühinemise kohta üheks omavalitsusüksuseks.
Rõuge vallas oli küsitletavate nimekirjas 1838 inimest, neist käis
kohal 125. Valdavalt oli inimeste vastus küsitlusele eitav (81 inimest),
43 korral vastati jaatavalt. Üks sedel oli kehtetu.
Täname kõiki, kes käisid oma arvamust väljendamas!

Jõuluturule!
Juba homme, 16. detsembril toimub Ala-Rõuges jõuluturg! Kohale
võib tulla alates 15-st ja turg kestab, kuni kauplejaid jätkub.
Kasuta head võimalust soetada meie rikkalikust valikust hääd ja
paremat jõululauale: Ilumäe talu pakub kõiki juurvilju, hapukapsast ja
verivorsti, kohal on kalamüüja, liha, vorst jne.
Kindlasti on oma koht ka päkapikkudel ja piparkookidel, tulge kohale!

Astu läbi ka Võru jõululaadalt!

Sel laupäeval, 17. detsembril kell 10−16 toimub Võrus jõululaat, kus
MTÜ Rõuge Kool, hoolekogu ja vabatahtlikud lapsevanemad
osalevad loterii ja müügiletiga. Loterii tulu läheb heategevusfondi,
millest toetatakse vähekindlustatud laste teatris ja ekskursioonidel
käimist, kooli leivaprojekti ja muud.
Astuge läbi, saage osa meie jõulurõõmust ning andke ka oma panus!

Kunstikuur ootab ka talvel!
Kunstikuur ootab teid avatuna igal kolmapäeval kell 12.00−17.00.
Jõulueelsel ajal oleme lisaks avatud ka pühapäevadel: veel sel
nädalal, 18 detsembril kell 10.00−14.00 on kõigil võimalus meie
juures oma jõuluvarusid täiendada!
Avatud moosikelder ja jõulumüük 2. korrusel.
LASTELE: 18. detsembril kell 11.00−12.00 loeb Maili jõululugu ja
tutvustab oma pop-up raamatut, mille juures lapsed saavad ka ise
osaleda ja kaasa mängida. Tasu 1 euro.
Keraamikakursus Aivar Rumvolti juhendamisel igal kolmapäeval
kell 17.30. Info telefonil 5552 3366 (Lya Veski).

Jõulupidu Rõuge koolis
Rõuge kooli jõulupidu toimub kolmapäeval, 21. detsembril kell
18.00 spordisaalis. Kavas näitemäng ja kontsert, külla tuleb
jõulumees.
Pista natuke raha taskusse, et soetada midagi head ja paremat
heategevuslikult jõulumüügilt või -kohvikust! Peo ajal on avatud
väikelaste lastehoid aulas, mille tasuks on 1 euro lapse kohta.

Rahvamaja aastalõputrall on välja müüdud!
Peoletulijate enneolematu hulga tõttu teatame, et kõik kohad
30. detsembril toimuvale aastalõputrallile „Kustuv tuluke“ on
täis ning rohkem broneeringuid pakkuda EI OLE VÕIMALIK!
Praeguseks broneeritud piletid palume võimalikult kiiresti välja osta!
Kes sel korral enam peole ei mahu, saab pidutseda 27. jaanuaril
koos ansambliga MaMa ja 4. märtsil Karl Madisega. Olge nobedad!
Ilusat jõuluaega!

JAGASPACE gongiõhtu Sännas
Kolmapäeval, 21. detsembril algusega kell 19 toimub Sänna
Kultuurimõisas JAGASPACE gongiõhtu.
JAGASPACE muusika on inspireeritud loodusrütmidest, inimestest
meie ümber, tuulest, päikesest, ebamaistest unenägudest ja kõige
lihtsamatest ilusatest tunnetest, mida me igapäevaselt kogeme.
Gong, maailma üks vanimatest instrumentidest, aitab oma müstilise
ja ülemheliderikka kõlaga saavutada sügavat lõdvestumise seisundit.
Hommikumaa filosoofia järgi aitavad gongi orgaanilised helid
vabaneda hirmudest ja teistest negatiivsetest emotsioonidest.
Gongihelid tasakaalustavad organismi, viies aju alfalainetele. See
aitab kaasa loovuse suurendamisele ja mitmekordistab
immuunsüsteemi aktiivsust.
Lisaks gongidele kõlavad kontserdil veel Kaushalya (hääl, viiul, tiibeti
laulvad kausid, harmoonium), Alex Kardash (trummid, kristallkausid)
ning planetaargongid (Päike, Veenus, Mars, Maa).
Gongiõhtu algab kell 19. Palun võta kaasa tekike või pleedike, pane
jalga villased sokid. Pilet maksab eelmüügis 8 eurot, kontserdil
kohapeal 10 eurot. Pileteid saab osta Sänna Raamatukogust
esmaspäevast reedeni kell 10−17. Teistel aegadel tuleb piletiost
kokku leppida telefoni teel numbril 5558 8929.

Rõuge lasteaed tänab
Taas saab üks aastaring täis ja jõuluootus toob hinge väikese
väreluse.
Jõulukuul püüavad teie armsad lapsed olla veelgi paremad kui nad
on. Nad on täis lusti ja teotahet. Iga päev oodatakse külla päkapikke,
kes puistaks soki või sussi sisse midagi head ja huvitavat.
Head lapsevanemad, jõuluaeg on lootuste, unistuste ja ootuste aeg.
Samas on see ka aeg teha kokkuvõtteid ja mõelda tulevikule.
Meie lasteaia aasta on olnud töine ja põnev. Siia on mahtunud palju
toredaid tegemisi ja ettevõtmisi. Lõppeval aastal teeb Rõuge
lasteaed rekordi oma laste arvuga, mis tähendab, et kõik rühmad on
pungil lapsi täis.
Täname kõiki kaasteelisi − suuri ja väikesi, abilisi ja toetajaid, kes nõu
ja jõuga on olnud meie kõrval!
Soovin teile kõigile, et teie lootused püsiksid, unistused täituksid ja
alati oleks midagi oodata!
Heade soovidega Rõuge lasteaed

Tänuavaldus Rõuge hooldekodult
Rõuge hooldekodu tänab kõiki häid inimesi ja organisatsioone, kes
2016. aastal meiega koostööd tegid: aitasid sisustada tähtpäevi,
muutsid elamistingimusi hubasemaks, mitmekesistasid toidulauda,
pidasid hea sõna või teoga meeles ja muutsid seeläbi meie elanike
elu ilusamaks, mugavamaks ja rõõmsamaks!
Täname ja meeldivate kohtumisteni uuel aastal!

Toimus tunnustusüritus Rõuge Noortekeskuses
Traditsioonilisel noorte jõuluaegsel tunnustusüritusel said Rõuge
Noortekeskuses tunnustuse sel sügisel oma tegevusega silma
paistnud noored.
Aitäh sulle, Kristo Teder, Mattias Päiv Jürise, Mart Kukk, Kaspar
Kimmel, Miia Isabel Anipai, Joonatan Tähe Jürise, Elina Kahar,
Nansen Palo, Elisa Laura Saaron, Arvo-Martin Ülper, Brigitta
Kostabi, Ronaldo Mahlapuu, Kristjan Teder, Sven Vesper, Birgit
Hain, Joosep Kurm, Elor Kalmus, Joanna Kurvits, Liivika
Koobakene, Katri Kõva, Lisette Heitur, Pait Priidik Pettai, Sirli
Jaaska, Berta Parv, Andeli Pall, Fred Kõlli, Sven Saal, Tarmo Kullas
ja Margo Raju!
Lydia Kutsar, suur tänu sulle hoolimast ja toetamast!

Eelinfoks
Kui pühad peetud ja uus aasta vastu võetud, siis ärge oma
jõulukuuski niisama kuhugi prügihunnikusse poetage, sest reedel,
6. jaanuaril kell 18 toimub Rõuges korrusmajade juures
traditsiooniline jõulukuuskede põletamine!

Kiriku teated
Advendiaja 4. pühapäeval, 18. detsembril:
kell 11.00 armulauaga jumalateenistus
kell 18.00 advendilaat ja kirikutorni muuseumitoa
avamine, avatud on ka kirikutorn
kell 19.00 kirikukontsert, esineb ansambel "Kuukiir"
Jõululaupäeval, 24. detsembril:
kell 11.00 jõuluõhtu I jumalateenistus
kell 14.00 jõuluõhtu jumalateenistus Roosa kirikus
kell 17.30 kontsert − Krislyn Prants ja Evar Paltsepp
kell 18.00 jõuluõhtu II jumalateenistus
I jõulupühal, 25. detsembril:
kell 11.00 armulauaga jumalateenistus
kell 12.00 Rõuge koguduse täiskogu koosolek
kell 14.00 armulauaga jumalateenistus Ruusmäe kirikus
II jõulupühal, 26. detsembril:
kell 11.00 armulauaga jumalateenistus ja leeriõnnistamine
kell 13.30 armulauaga jumalateenistus Rõuge hooldekodus
Neljapäeval, 29 detsembril:
kell 18.30 vestlusõhtu kogudusemajas Rõuges
Vana-aastal, 31 detsembril:
kell 11.00 armulauaga jumalateenistus
kell 14.00 armulauaga jumalateenistus Roosa kirikus
kell 24.00 aastalõpu õhtupalvus

Rõuge noortekeskuse tegemised 2016. aastal
Rõuge noortekeskuse majades Rõuges, Viitinas ja Nursis möödus
toimekalt. Aasta jooksul külastas noortekeskusi 300 erinevat noort,
kokku oli ligi 7000 külastuskorda.
Võtsime vastu palju külalisi: noored ja noorsootöötajad erinevatest
Eestimaa paikadest, külalised Saksamaalt, Hiinast, Jaapanist, Lätist,
Ukrainast, Türgist, Gruusiast jm. Saatsime noori Türki, Itaaliasse,
Tšehhi. Olime praktikabaasiks nii Tallinna Ülikoolile kui Ida-Virumaa
Kutsehariduskeskusele. Narva tudeng Svetlana Sankt-Peterburgist
lõi Rõuge noortekeskusele oma logo.
Vabatahtliku teenistuse lõpetas Manuel Hispaaniast ja alates
oktoobrist on kolmeks kuuks meie juures Paul Saksamaalt.
Toimusid erinevad üritused: Eesti ANK lipu liikumine, laager projekti
„Noortekohtumised“ raames Sinimäe noortega, Talentide otsing,
loomade varjupaigale tekkide-patjade kogumise aktsioon,
suvelaager, noorte tunnustusüritus juunis ja detsembris, Võrumaa
Noorte Suvepäevad Vastseliinas, öövõrkpall jms. Tegevust jätkas
Rõuge TV, astronoomia, fotograafia, golfiring, kokandusring, lisandus
ka uus ring: inspiratsiooniring.
Aasta jooksul viidi ellu kolm rahvusvahelist projekti. Noortekeskuste
maju on palju kasutatud sünnipäevadeks, erinevateks üritusteks,
koolitusteks jne.
Aitasime korraldada Rõuge Veepidu ja Paadirallit.
Alustasime ühes koostöögrupis koostööd Haanja, Varstu ja Mõniste
vallaga, et kahel järgmisel aastal pakkuda noortele uusi võimalusi,
tuua noorsootöösse uusi noori ja arendada erinevates piirkondades
noorsootööd. Edukalt on lõppemas esimene aasta eelmisel sügisel
alustatud Noorte Tugila programmis.
Meie tegevust toetasid sel aastal lisaks valla eelarvelistele
vahenditele ka Erasmus+ programm, ENTK, Euroopa Sotsiaalfond,
Eesti ANK koos programmiga „Nopi Üles“, Samson-Himmelstjerna
fond ja ENTK Noortekeskuste programm.
Täname Rõuge noori, et hoolite meie majast ja panustate iga oma
mängu, mõtte ja algatusega meie ühistesse tegemistesse.
Täname lapsevanemaid, et olete meile toeks.
Aitäh, head koostööpartnerid ja heategijad, kes olete meid aidanud
nõu, jõu ja vahenditega.
Soovime teile paljude unistuste täitumist uuel aastal!
Teie noortekeskus

