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Aeg tunnustada tegijaid
Rõuge vallavalitsus ootab esmaspäevaks, 23. jaanuariks
põhjendatud ettepanekuid järgmistele aunimetustele:
Rõuge valla elutöö preemia
Rõuge valla aukodanik
Aasta kohaliku elu edendaja
Aasta kultuurielu edendaja
Aasta hariduselu edendaja
Aasta sportlane või spordielu edendaja
Aasta tulevikulootus
Aasta tegu
Rõuge valla tunnustuse avaldamise korra ja kriteeriumid leiab
internetist aadressilt https://www.riigiteataja.ee/akt/408012016001.
Eelmistel aastatel tunnustatud kodanike nimekirja leiab aadressilt
http://rouge.kovtp.ee/aunimetuste-saajad.
Aunimetuste saajaid tunnustatakse 24. veebruaril 2017 Rõuge
rahvamajas toimuval pidulikul Eesti Vabariigi aastapäeva üritusel.

Rõuge alevikus uute korterelamute ehitamiseks
vajaliku maa detailplaneeringu eskiislahenduse
tutvustamine
Rõuge alevikus uute korterelamute ehitamiseks vajaliku maa
detailplaneeringu eskiislahendust tutvustav eelarutelu toimub
esmaspäeval, 6. veebruaril 2017. a kell 14.00 Rõuge vallamajas.
Planeeritav ala asub Rõuge vallas Rõuge alevikus Soojuse tänav
katastriüksusel 69701:001:0117, Soojuse tn 4 katastriüksusel nr
69701:004:0135, Rõuge metskond 23 katastriüksusel nr
69701:003:0540, 25249 Sänna-Rõuge tee katastriüksusel nr
69701:003:1613, munitsipaalomandisse taotletaval Tehnika tänaval
ja eelnimetatud katastriüksuste juures paikneval riigi reservmaal.
Planeeringuala suuruseks on ca 3,3 ha.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on uute hoonestusalade
määramine kortermajadele koos haljastuse ja heakorra
põhimõtetega. Lisaks laiendatakse olemasolevat jäätmejaama ala
eesmärgiga parandada konteinereid tühjendavate autode ligipääsu
ja suurendada jäätmehoidla katusealust pinda.
Riigi reservmaale kavandatakse planeeringuga rajada puhkeala ning
tiik/tuletõrje veevõtukoht.
Planeeringu eskiislahendusega saab tutvuda Rõuge vallamajas või
veebis: https://rouge.kovtp.ee/et/detailplaneeringute-eskiislahendused.

Vallavanema vastuvõtud külakeskustes
Järgmised vallavanema vastuvõtud suuremate külade keskustes:
Teisipäeval, 24. jaanuaril kell 10−12 Sänna Kultuurimõisas
Teisipäeval, 31. jaanuaril kell 9−11 Viitina külakeskuses
Teisipäeval, 7. veebruaril kell 9−11 Nursi külakeskuses
Soovi korral saab kohtumisi kokku leppida või kohtumiste eel
vallavanemaga suhelda telefonil 517 6261 või e-posti teel aadressil
tiit@rauge.ee (Tiit Toots).

Rõuge Saunamaa poolfinaalis!
Laupäeval Võru Spordikeskuses toimunud Eesti saalijalgpalli
karikavõistluste veerandfinaali kohtumisel võitis Rõuge Saunamaa
võistkond suurelt Eesti saalijalgpalli kõrgliiga võistkonda Silamäe FC
Molycorp Silmet tulemusega 13:4.
Esimene võistkond Võrumaa ajaloos on jõudnud Eesti saalijalgpalli
karikavõistlustel nelja hulka, poolfinaali! Lähiajal toimub ka loosimine,
millega saab selgeks, kus ja kellega järgmisena mängitakse.
Eesti MV saalijalgpalli algrupi mängudes jagab Rõuge Saunamaa
esikohta Nõmme meeskonnaga, kellega toimub otsustav mäng juba
sel pühapäeval, 22. jaanuaril kell 19.15 Kiili spordikeskuses.
Kellel võimalus, tulge pöialt hoidma. Sellest mängust sõltub, kes
alagrupis juhtima asub!

Rõuge jääväljak on avatud!
Ilmataat on lõpuks ometi meie kõigi palveid kuulda võtnud ning käes
on tõelised talveilmad koos lume ja jääga. Juba terve nädala on
avatud ka Rõuge jääväljak ja seda järgmistel aegadel:
Esmaspäev
8.55−14.25
Rõuge Põhikooli õpilased
15.30−19.30
Vaba jää (olemas treener, uiskude laenutus)
19.30−21.30
Hokitreening
Teisipäev
8.55−15.20
Rõuge Põhikooli õpilased
Kolmapäev
8.55−14.25
Rõuge Põhikooli õpilased
15.30−19.30
Vaba jää (olemas treener, uiskude laenutus)
19.30−21.30
Hokitreening
Neljapäev
8.55−14.25
Rõuge Põhikooli õpilased
Reede
8.55−12.35
Rõuge Põhikooli õpilased
Laupäev
11.00−14.30
Vaba jää (uiskude laenutus)
14.30−16.30
Hokitreening
Pühapäev
12.00−16.00
Vaba jää
Uisulaenutus E, K ja L spordihoone keldrikorrusel (1 €/tund).
Jääväljaku infotelefonid: 506 5450 (Jaak Pächter) ja 510 4900
(Toomas Raju); uiskude teritamine: 513 8773 (Kaidur Kahu).

Jääväljaku kasutamise eest saab tasuda vabatahtliku
annetusega väljaku juures asuvasse karpi.
Jääväljaku lahtiolek sõltub ilmast ja väljaku hooldamisest. Kui soovite
uisutada väljaspool lahtiolekuaegu, siis palume helistada telefonil
506 5450 (Jaak Pächter). Kui väljas on info "JÄÄLE MINEK
KEELATUD!", siis palume seda järgida.

Möödunud aasta rahvastikuarvudes
Kuigi 2016. aastal ei tehtud meie vallas aktiivset kodukohakampaaniat, võib rahvastiku suurusega siiski rahul olla. Rõuge on
jätkuvalt hinnatud elupaik ja iga mõne aja järel kuuleme uudiseid
uutest elanikest. Vallavalitsuse aasta lõpus tehtud üleskutse ärgitas
elanikke siiski tavalisest enam oma elukohta registreerima – sisse
kirjutati 18 inimest ja lahkus 11 (kogu aasta jooksul saabus 63 ja
lahkus 71 inimest). Detsember oli ka väga sündiderohke, registreeriti
lausa 7 sündi, mis on enam kui neljandik kogu aasta sündidest (27).
Detsembris suri üks inimene (kogu aasta jooksul kokku 30).
Rõuge vallas elab 2017. aasta alguse seisuga 2201 inimest.

Millesse sina oma tervisetunde investeerid?
Tervisetundide kogumine on endiselt populaarne, seoses suusa- ja
uisuhooaja algusega loodame näha tundide sisestamise hüppelist
tõusu. See on imelihtne − iga kord õuest tulles tuleb minna aadressile
http://tervis.rauge.ee/ ja oma tegevused sisse kanda!
Tänavu selgub 10 000 (koos möödunud hooajaga 20 000) tervisetunni täitumisel rajatav objekt alles hooaja lõpul − iga tervisetunniga
saab anda hääle oma lemmikobjekti kasuks.
Vahekokkuvõte iga objekti heaks kogutud tervisetundidest
15. jaanuari seisuga on järgmine:
Takistusrada Ala-Rõugesse − 899 häält/tervisetundi
Kiiged aktiivsetesse küladesse − 403,5 häält
Discgolfi rada Rõuge parki − 365 häält
Kurekõnnirada ja kätevann Ööbikuorgu − 65 häält.
Selle aasta terviseobjektide tutvustused leiab valla kodulehelt
aadressilt http://rouge.kovtp.ee/saabunud-ettepanekud.

Sännasse harivat filmi vaatama!
Demokraatliku hariduse kogukond PUNT ja Sänna Kultuurimõis
kutsuvad kõiki haridusest huvitujaid reedel, 20. jaanuaril kell 19
filmiõhtule. Kavas Saksa film "School of Trust", mis on
dokumentaalfilm demokraatlikust haridusest.
Filmil on olemas eestikeelsed subtiitrid, pileti hind 2 eurot.
Nagu ikka, on enne ja pärast filmi avatud kohvik, ökopood ja
raamatukogu.

Kunstikuuri joonistama!
Neljapäeval, 19. jaanuaril kell 18.00−20.00 alustab Kunstikuuris Tiit
Varblase kunstikursus (pliiatsijoonistused, kriidipastell). Järgmiste
kursuste ajad lepitakse kokku esimesel kohtumisel. Tasu 6 eurot,
rohkem infot telefonil 5557 8388 (Tiit Varblane).
Tule joonistama!

Kiriku teated
3. pühapäeval pärast ilmumispüha, 22 jaanuaril kell 11.00
jumalateenistus.
4. pühapäeval pärast ilmumispüha, 29 jaanuaril kell 11.00
jumalateenistus
Neljapäeval, 26 jaanuaril kell 18.30 vestlusõhtu kogudusemajas
Rõuges.

Torniööbik ootab kaastöid!
Haanja-Rõuge ühine ajaleht Torniööbik ootab jooksvalt kõigi kirjutisi
ja pilte teie tegemistest, juhtumistest ja põnevatest ettevõtmistest,
mis võiks teisigi huvitada. Väga oodatud on ka mälestused vanadest
aegadest. Kui endal kirjutamine ei suju, siis võib võtta ühendust ning
saame kokku, ajame juttu ja paneme selle ikkagi kirja!
Kirjad on oodatud aadressile infoleht@rauge.ee või paberil Rõuge
vallamajja (Ööbikuoru 4, Rõuge alevik 66201); telefon 785 9322.

Üleskutse Rõuge valla ettevõtjatele
Rõuge Avatud Noortekeskus korraldab selle aasta suvel Noore
Töösuve.
Noorte Töösuve eesmärk on noortele esmase töökogemuse andmine
ja tööks valmisoleku suurendamine, pakkudes samal ajal võimalust
tutvuda erinevate ametitega. Noorte Töösuvi toimub sel suvel
26. juunist kuni 5. juulini.
Rõuge Noorte Töösuvest võtavad osa ka Rõuge sõprusvalla Rae
valla noored. Noorte vanus on 13–16 aastat.
Kui teil on noortele tööd pakkuda, siis palume võtta ühendust e-postil
raugeank@gmail.com või telefonil 5340 3309.

Teade eakatele
Rõuge piirkonna eakate kokkusaamine toimub neljapäeval,
26. jaanuaril algusega kell 11.00 Rõuge noortekeskuses.

Kutse koolitusele: eduka aasta alustamine
MTÜ Revolutsioon kutsub kõiki sel pühapäeval, 22. jaanuaril kell
11−13 Rõuge noortekeskusesse koolitusele „Kordusstart. Eduka
aasta alustamine“.
Statistika ütleb, et jaanuarikuu kolmas nädal on aeg, mil uusaastalubadused ja aastale seatud hiilgavad eesmärgid hakkavad oma
esialgset sära kaotama ning tekib tahtmine kõik sinnapaika jätta või
vajuvad nad lihtsalt unustusse. Nüüd on võimalus valida, kas lüüa
käega või anda endale teine võimalus. Koolitusel räägime, kuidas
* luua endale “õigete” eesmärkide asemel kasulikke süsteeme,
* vähendada edasilükkamist,
* oma tahtejõuga mõistlikumalt ringi käia.
Koolitaja on Martin Mark, tasu 5 eurot. Vajalik eelnev registreerimine
e-posti aadressil info@revolutsioon.ee

Lustlik peoõhtu Rõuge rahvamajas
Reedel, 27. jaanuaril kell 19.30 saame veel kord uut aastat
tervitada, kuna hiina kalendri järgi lõpeb ahvi aasta ja algab punase
tulekuke aasta! Saali kütab kuumaks ansambel MaMa.
Sooduspiletid hinnaga 7 eurot on saadaval kuni 25. jaanuarini, hiljem
maksab pilet 10 eurot. Eelmüügi piletid saab välja osta sularahas
rahvamajast või tasudes ülekandega Rõuge Vallavalitsuse
arveldusarvele EE231010402006965009. Selgitusse tuleb märkida
sündmus ja kelle nimele mitu piletit ostetakse. Laudade broneerimine
käib. Info 5302 6770 (Ive Ruusamäe) ja 506 1267 (Riina Kööts).
Rõõmsa kohtumiseni!

Noored konverentsile!
Teisipäeval, 31. jaanuaril kell 10.00 toimub Rõuge rahvamajas
noortekonverents "Valikute küsimus". Esinevad Immanuel Volkonski,
kes räägib oma elust ja Ene Kulasalu, kes tutvustab noortele
psühhodraamat. Koostöös Maanteameti, Lõuna-Eesti Haigla ja
Võrumaa Rajaleidja keskusega toimuvad erinevad töötoad. Päeva
lõpetab monolavastus "5 grammi sisemist rahu" teatrilt Must Kast.
Noortekonverentsil osalemine on tasuta! Konverentsile on oodatud
noored alates vanusest 14 aastat ja noored, kes hetkel ei tööta ega
õpi. Noortekonverentsi toetab Noorte Tugila.
Vajalik eelregistreerimine, kuna kohtade arv on piiratud! Rohkem
infot ürituse ja registreerimise kohta saab Rõuge Avatud
Noortekeskusest: raugeank@gmail.com, 5340 3309.

Korraldatud jäätmeveost 2017. aastal
Alates käesoleva aasta 1. veebruarist teostab Rõuge vallas korraldatud jäätmevedu olmejäätmete ning paberi- ja kartongijäätmete
vedu omavalitsustega sõlmitud korraldatud jäätmeveo lepingu alusel AS Eesti Keskkonnateenused.
Selle nädala jooksul saadetakse kõigile jäätmevaldajatele tutvumiseks ja allkirjastamiseks eeltäidetud jäätmeveo lepingud. AS Eesti
Keskkonnateenused palub eellepingu saajatel lisada lepingusse kontaktandmed (telefoni number ja e-posti aadress). Kui lepingus
kajastatud andmed pole täpsed (näiteks jäätmemahutite suurus või hulk, jäätmete väljaveosagedus, jäätmevaldaja nimi nimetatud
kinnistul vms), tuleb lepingus teha parandus.
Lepingu tagastamiseks on kolm võimalust:
1. Postitada allkirjastatud lepingu üks eksemplar aadressile Artelli 15, 15551 Tallinn, AS Eesti Keskkonnateenused;
2. Saata leping elektrooniliselt digiallkirjastatult e-posti aadressile tartu@keskkonnateenused.ee;
3. Tuua leping 24.01.2017 Rõuge vallamajja, kus vallakodanike küsimustele vastavad kell 10−15 AS Eesti Keskkonnateenused
spetsialistid.
Graafikuvälisel olmejäätmete veo tellimisel rakendatakse võrreldes tavahindadega 30% kõrgemat teenustasu.
Jäätmevaldajad, kes soovivad kõrvuti asetsevatel kinnistutel kasutada ühist kogumismahutit, peavad selleks enne 01.02.2017
taotlema vallavalitsuselt loa, sõlmima omavahel kirjaliku ühismahuti kasutamise lepingu ning volitama ühe jäätmevaldaja sõlmima
jäätmekäitluslepingut.
Tekkinud küsimustega võib pöörduda valla keskkonnaspetsialisti Jaanus Tanilsoo poole (785 9322, 5346 7448, keskkond@rauge.ee).

