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Rõuge Vallavolikogu teated

Rõuges tähistati jõuluaja algust möödunud pühapäeval Ööbikuoru keskuse juures
toimunud erinevate tegevuste ja kohaliku kauba laadaga. Õhtu hakul tervitasid
kohaletulnuid Rõuge vallavanem Mailis Koger ja kirikuõpetaja Mait Mölder ning
valla jõulukuuskedel ja Pesapuu vaatetornis süttisid pühadetuled.

28. novembri 2017 istungil Rõuge Vallavolikogu:
- Otsustas lõpetada Rõuge valla osalemise mittetulundusühingus
Setomaa Valdade Liit.
- Valis arengu- ja ettevõtluskomisjoni esimeheks Karel Saarna ja
aseesimeheks Ruth Kuuba.
- Andis Rõuge vallavanemale ametialaseks kasutamiseks
sõiduauto. Sõiduauto garažeerimiskohaks on vallavanema elukoht.
- Otsustas maksta vallavalitsuse liikmetele hüvitist 70 eurot kuus
perioodil 15.11.2017−31.12.2017. Vallavalitsuse liikmele hüvitatakse
seoses vallavalitsuse liikme ülesannete täitmisega seotud isikliku
sõiduauto kasutamise kulud 0,20 euro ulatuses läbisõidetud
kilomeetri eest.
- Otsustas korraldada ümber Rõuge valla ametiasutused (Haanja
Vallavalitsus, Misso Vallavalitsus, Mõniste Vallavalitsus, Rõuge
Vallavalitsus ja Varstu Vallavalitsus) ühendamise teel ning
moodustada alates 1. jaanuarist 2018 ametiasutusena Rõuge
Vallavalitsuse.
- Otsustas lõpetada seoses ümberkorraldamisega Haanja
Vallavalitsuse (registrikood 75013003), Misso Vallavalitsuse
(registrikood 75013782), Mõniste Vallavalitsuse (registrikood
75001129), Rõuge Vallavalitsuse (registrikood 75001885) ja Varstu
Vallavalitsuse (registrikood 75001402) tegevuse 31. detsembril 2017.
- Kehtestas Rõuge Vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade
koosseisu.
- Kehtestas Rõuge Vallavalitsuse ametnike haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele esitatavad nõuded.
- Kinnitas Rõuge Vallavalitsuse palgajuhendi.
- Otsustas maksta volikogu tööst osavõtu eest hüvitust ja tasu 26.
oktoobrist kuni 31. detsembrini 2017. a järgmiselt:
1. vallavolikogu esimehele hüvitis, mille suurus on 29%
vallavanema töötasust;
2. volikogu komisjoni esimehele tasu 64.80 eurot koosoleku eest;
3. volikogu liikmele tasu 32.40 eurot istungil osalemise eest;
4. komisjoni liikmele tasu 32.40 eurot koosolekul osalemise eest.
- Kinnitas Rõuge Vallavolikogu alatiste komisjonide koosseisud, mis
on leitavad Rõuge valla kodulehelt.
Rõuge vallavolikogu järgmine istung toimub teisipäeval,
19. detsembril kell 16.00 Mõnistes.

Teede talihooldusest

Rõuge perearstikeskus annab teada

Kuni 16. detsembrini saavad kõik meie valla eraisikud tuua Rõuge
jäätmejaama tasuta oma eterniidijäätmeid. Ohtlike jäätmete tasuta
kogumist elanikelt rahastab Keskkonnainvesteeringute Keskus.
Eelnevalt võiks jäätmejaama tuleku kokku leppida telefonil
5560 1366 (Enn Raudsepp), eelistatud on laupäevane päev.

Seoses viirushaiguste laialdasema levikuga on detsembrikuus
perearsti vastuvõtud esmaspäeviti ja kolmapäeviti (kell 9−14) nn
ootejärjekorras, kuid siiski on vajalik eelnev registreerumine telefonil
785 9171. Vastuvõtule tulles palume varuda aega ja kannatust.
Alates 29. novembrist on perearst dr Anu Lust lapsehoolduspuhkusel, seoses sellega on muutunud keskuse vastuvõtuajad:
Perearst dr Viivika Allas
E 9.00−14.00
T 14.00−18.00
K 9.00−14.00
N 9.00−14.00 (NB! Haanjas!)
R 9.00−14.00 (imikute ja laste vastuvõtt)
Pereõde Aune Saal
E 12.00−17.00
T 15.00−18.00
K 13.00−17.00
N 9.00−17.00

Pereõde Eda Sing
E Rõuge koolis
T 10.00-15.00
K Puiga koolis
N 9.00−16.00 (Haanjas)
R 09.00−17.00
Jooksvalt täienev info kodulehel https://rougeperearst.weebly.com.

Lumetõrje Rõuge valla Rõuge piirkonna kohalikel ja erateedel toimub
2017.−2018. aasta talveperioodil sarnaselt eelmisega, muutunud on
teenusepakkuja IV piirkonnas. Lumetõrjeteenuse osutajad on
samades piirkondades töötanud juba aastaid ja elanikel pole tarvis
muretseda selle pärast, kas lumesahk nendeni jõuab.
Majaomanikud, kes ei ela pidevalt kohapeal, peaks lumetõrje
teostamise või mitteteostamise vajadusest eraldi teada andma.
I piirkond: Augli, Paaburissa, Sika, Rebäse, Kokemäe, Hallimäe,
Kurgjärve, Lutika, Toodsi, Kokõ, Muna, Kuuda, Püssa, Rasva,
Utesuu, Tallima. Tsutsu ja Liivakupalu külad – Alertis OÜ, telefon
5193 7470 (Urmo Viiberg).
II piirkond: Kiidi, Soekõrdsi, Tilgu, Mustahamba, Ilmsuu, Nursi,
Hansi, Kaku ja Pugestu külad – FIE Jüri Pruus, telefon 5330 0155.
III-1 piirkond: Nursi, Lükka, Nilbõ, Lauri, Ahitsa, Järvepalu külad –
TLM TEENUS OÜ, telefon 5615 4769 (Tarvi Tuusis ).
III-2 piirkond: Sikalaane, Sänna, Kurvitsa, Paeboja, Haabsilla,
Kaugu, Riitsilla ja Viliksaare külad – Kauhur Grupp OÜ, telefon
5662 6776 (Riho Ruusamäe).
IV piirkond: Sadramõtsa, Saki, Kuklasõ, Ristemäe, Roobi, Listaku,
Kellamäe, Mikita, Pärlijõe ja Vanamõisa külad – Vastmelor OÜ,
telefon 507 2893 ( Ervin Tillemann).
V piirkond: Saarlasõ, Tüütsi, Heibri, Märdi, Soomeoru, Viitina, Soemõisa ja Kavõldi külad – Ratsar OÜ, telefon 509 4222 (Jaanus Kõiv).
VI piirkond: Viitina, Mõõlu, Muduri, Järveküla, Ortumäe, Haki,
Savioru, Karba ja Pulli külad – Sulevimägi OÜ, telefon 5391 9450
(Elar Kutsar).
VII piirkond: Viitina mnt, Aia ja Suurjärve tänavad, Jaani-Peebu,
Suurõ-Ruuga, Tiidu, Ööbikuoru, Haanja mnt, Hariduse, Tervise,
Metsa tänavad, Tiidu, Nogo, Taudsa, Sandisuu, Möldri ja Võru mnt
piirkond – Ratsar OÜ, telefon 5611 1514 (Arvi Vogt).
VIII piirkond: Rõuge alevik, Väiku-Ruuga, Handimiku, Hinu, Muhkamõtsa, Matsi, Ruuksu ja Hurda külad – Rõuge Vallavalitsus, telefon
5190 5877 (Uno Orgla).
Valla lumetõrjeteenus on mõeldud kohalikel ning erateedel liikluse
tagamiseks ning elamute juurde ligipääsu loomiseks.
Lumetõrjetöid koordineerib Olev Mõttus (505 3143, olev@rauge.ee).

Too vana eterniit jäätmejaama!

Teata oma veenäit enne aasta lõppu
OÜ Rõuge Kommunaalteenus palub kõigil ühisveevärgiga liitunutel
kontrollida veel vana aasta jooksul oma veenäitu ning edastada see
katlamajja või oma korteriühistu kontaktisikule.

Toimeta prügiga mõistlikult ja teisi arvestavalt!
Rõuge katlamaja juures on kortermajade elanike jaoks jäätmekonteinerid, mis on mõeldud eri liiki prügi kogumiseks.
Kahjuks käituvad paljud prügitoojad hoolimatult, pannes üldprügi
hulka ka pakendeid, jättes need seejuures kokku pressimata. Nii
saab üldprügi konteiner enneaegu täis ning järgmised inimesed on
sunnitud oma prügi konteineri kõrvale maha panema, see on aga
keelatud. Pakendid ei käi üldprügi hulka!
Palume edaspidi üldprügi ja pakendid eraldi sorteerida ning kõik
mahulised pakendid enne vastavasse konteinerisse panemist
lahti voltida ja kokku suruda!

Kolmapäeval, 13. detsembril kell 11.00 eakate jõulukohtumine Sänna Kultuurimõisas.
Neljapäeval, 14. detsembril kell 19.00 ettevõtjate ja seltside jõuluõhtu Rõuge rahvamajas (kutsetega).
Laupäeval, 16. detsembril kell 10.00 Rõuge rahvamajas jõululaat (info allpool);
kell 13.00 eakate jõulupidu. Külas on Sulbi külateater lõbusa lavastusega
„Kae, kos pandsõ plõnni!“ Kõik on kutsutud!
Teisipäeval, 19. detsembril kell 10.00 eakate jõulupäev Nursi külakeskuses;
kell 11.00 koduste mudilaste jõulupidu Rõuge rahvamajas.
Kolmapäeval, 20. detsembril kell 12.00 Viitina 60+ klubi jõulupidu Viitina külakeskuses (info allpool).
Neljapäeval, 21. detsembril kell 18.00 Rõuge kooli jõulupidu kooli spordihoones (info allpool).
Reedel, 29. detsembril kell 19.30 Rõuge rahvamaja aastalõputrall.

Jõuluturg Rõuge rahvamajas
Laupäeval, 16. detsembril algusega kell 10.00 traditsiooniline
jõuluturg Rõuge rahvamajas, oodatud on palju müüjaid ja palju
positiivseid ostjaid. Osalemine müüjatele tasuta, võimalusel võta
kaasa oma lauake. Tule müüma, tule ostlema!
Info ja registeerimine: Maire Meldre (5380 4971).
Jaga seda vahvat võimalust kindlasti ka sõbrale ja kohtume laadal!

Kutse Viitina 60+ klubilt
Kolmapäeval, 20. detsembril kell 12.00 oodatakse eakaid Viitina
külakeskusesse. Võtke kaasa 7-eurone kingipakk ja tulge kõik
rõõmsalt peole! Veedame koos mõnusalt aega ning jagame kingitusi.
Rohkem infot saab telefonil 553 6439 (Aivi Kull).
Klubi 60+ soovib kõigile rahulikku jõuluaega, tugevat tervist,
armastust ja andestust südamesse!

Kiriku teated
Advendiaja 2. pühapäeval, 10. detsembril kell 11.00 armulauaga
jumalateenistus
Advendiaja 3. pühapäeval, 17. detsembril kell 11.00 armulauaga
jumalateenistus
17. detsembril kell 17.00 advendikontsert küünlavalges kirikus.
Esineb segakoor Hilaro, sissepääs vaba annetusga.

Eesti MV saalijalgpallis!
Rõuge Saunamaa jalgpallurid võstlevad saalijalgpalli Eesti MV
sarjas, tulge omadele kaasa elama:
Pähapäeval, 10. detsembril kell 12.30 mängitakse Aruküla kooli
spordikeskuses, vastaseks on JK Aruküla.
Neljapäeval, 14. detsembril kell 20.30 mängime kodus, Rõuge kooli
spordihoones ning meie vastaseks on JK Karksi.
Fännajad on alati väga oodatud meile kaasa elama!

Noorte Tugila
Noor vanuses 15–26 aastat, kes ei tööta ega õpi! Julgustame sind
ühendust võtma meie Tugila spetsialistide Angelika ja Meelikaga,
kellega koos leida 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.
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.
Võta meiega ühendust (raugeank@gmail.com ja 5340 3309) või
külasta Rõuge Avatud Noortekeskust.

Aastalõputrall rahvamajas
Reedel, 29. detsembril kell 19.30 saab alguse lustakas
aastalõputrall Rõuge rahvamajas. Sel korral pöörleb lõbus
eurovisioonikarussell. Kaasa löövad kõik rahvamaja kollektiivid ja
tantsuks mängib ansambel Melody.
Pilet eelmüügist kuni 27. detsembrini 7 eurot, hiljem 10 eurot.
Eelmüügi pileti eest saab tasuda ka ülekandega Rõuge vallavalitsuse
arvelduskontole EE231010402006965009 (SEB pank). Selgitusse
märkida üritus ja kelle nimele mitu piletit ostetakse.
Laudade broneerimiseks palume helistada telefonidel 5302 6770 (Ive
Ruusamäe) või 506 1267 (Riina Kööts).
Olge nobedad, kohad juba täituvad!

Rõuge kool kutsub jõulupeole
Rõuge Põhikooli jõulupidu toimub neljapäeval, 21. detsembril kell
18 kooli spordisaalis.
Tulge kogu perega – toimub etendus ja kontsert, avatud on puhvet
ning loomulikult tuleb ka jõuluvana!

Märka ja tunnusta noort!
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
sellest teada Rõuge noortekeskusele!
Ootame ettepanekuid naabritelt, asutustelt, külavanematelt ja
teistelt kogukonna liikmetelt kuni reede, 8. detsembrini.
Kirjutage või helistage meile: raugeank@gmail.com või 5340 3309.

Rõuge kooli heategevuslik loterii
Rõuge kooli kogukond osaleb ka tänavu Võru linna jõululaadal
heategevusliku loterii ja müügiletiga. Niimoodi oleme juba aastaid
üheskoos kogunud vahendeid kooli heategevusfondi, et Rõuge kooli
vähekindlustatud lapsed saaksid jätkuvalt käia teatris ja
ekskursioonidel, jätkuks kooli leivaprojekt ja muud meie lapsi
toetavad algatused.
Kutsume taas kõiki armsaid vanemaid ja vanavanemaid kaasa
lööma loterii ja müügileti ettevalmistamisel ja läbiviimisel. Täname iga
panuse eest!
8. detsembriks palume saata kooli isevalmistatud käsitööesemeid,
hoidiseid, oma firma toodangut vm loterii jaoks
10. detsembril kell 10.00−13.00 pakime esemeid koolimajas
käsitöö klassis
16. detsembril kell 10.00−16.00 osaleme Võru linna jõululaadal,
tule müüjaks või leia meid laadalt!
Ettepanekud ja info: 522 7587, bvahter@hotmail.com (Britt Vahter).

