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Aasta 2017 arvudes
Rõuge Vallavalitsus pidas kuni 21. oktoobrini 2017. aastal (enne
valdade ühinemist) 51 istungit ning andis selle aja jooksul välja 249
korraldust.

Ajad mööduvad,
rajad rohtuvad,
ainus, mis jääb, on mälestus…
2017. aastal lahkus manalateele 40 meie valla elanikku.

Sületäis lilli emale,
kotitäis kohustusi isale,
säravaid silmi pisiperele!
2017. aastal registreeriti Rõuge vallas 18 väikese vallakodaniku
sündi, nende kõigi auks süttis Pesapuu vaatetornis roosa või
sinine muna. Head kasvamist teile, väikesed Mirell, Marta

Marite, Rasmus, Reigo, Art, Randy, Henri, Linda, LiisMarii, Raul, Miia, Lukas, Kristo Mihkel, Saskia, Art Oskar,
Lisett, Mairo ja Kalju!
Aitäh, tublid käsitöömeistrid Maris Kõiv, Kristi Uibu ning Merili
Saarniit toredate käsitöömeenete valmistamise eest! Tänu teile
saime laste sünni registreerimise erakordsemaks muuta!

Head Rõuge valla elanikud
Tänavune jõuluootus on uuele vallale eriline, kuna meie territoorium on oluliselt suurem kui varem. Uus Rõuge vald koosneb viiest
erilisest piirkonnast – Haanja, Misso, Mõniste, Rõuge ja Varstu. Oleme Kagu-Eesti pea suurima territooriumiga vald, kus olukord
on uus nii igale vallaelanikule, volikogule kui ka vallaametnikele.
Selle nimel, et elu vallas muutuks mitmekesisemaks ja paremaks ning et järgmiste jõulude eel oleks rääkida saavutustest, on vaja
üksteisemõistmist ja koostöövalmidust, mis on kõrgemal erakondlikest ja isiklikest ambitsioonidest.
Alates 14. novembrist on kinnitatud ametisse kuueliikmeline vallavalitsus, kus lisaks vallavanemale kuulub selle koosseisu igast
piirkonnast üks vallavalitsuse liige. Oleme selle pooleteise kuu jooksul toimetanud aktiivselt, et 1. jaanuarist moodustuv uus
ametiasutus Rõuge Vallavalitsus stardiks võimalikult valutult ning oleksime endiselt valla kodanikele igal ajal kättesaadavad. Selle
tagamiseks jäävad senistesse piirkondade keskustesse (Haanja, Misso, Mõniste ja Varstu) valla teenuskeskused, kus jätkavad
tööd sotsiaaltöötaja, haldusspetsialist ja teenuskeskuse spetsialist. Valla keskus jääb aga Rõugesse, praegusesse vallamajja.
Järgnevad aastad saavad olema ajaloolised: tuleb jätkata sealt, kus siiani edukalt tegutsetud ning üles ehitada piirkondi siduv
ühisvald.
Lähenevate pühade valguses aga soovin, et igapäevaelu kiire sagimise vahel oleks meil kõigil võimalus kas või korraks aega
hingetõmbepausiks, et enne aasta lõpusirgele jõudmist järele mõelda, mis jäi kahe detsembri vahelisele ajale tähtsat, mille üle võib
rõõmustada või mida oleks pidanud tegema teisiti. Samuti soovin, et meil kõigil oleks jõulude ajal võimalik olla koos oma kõige
kallimatega ja pühendada kogu oma tähelepanu vaid neile.
Heatahtlikkust igasse päeva ja rahulikku advendiaega!
Mailis Koger, Rõuge vallavanem

Kiriku teated
Jõululaupäeval, 24. detsembril
kell 11.00 jõulujumalateenistus
kell 14.00 jumalateenistus Vana-Roosas
kell 17.00 kontsert Di Ana harfil, kandlel ja flöödil
kell 18.00 jõulujumalateenistus
Jõulupühal, 25. detsembril
kell 11.00 armulauaga jumalateenistus
kell 14.00 jumalateenistus Ruusmäel
2. jõulupühal, 26. detsembril leeripüha
kell 11.00 armulauaga jumalateenistus
Vana-aastal, 31. detsembril
kell 11.00 armulauaga jumalateenistus
kell 24.00 Uue-aasta palvus
Vestlusõhtu 28. detsembril kell 18.30 kogudusemajas Rõuges
Koguduse liikmeannetust on võimalik tasuda kantseleis T ja P
10.00−14.00 või ülekandega Rõuge koguduse pangakontole
EE501010402007421005.
Ilusat jõuluaega ja kõike head uuel aastal!

Aastalõpu mõtteid lasteaiast
Üks aastaring saab peagi täis ja taas on igaühel meist väike
ootusärevus hinges, sest pisikesed punase mütsiga mehikesed on
liikvel. Kas meie kingikotti ka midagi tuuakse, see sõltub mööduvast
aastast. Milline oli see aasta? Kas oleme olnud tänavu õpihimulised
ja sõbralikud? Kas meie tegemisi on saatnud edu? Milliseid häid ideid
ja mõtteid oleme teoks teinud?
Lõppev aasta oli Rõuge lasteaias täis tegemisi, mis kõik midagi
õpetasid, tõid rõõmu ja häid emotsioone. Samas on argipäevades
olnud ka palju tõsiseid, töiseid ning edasiviivaid tegemisi ja toimetusi.
Kõik sel aastal koos käidud teed ja rajad on olnud huvitavad,
õpetlikud ja uusi sihte seadvad. Koostöö meie partneritega kodudes,
koolis ja vallas on sujunud hästi ning aidanud täita meie kõige
tähtsamat ülesannet − laste arengu paremat toetamist.
Head lapsevanemad! Soovime teile kõigile kaunil jõuluajal ilusaid
hetki pere keskel, häid mõtteid ja põnevaid tegemisi uuel aastal!
Jätkugu tahtmist ja soovi koos tegutseda, uusi ja arendavaid radu
leida!
Kauneid jõulupühi, ärksaid mõtteid, tervist ja õnne uueks aastaks!

Hoiame kodukandi metsavendade mälestust
Tähistame üheskoos Lükkä punkrilahingu 72. aastapäeva neljapäeval, 28. detsembril kell 10.00 matkaga taastatud punkri juurde, stardime
Nursi mälestuskivi juurest.
Langenud metsavendi mälestame kell 12 küünalde ja pärgade astamisega mälestuskivi jalamile ning pärast seda ootab osalejaid soe tee
ja vestlusring Nursi raamatukogus. Vestlusringi külaline on sõjahaudade uurija Arnold Unt.
Korraldab KL Võrumaa malev koostöös kohaliku aktiiviga. Rohkem infot: Indrek Hunt (5841 5169).

Miskit sooja jäises talves
Tasa voogab üle maa.
Vaikselt helisevad kellad,
Jõulurahu toovad nad.

Aastalõpupidu Nursis
Laupäeval, 30. detsembril algusega kell 19.00 toimub Nursi
külakeskuses aastalõpupidu.
Õhtut juhib Marko Pille. Pilet 3 eurot, kuni 12-aastased lapsed (k.a.)
saavad peole tasuta. Laua katab igaüks ise enda poolt kaasa võetud
meelepärasega. Laudade broneerimine ja lisainfo: Sälly (5328 5031)
või Angelika (5383 7589).

Tööpakkumine vallamajalt
Rõuge vallamaja otsib oma toredasse meeskonda tegusat ja hoolast
koristajat, kelle missiooniks on maja korrashoid kõigil tööpäevadel.
Tööülesanded konti ei murra, tööaeg õhtusel ajal − sobib hästi ka
lisatööks.
Huvilistel palume võtta ühendust enne 29. detsembrit telefonil
505 3143 (abivallavanem Olev Mõttus). Tööga saab alustada juba
2. jaanuaril.

Näitus Sänna raamatukogus
Sänna raamatukogus on üleval näitus "SIURU 100". Väljas on
peaaegu kõik kaheksalt autorilt Siuru perioodil ilmunu, samuti fotosid
ja kommenteerivaid tekste nii kaasaegsetelt kui hilisemast ajast.
Tegemist on Tartu Linnaraamatukogu külalisnäitusega, selle on
koostanud Kaja Kleimann välis-eesti ja vanema raamatu osakonnast.
Sänna raamatukogu on avatud esmaspäevast reedeni kell 10−17.
Olete oodatud!

Tunnustasime noori!
Traditsioonilisel noorte jõuluaegsel tunnustusüritusel said Rõuge
Avatud Noortekeskuse tunnustuse sel suve- ja sügisperioodil oma
tegevusega silma paistnud noored: Airis Piigli, Brigitta Kostabi,
Joosep Kurm, Sirli Jaaska, Ronaldo Mahlapuu, Katri Kõva,
Lukas Vahter, Inspiratsiooniring.
Tunnustusürituse toimumist ja selle tegevusi rahastatakse haridusja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt
elluviidava ESF kaasrahastatud programmi “Tõrjutusriskis noorte
kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine” kirjeldatud
tegevuste raames.

Aastalõputrall rahvamajas
Reedel 29. detsembril kell 19.30 saab alguse lustakas
AASTALÕPUTRALL Rõuge rahvamajas.
Kontserdil esinevad ja eurovisioonikarussellil pöörlevad kõik
rahvamaja kollektiivid, tantsuks mängib ansambel Melody. Oma
pidulaud tuleb igaühel endal katta!
Kõik kohad on broneeritud, liituda saab juhul, kui keegi jätab
tulemata − broneerijatel palume sellega arvestada ning pileteid välja
ostes oma kindlast tulekusoovist märku anda. Pileti hind kuni
27. detsembrini 7 eurot, hiljem 10 eurot.
Eelmüügi pileti eest saab tasuda rahvamajas või ülekandega Rõuge
Vallavalitsuse arvelduskontole EE231010402006965009 (SEB).
Selgitusse märkida sündmus ja kelle nimele mitu piletit ostetakse.
Infot saab telefonidel 5302 6770 (Ive Ruusamäe) või 506 1267 (Riina
Kööts). Rõõmsaid jõulupühi kõigile!

Koolivaheaeg noortekeskuses
Koolivaheajal (27.12−05.01) toimub noortekeskuses ja -tubades
hulgaliselt põnevaid tegevusi: lauatennise- ja piljarditurniir,
lauamängude päev, ühine kokkamine ja meisterdamine, filmiõhtu
ning palju muud.
Noortekeskus ja noortetoad on pühade ajal avatud järgmiselt:
Rõuge tööpäeviti kell 11.00–19.00
Nursi tööpäeviti kell 14.00–18.00 (kolmapäeviti viib buss kell 14.00
Rõuge majja, pakutakse ka lõunat ja tuuakse õhtul tagasi)
Viitina tööpäeviti kell 12.00–16.00.
Lisainfot saab Rõuge Avatud Noortekeskuse Facebooki lehelt, eposti teel aadressilt raugeank@gmail.com või telefonil 5340 3309.
Tule sina ka!

Teatage oma veenäidud 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.
Soovime oma klientidele ja kõigile vallaelanikele rahulikke pühi
ja head uut aastat!

Kingi lapsele kained jõulud!
Täiskasvanud on laste elu turvalisuse ja toe tagajad. Eesti Karskusliit kutsub koos partneritega jõuluajal kõiki täiskasvanuid asetama
lapsed esiplaanile ning kindlustama, et kellegi alkoholitarvitamine ei rikuks laste pühasid.
Puhkused ja vaba aeg ehitavad olulisel määral üles laste ja vanemate vahelist suhet. Neil aegadel tehtavad valikud mõjutavad
otsustavalt argielu. Hästi kogetud pühad mõjutavad laste arengut ja mälestusi positiivselt. Paraku mäletavad liiga paljud lapsed
pühadest just täiskasvanute meelemürkide kasutamist. Need kogemused mõjutavad last elu lõpuni.
Kained jõulud, nagu ka mis tahes teised tähtpäevad ja pühad, aitavad olulisel määral kaasa laste tasakaalustatud arengule ja
edendavad tulevikuoptimismi. Peredele on oluline veeta ühist aega kainelt, et laste jaoks tekiks turvaline ja hoolitsev keskkond – nii
argipäeviti kui ka pidulikel puhkudel. Nii õpetatakse lastele õiged väärtushinnangud terve elu jaoks.
Kiirabi ja politsei statistika näitab, et jõulupühad aasta kõige töörohkemaid aegu. Lisaks ei jõua kõik probleemsed olukorrad
väljakutseteni. ”Kui lauas liigub naps, on üsna tavaline, et täiskasvanud hakkavad suhtlema ainult omavahel, laps või lapsed jäetakse
ringist välja. Pilt üksikust lapsest, kes mängib jõuluõhtul oma toas ainsa sõbra – telefoniga –, ei ole kahjuks enam üldse erand.
Üksijäämise üks põhjus on sageli just vanemate manustatav alkohol,” tõdeb Lastekaitse Liidu president Loone Ots.
Aivar Haller, Eesti Lastevanemate Liidu juhatuse esimees: ”Mulle tundub, et olemegi rahvana jõudnud sinnamaale, et püsimajäämine
on sõna otseses mõttes valiku küsimus. Me kas saame ja jääme kaineks või jätkame seda hullust ja anname oma lastele üle
teatepulga, millega nende lapsed või lapselapsed meile antud aja lõpuni jooksevad.”
Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku peapiiskop Urmas Viilma rõhutab, et jõulupühad on parim aeg, et meenutada, mis on tegelikult
oluline. ”Tihti arvatakse, et kõige ebameeldiva unustamise juures on abi klaasist veinist või pudelist õllest ning rõõmustamiseks ja
tähistamiseks tuleb tõsta pokaal šampusega. See ei ole õige – inimene ei vaja alkoholi! Küll aga vajame me kõik lähedust, hoolivust,
armastust ning seda, et võiksime olla üksteise jaoks tähtsad ja kallid. Nõnda, nagu Jumal tuli jõuluööl meie juurde, laskus meie
silmade kõrgusele, sest ta hoolis inimesest, peame ka meie oskama jõulude ajal märgata neid, kes on nõrgemad, väetimad ning
vajavad eriliselt meie hoolt ja eeskuju. ”
”Meie üleskutse eesmärgiks ei ole tungida inimeste eraellu ja dikteerida neile, kuidas nad elama peavad. Me palume igaühel lihtsalt
mõelda jõulupühadele laste perspektiivist lähtudes ja teha omalt poolt kõik, et need oleksid rõõmupühadeks just meie kõige
väiksematele,” lisab Eesti Karskusliidu esimees Lauri Beekmann.

