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Liikuse piiramine kohalikel teedel
Seoses ilmastikuoludest tingitud tee kandevõime langemisega keelab
Rõuge Vallavalitsus 28. veebruari 2017 korraldusega nr 61
liiklusseaduse § 12 lg 1 alusel Rõuge valla kohalikel teedel enam kui 8tonnise massiga veokite liikluse alates 3. märtsist 2017. a.
Liikluspiirang kehtib kuni seda muutva korralduse vastuvõtmiseni,
korralduse mittetäitjaid karistatakse liiklusseaduses sätestatud korras.

Vallavanema vastuvõtud külakeskustes
Järgmised vallavanema vastuvõtud suuremate külade keskustes:
Teisipäeval, 28. märtsil kell 9−11 Viitina külakeskuses
Teisipäeval, 11. aprillil 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).

Küttepuude hange
Rõuge Vallavalitsus kutsub ettevõtjaid osalema 2017/2018. aasta valla
hoonete küttepuudega varustamise hankel.
Hankes osalev ettevõtja peab olema kantud äriregistrisse.
Küttepuude vajadus objektide kaupa on järgmine:
Viitina koolihoone − 120 rm (ruumimeetrit)
Rõuge rahvamaja − 100 rm
Nursi külakeskus – 50 rm
Küttepuu peab olema lõhutud, 50 cm pikkune ja ilma pehme mädanikuta.
Tarneaeg hiljemalt 20.06.2017.
Küttepuude pakkumise hind koos kohale toomisega esitada objektide
kaupa (vajaliku küttepuu koguse hind koos transpordiga objektile).
Hind peab sisaldama kõiki makse.
Pakkumine esitada objektide kaupa kinnises ümbrikus hiljemalt 31.
märtsil kell 14.00 Rõuge vallamajja aadressil Ööbikuoru 4, Rõuge alevik,
Võrumaa, 66201, peale kirjutada märksõna “Küttepuude hange”.
Vallavalitsus jätab endale õiguse pakkumises esitatud mahu
Sänna
korrigeerimiseks tulenevalt esitatud pakkumiste hinnast.
22. märtsil
Info telefonil 505 3143 (Olev Mõttus).

TÖÖPAKKUMINE Rõuge noortekeskuselt
Rõuge Avatud Noortekeskus võtab alates 3. aprillist 2017 tööle
noorsootöötaja.
Rõuge Avatud Noortekeskus on Rõuge Vallavalitsuse hallatav asutus,
mille eesmärgiks on luua Rõuge valla noortele arendavad tingimused
läbi kultuuri-, spordi-, tervise-, sotsiaal-, huvi- ja rahvusvaheliste
tegevuste.
Töö kirjeldus
- Noorsootöötaja peamisteks tööülesanneteks on noorele sotsiaalse ja
loova arengukeskkonna kujundamine ning arendavate tegevuste
planeerimine, korraldamine ja läbi viimine.
- Noorte, sh mitteõppivate ja -töötavate noorte isikliku arengu toetamine.
Kandideerimise tingimused
- Kõrge
motivatsioon
toetada
noori
ja
arendada
nende
tegevusvõimalusi.
- Noorsootöö põhimõtete tundmine.
- Soovitatavalt noorsootöö, sotsiaaltöö, pedagoogika või kultuurivaldkonna haridus ja eelnev kogemus sellel alal.
- Inglise keele oskus.
- Valmisolek projekte koostada ja ellu viia.
- Väga hea suhtlemis- ja väljendusoskus.
Rõuge Avatud Noortekeskuse noorsootöötaja on meeskonnatööle
orienteeritud, aktiivne, organiseerimisvõimeline ja usaldusväärne.
Omalt poolt pakume huvitavat tööd ja põnevat töökeskkonda ning
erialaseid täiendkoolitusi, toetavat meeskonda ja avatust uutele
ideedele.
Kandidaadil palume saata CV Rõuge noortekeskuse e-posti aadressile
raugeank@gmail.com või tuua paberkandjal Rõuge Avatud
Noortekeskusesse hiljemalt kolmapäeval, 22. märtsil 2017.
Täiendav informatsioon telefonil 5340 3309 või e-posti teel aadressil
raugeank@gmail.com.

Teeme koos RÕUGE nimemonumendi!
Eesti Vabariik saab saja-aastaseks. Oma monumenti väärib kogu rahvas
ja iga kogukond. Rõuge rahva kiituseks püstitame inimsuuruses
tähtedest kollase sõna RÕUGE.
Teisaldatav kohanime monument on tähenduslik ja rõõmus, samas
konkreetne, atraktiivne ja funktsionaalne. Selle juures saab niisama olla,
istuda, toetada, mängida, pildistada, ronida jne. See saab olema üks
mõnus tähendusega koht. RÕUGEst saab kultuslik külastusobjekt ning
põhjus külla tulla, kindlasti ka sotsiaalmeedia lemmik. Seesugust
kohanime monumenti pole Eestis veel tehtud, aga maailmas mitmel pool
küll.
Oleme pakkunud nimemonumendi ideed ka meie partnervaldadele, et
igal kogukonnal oleks oma kohanimega ausammas. Miks ei võiks varsti
meelitada inimsuurused HAANJA, MISSO, MÕNISTE, RÕUGE ja
VARSTU meie piirkonda uudistama, moodustades huvitava turismimarsruudi mööda Võrumaa lõunaosa?
RÕUGE koosneb 1,5-meetristest trükitähtedest. Kogu komplekti pikkus
koos alusega on 9 meetrit ja kogukaal umbes 1,5 tonni, materjaliks
laserlõigatud 3 mm lehtmetall. RÕUGEt saab tõstukiga tõsta ning kohta
vahetada (see võib olla näiteks Ala-Rõuges, Ööbikuorus, Eesti Ema
juures, Suurjärve ääres, külades jne − kus parasjagu midagi toimumas
on).
Monumendi ligikaudne maksumus on 11 000 eurot. RÕUGE rajamist on
plaanis rahastada annetuste toel, õla paneb alla ka Rõuge vald
Kuidas saan mina aidata kaasa RÕUGE monumendi sünnile?
Kutsume monumendi sündi panustama kohalikku rahvast, ettevõtteid,
Rõuge sõpru ja fänne lähemalt ja kaugemalt.
Annetada saab, tehes ülekande Rõuge Vallavalitsuse pangakontole.
Selgitusse märkida “RÕUGE monument”:
SEB pank EE231010402006965009
Swedbank EE662200221019920141
Kõik abistajad saavad ära märgitud tänutahvlil, mis hakkab asuma
monumendi küljes
AJAKAVA:
Märts ja aprill 2017 annetuste kogumine
Aprill ja mai 2017 monumendi valmistamine
Juuni 2017
avamine
Rohkem infot idee ja teostuse kohta: Karel Saarna, Rõuge vallavolikogu
esimees (telefon 5560 3989, e-post karel.saarna@gmail.com).
Teeme koos RÕUGE!

Prügiveost
Märtsikuus saavad paljud vallakodanikud uue jäätmevedaja (AS Eesti
Keskkonnateenused) esimese arve.
Vallavalitsus palub kõigil, kellel on varem olnud otsekorraldus ja kes on
saanud esimese arve kätte, kontrollida üle ka otsekorralduslepingu
muutmine.
Neil, kes veel märtsis arvet ei saanud, soovitame oodata ära esimene
prügivedu ja saada kätte esimene arve ning seejärel muuta ära ka
otsekorraldusleping (kui see on varem kasutusel olnud).

Rahvamaja kutsub suvereisile!
18.−20. juulil sõidame Lätimaale. Kolme päeva jooksul külastame
Gaigalava pillimuuseumi, muljetavaldavat Aglona katoliiklikku basiilikat,
Aglona leivamuuseumi, Preiļi nukumuuseumi ja Jäneste küla. Rundāles
näeme Läti silmapaistvaimat baroki ja rokokoo arhitektuurimälestist
Rundāle lossi ning selle juurde kuuluvat imetlusväärset prantsuse aeda.
Ārdavas külastame koduveini ja mooside väiketootjat “Kalni”.
Majutus Daugavpilsis hotellis Dinaburg ja Jūrmalas hotellis Eiropa.
Tagasiteel peatus Valmiermuiža pruulikojas, kus saame teada, kuidas
Volmari mõisa rikas ajalugu on mõjutanud õllevalmistamist ning kuidas
valmib looduslikest koostisosadest elav õlu. Tutvume pruulikojaga ning
degusteerime Valmiermuižas valmivaid tooteid.
Olenevalt grupi suurusest on ekskursiooni maksumus 191 või 204 eurot,
hinna sees ööbimised, kaks lõunasööki, degusteerimised ja kõik tasuliste
vaatamisväärsuste piletid. Täpsema reisikava saamiseks palun helista
5061 267 või kirjuta riina@rauge.ee (Riina Kööts).

MTÜ ProCivitas korraldab Võrus 28. märtsist 12. aprillini teisipäeviti ja kolmapäeviti koolituste tsükli
õpioskuste ja algatusvõime parandamiseks. Koolitab Kaidi Kübar.
Täpsem info ja registreerumine: 5665 9118 või anu.viltrop@gmail.com.
Teade eakatele
Rõuge piirkonna eakate kokkusaamine toimub neljapäeval, 23. märtsil
algusega kell 11.00 Rõuge Noortekeskuses.

Paku koerale kodu!
Seoses peremehe haigestumisega ära anda sõbralik keskmise
suurusega koer. Info telefonil 5330 0153 (Maire Grosmann).

Robootikahuviliste perepäevad Viitinas
Ootame 19. märtsil kell 11−13 kõiki väikseid robootikahuvilisi koos
vanematega Viitina noortetuppa juba teisele pühapäevasele
perepäevale! Joonistame, mängime ning ehitame ja programmeerime
LEGO WeDo roboteid.
Töötuppa mahub korraga kuni 10 last. Kui soovijaid on rohkem, toimub
kaks töötuba.
Perepäeval on avatud KOHVIK! Registreeri end robootika töötuppa
aadressil lingid.ee/viitinarobootika. Lisainfo noortejuht Maalilt või
Facebookist www.facebook.com/nutivolur.
Järgmine perepäev toimub 26. märtsil.

Naljakuu alguse pidu rahvamajas
Peoõhtu „Nalja nabani!“ rahvamajas laupäeval, 1. aprillil kell 19.00.
Seekord teeb teatrit Tsooru näitering etendusega “Kullaauk”. Tantsutuurid tõmbavad käima särtsakad Seelikukütid! Vahepaladena
anekdoodivõistlus “Naljanina 2017”.
Sooduspiletid hinnaga 7 eurot on saadaval kuni 29. märtsini, hiljem
maksab pilet 10 eurot. Soodsad piletid saab välja osta sularahas
rahvamajast või tasudes ülekandega Rõuge Vallavalitsuse
arvelduskontole EE231010402006965009. Selgitusse tuleb märkida
sündmus ja kelle nimele mitu piletit ostetakse.
Info ja laudade broneerimine telefonil 5302 6770 (Ive Ruusamäe).
Olete oodatud!

Kiriku teated
Paastuaja 3. pühapäeval, 19. märtsil kell 11.00 armulauaga
jumalateenistus
Paastuaja 4. pühapäeval, 26. märtsil kell 11.00 armulauaga
jumalateenistus
Pühapäeval, 26. märtsil kell 13.00 toimub ka Heli Teppo 90.
sünniaastapäevale pühendatud mälestuskontsert.
Neljapäeval, 30. märtsil kell 18.30 vestlusõhtu kogudusemajas Rõuges.

Rahvamajja teatrisse!
Reedel, 7. aprillil kell 19 on Rõuge rahvamaja laval Jan Uuspõld
uuenenud monoetendusega “Ürgmees”.
See on koomiline sisekaemus meeste ja naiste vahelistesse suhetesse,
kus Ürgmees pakub mõlemale sugupoolele naeru ja äratundmist.
Publikus tekib üksteisemõistmine kui nad etenduse ajal endid laval
kuuldud lugudes ära tunnevad. Ürgmees paneb meid endi üle naerma
näidates, kuidas me tülitseme, naerame ja armastame. See on see, mis
paneb üle maailma paarid Ürgmeest armastama.
Piletid hindadega 15 eurot ja 13 eurot (õpilane, pensionär) saadaval
Rõuge rahvamajas, Viitina raamatukogus ja Piletilevis!

Ohtlike puude raie
Greenman OÜ teeb Rõuge kandis jätkuvalt ohtlike puude raiet.
Meie teenused: ohtlike puude raie (töö toimub korvtõstukiga), ohtlike ja
kuivanud okste eemaldamine, puude kärpimine ja ilulõikus, tormikahjustuste likvideerimine, koristus ja äravedu, kändude freesimine.
Hinnad kokkuleppel, hinnapakkumine ja konsultatsioon tasuta.
Kõik, kellel on mure ohtlike puudega Rõuges või lähiümbruses, võivad
võtta julgelt ühendust telefonil 5862 8334, kirjutada e-posti aadressile
greenman.est@gmail.com või Facebooki (Greenman).

Omadega Horvaatiasse!
Olete oodatud ühinema meie rõõmsa reisiseltskonnaga, et nautida
Horvaatia päikest, ilu, võrratut sooja sinist merevett ning küpseid puuvilju!
Reis toimub 5.−12. augustil ning maksab 650 eurot. Korraldab reisibüroo
Perereisid, lennureis saab alguse Riiast.
Hinnas on hommiku- ja õhtusöögid, ekskursioonid, eestikeelne giid.
Registreerimine
ja
info:
pere@kiirtee.ee,
742 0339
või
paklerkadi@gmail.com, 509 0294 (Kadi Pakler). Kohtumiseni reisil!

Sänna Kultuurimõisas toimub!
* Leiutajate Merekoolist oli pikemalt juttu eelmises infolehes.
Merekooli on oodatud 8−13-aastased lapsed, kelle südames on loomulik
huvi mere, laevade ja purjetamise vastu.
Merekooli esimene kohtumine on kolmapäeval, 22. märtsil, koos
hakkame käima üks kord nädalas. Leiutajate merekooli juhendab Hendrik
Noor, kes on lõpetanud Eesti Mereakadeemia laevajuhtimise ja -inseneri
erialal. Osalemiseks palume võtta ühendust: 5558 8927 või
hendriknoor@gmail.com (Hendrik Noor).

* Lisaks kutsutakse Sännas kokku Leiutajate tsirkusekool!
Leiutajate Külakooli lastele meeldib väga trikitada ja kui sina, 8−12aastane noor, tunned samasugust kihelust, et sooviksid avada salapärast
maailma, kus saad teha trikke näiteks žongleerides erinevate
esemetega, kätel käia ja saltosid hüpata või sootuks ehitada koos ühe
suure inimpüramiidi, siis võta meiega ühendust!
Treeningutel osaleme vaid sportlikus riietuses ja soovitatavalt on sul alati
kaasas rõõmus tuju, mida kõigiga jagada. Võta kaasa ka veepudel.
Treenime koos akrobaat Tiiaga, kellele samuti meeldis noorena väga
trikitada (muide, täiskasvanuna ka!) ning soovib neid toredaid oskusi
teiega jagada.
Osalemiseks palume eelnevalt registreerida, selleks tuleb meile
helistada (5558 8929). Sellelt numbrilt saab küsida ka infot näiteks selle
kohta, millal esimene kohtumine on jne.
* 29. märtsil algusega kell 18.00 toimub Sänna raamatukogus
vestlusõhtu raamatu „Minu Saksamaa. Kirju lapitekk“ autori
Marianne Suurmaaga.
Marianne elab Sänna külas ja on kahe lapse ema. Sännas panustab ta
kord nädalas oma tööga Sänna raamatukogus ja on Leiutajate Külakoolis
kunstiõpetaja. Vestlusõhtul jagab Marianne oma kogemusi raamatu
loomisest ja elust Saksamaal. Kindlasti on selles õhtus ruumi kuulajatelugejate küsimustele ning koos nendele vastuste otsimisele.
* Esmaspäevast reedeni kell 8.00−9.00 toimub Sänna Kultuurimõisas
meditatsioon. Oled oodatud!

* Neljapäeviti

kell

18.00

toimub

Sänna

Kultuurimõisas

kunstiteraapia. Osalustasu 5 eurot.
Kunstiteraapias maalime, voolime ja meisterdame, et jõuda läbi
loomise iseendale lähemale. Kunstiteraapia on mõeldud kõigile, kes
soovivad end läbi kunsti väljendada. Siin pole oluline tulemus, vaid
protsess – tegemise mõnu.
Grupi juhendaja Mari Peetsalu on lõpetanud Tallinna Ülikooli
kunstiteraapia magistriprogrammi. Mari on kolme lapse ema. Ta
naudib kunsti, teatrit, pildistamist, loodust ja reisimist ning joogat.

Aeg traktorite, liikurmasinate ja nende haagiste
tehnoülevaatuseks!
11. aprill 12.30 Sänna keskus ja Hurda küla
18. aprill 12.30 Ruusmäe töökoda
24. aprill 10.00 Nursi Masinaühistu
12.00 Pärlijõe kauplus
28. aprill 09.00 Haanja töökoda
10.30 Ruusmäe töökoda
11.30 Luutsniku parkla
12.00 Viitina töökoda
5. mai
09.00 Puiga töökoda
10.00 Haanja töökoda
11.00 Rõuge töökoda
Traktorite, liikurmasinate ja nende haagiste tehnoülevaatuse hinnakiri:
1. Traktori haagis ( 1-teljeline)
10 €
2. Traktori haagis ( 2- ja enama teljeline)
15 €
3. Ratastraktor (kuni 75 kw )
20 €
4. Ratastraktor (alates 75 kW) ja liikurmasinad 25€
5. Määratud ülevaatuskohast kojukutse
5€
6. Eriväljakutse
20 €
Hinnad sisaldavad käibemaksu 20%
Info: www.kagusell.ee, 782 0520, ulevaatus@kagusell.ee, 506 5113
(Reino Mokrik).

