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Haanja, Misso, Mõniste, Rõuge ja Varstu valla ühinemisel
moodustuva Rõuge vallavolikogu valimisteks esitati valimiskomisjonile registreerimiseks kokku 184 kandidaati.
Eesti Keskerakond esitas 23, Eesti Konservatiivne Rahvaerakod 18,
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit 72, Kõrgemaa valimisliit 11 ja
Valimisliit Meie Vald esitas 60 kandidaati. Üksikkandidaate ei
esitatud. 7. septembril võttis üks kandidaat oma kandideerimisavalduse tagasi.
10. septembril toimus liisuheitmine, mille tulemusena kandidaadid
registreeriti. Registreeritud kandidaatide nimekirjad pannakse üles
Vabariigi Valimiskomisjoni kodulehele https://www.valimised.ee/et.
Eelhääletamisest:
Võru Maavanema 12.07.2017 korraldusega nr 1-1/17/296 on
moodustatud Rõuge valla volikogu valimisteks Haanja, Misso,
Mõniste, Rõuge ja Varstu vallas kokku kuus valimisjaoskonda, millest
nr 1 asub Haanjas, nr 2 Ruusmäel, nr 3 Missos, nr 4 Mõnistes, nr 5
Rõuges ja nr 6 Varstus. Eelhääletamine ja väljaspool elukohta
hääletamine toimub valimisjaoskondades nr 1, 3, 4, 5 ja 6, Ruusmäel
asuvas valimisjaoskonnas nr 2 eelhääletamist ja väljaspool elukohta
hääletamist ei toimu.
Valimiste päeval, 15. oktoobril on avatud kõik kuus jaoskonda ja siis
saab hääletada vaid oma elukohajärgses jaoskonnas.
Info
Vabariigi
Valimiskomisjoni
kodulehel
aadressil
https://www.valimised.ee/et/kohaliku-omavalitsuse-volikoguvalimised-2017
ja
Rõuge
valla
kodulehel
aadressil
https://rouge.kovtp.ee/et/valimised.

Algavad vallavanema vastuvõtud külades

Reedeti tasub juba alates kella 15-st Ala-Rõugest taluturult
läbi astuda. Alanud sügishooaeg on kaubavalikut rikastanud
ohtrate sügisandidega, muu hulgas saab osta näiteks maitsvaid
ploome! Lisaks muidugi liha, kala, hoidised ja muu hea-parem.

Uus hooaeg Rõuge Avatud Noortekeskuses!
Lahtiolekuajad
Rõuge noortekeskus on avatud E–R kell 12–20.
Nursi noortetuba on avatud E, T, N, R kell 15–19
Viitina noortetuba on avatud E, T, N, R kell 15.45–19.00.
Ootame osalema huviringides:
Maalimine alates oktoobrist. Juhendajateks on noortekeskuse
vabatahtlikud Eva ja Fabio Portugalist.
IT ring reedeti alates 29. septembrist. Juhendaja Pait Priidik Pettai.
Golfikursus 22. septembrist 27. oktoobrini reedeti kell 15.00 Rõuge
golfiväljakul Viitina tee ääres. Varustust ei pea endal olema.
Juhendajad Rõuge Golfiklubist.
Fotoring alates 2. oktoobrist esmaspäeviti kell 17.00, juhendaja
Martin Mark.
Astronoomiaring alates 2. oktoobrist esmaspäeviti kell 18.00,
juhendaja Martin Mark.
Rõuge TV alustab oktoobris, info peatselt tulekul! Juhendaja Karel
Saarna.
Oktoobrist lisandub veel filmikool, tsirkus-akrobaatika, trummiring
ja skatering. Info nende ringide toimumise aja ja asukoha kohta on
peatselt tulemas.
Lisainfot saab Rõuge Avatud Noortekeskuse Facebooki lehelt, e-posti
teel aadressilt raugeank@gmail.com või telefonil 5340 3309.
Huviringid toimuvad Rõuges.

Tule saksa keelt õppima!

Vallavanem Tiit Toots alustab taas vastuvõtte suuremates külades:
Teisipäeval, 19. septembril kell 9−11 Viitina külakeskuses
Teisipäeval, 26. septembril kell 9−11 Nursi külakeskuses
Teisipäeval, 3. oktoobril kell 10−12 Sänna kultuurimõisas
Vastuvõtule eelnevalt registreeruda pole vaja, astu lihtsalt sisse!
Soovi korral võib vallavanemaga kohtumise eel mõtteid vahetada
telefonil 517 6261 või e-posti teel tiit@rauge.ee.

Alates oktoobrikuust on täiskasvanutel taas võimalus Rõuges saksa
keelt õppida. Saame kokku kord nädalas õhtupoolikul Rõuge koolis.
Septembrikuu jooksul selgub, kas hakkavad toimuma ka laste tunnid.
Kõik huvilised saavad oma osalemissoovist kirjutada e-maili
aadressil fanny_schneider@outlook.de, võib ka helistada telefonil
5373 4366. Siis saab arutada, kes millisel tasemel saksa keeles
suhtleb või kes tahab alustada täiesti algusest.
Ootan põnevusega huvilisi! Fanny Schneider, saksa keele õpetaja

Eakate päev

Algavad kelgukoeraspordi treeningud

Rahvusvahelise eakate päeva tähistamine toimub Rõuge
rahvamajas laupäeval, 30. septembril algusega kell 13.00, esineb
Männiste perebänd.
Bussiring väljub Rõugest kell 12.15 marsruudil Rõuge – Ruuksu –
Hurda – Kaugu – Sänna – Järvepalu – Nursi − Rõuge (Sänna 12.30,
Nursi 12.40).
Bussiring marsruudil Pärlijõe – Viitina – Suurõ-Ruuga − Jaanipeebu
– Rõuge väljub Pärlijõe kaupluse juurest kell 12.30 ja Viitina
bussijaamast kell 12.40.
Sadramõtsa, Ristemäe, Kellamäe, Listaku ja Rõugest Haanja
poolsete külade elanikel palume transpordisoovist teada anda
telefonidel 785 9138 või 5330 0153.

Ootame noori ja lapsi alates 7. eluaastast kelgukoeraspordi trenni!
Treeningud toimuvad kaks korda nädalas Rõuges ja lähiümbruses,
rohkem infot: 5599 8188 või neumannhusky@gmail.com.

Suur sügishoidiste degusteerimine ja näitus

Eelinfoks: suur juubelipidu 200!

Ka tänavu toimub Püssä küla seltsi eestvedamisel Rõuges suur
sügishoidiste degusteerimine ja näitus.
Sedapuhku leiab meid Rõuge rahvamajas laupäeval, 23.
septembril algusega kell 11.
Igaüks on oodatud üritusele koos oma parimate hoidistega:
magusate moosidega, soolaste salatitega või hoopis hoidistatud
jookidega. Aga võib tulla ka lihtsalt maitsma ja vaatama.
Kõik hea ja parema paneme lauale ühiseks degusteerimiseks ning
kõik saavad valida oma lemmikud.
Kõige lemmikumaid hoidiseid ja parimaid hoidistajaid ootavad
auhinnad.
Etteregistreerimine pole vajalik, tule lihtsalt kohale!
Info telefonil 5554 2088 (Eveli).

Kitarrikool kutsub
Jaanipeebu Kitarrikool ootab uusi huvilisi, noori ja täiskasvanuid,
algajate kitarrikursusele!
Kursusel õpime akordidega laule saatma ning kevadel esitame
omandatud repertuaari avalikul lõppkontserdil. Õpe toimub grupis ja
kord nädalas, esmaspäeva õhtuti.
Oma pilli olemasolu on soovitatav. Eelregistreerimine ja info:
indrek.hunt@protonmail.com või telefonil 5841 5169 (Indrek Hunt).
Laupäeval, 7. oktoobril kell 19.00 toimub suur ühine
sünnipäevapidu: Rõuge rahvamaja 80, Rõuge segakoor 85, Viitina
meesansambel 15, ansambel K.T.K 10, segarühm Käsikäes 5 ning
Jaanipeebu kitarrikool 5 aastat.
Piletid kuni 5. oktoobrini eelmüügist 7 eurot, hiljem 10 eurot.
Tulge peole!

Rõuge raamatukogu kutsub sünnipäevale!
Kõik on oodatud reedel, 15. septembril kell 13.00 külalistena Rõuge
rahvamajja raamatukogu 95. sünnipäevale. Külla tuleb ka kirjanik,
kardioloog ja hobimesinik Ilmar Särg. Sünnipäevapeol saab osta
tema enda kirjutatud raamatuid ja mesilassaadusi.
Tulge kuulama ja üheskoos raamatukogu sünnipäeva tähistama!

Kütteseadmeid ning nende korstnaid ja ühenduslõõre peab igal aastal vähemalt korra puhastama, puhtad lõõrid aitavad
vältida tahmapõlenguid. Eramajade korstnaid ja lõõre tohib ise pühkida, kuid kord viie aasta jooksul peab seda
tegema kutsetunnistusega korstnapühkija. Kortermajade ja ridaelamute korstnaid peab korstnapühkija hooldama
igal aastal. Korstnapühkija peab tehtud tööde kohta väljastama akti. Seda saab teha vaid kutsetunnistusega
korstnapühkija (vaata kutsetunnistuse olemasolu: http://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutseotsing).
Kui küttekollet pole pikemat aega kasutatud, ärge laduge seda esimesel kütmisel puid täis. Esialgu soojendage pilbaste
või paberiga üles suitsukäigud ja korsten, nii ei aja ahi suitsu sisse. Veel on oluline teada, et küttekollete siibritel on
kaks asendit: kinni ja lahti, poolkinni neid hoida ei tohi − see põhjustab ebatäielikku põlemist, nii et sooja saamiseks
kulub rohkem küttematerjali ja lõõrid tahmuvad kiiremini. Sama tagajärg on märgade puudega kütmisel.

Tunnustuskonkurss „Märka vabatahtlikku!“
Eesti Külaliikumine Kodukant kutsub kõiki inimesi, kodanikuühendusi,
riigi- või omavalitsusasutusi ja ettevõtteid hetkeks peatuma ja
märkama meie ümber tublisid vabatahtlikke ja nende kaasajaid.
“Märka vabatahtlikku“ tunnustusega täname neid inimesi ja
organisatsioone, kes vabast tahtest ja tasu saamata aitavad teisi või
panustavad laiemalt ühiskonnale olulistesse algatustesse.
Kandidaate
saab
esitada
Vabatahtlike
Värava
kaudu
(http://vabatahtlikud.ee/) kuni 10. oktoobrini kolmes kategoorias:
1. Aasta vabatahtlik: tunnustame vabatahtlikke, kes on järjepidevalt
panustanud Eesti ühiskonna arengusse;
2. Vabatahtlike kaasaja, juhendaja: tunnustame vabaühendusi,
algatusi või inimesi (juhendajaid), kes on järjepidevalt juhendanud
vabatahtlikke, neid innustanud ja kaasanud;
3. Ettevõte või asutus: tunnustame ettevõtet või avaliku sektori
asutust, mis on soodustanud oma töötajate vabatahtlikku
professionaalset tegevust vabaühendus(t)es.
Tunnustussündmuse patroon on Vabariigi President. Tunnustused
antakse üle 10. detsembril Lihula kultuurimajas. Vabatahtlike
tunnustussündmust on korraldatud alates aastast 2005, aastate
jooksul on tunnustuse saanud 334 vabatahtlikku ja nende kaasajat.
Tunnustussündmust toetab Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Tunnustage oma valla ettevõtjaid!
Võrumaa Arenguagentuur ootab kuni 20. septembrini ettepanekuid
maakonna parimate ettevõtjate kandidaatide kohta.
Eesmärgiks on avaldada tunnustust Võrumaal tegutsevatele
tublidele ettevõtetele. Tunnustust jagatakse 5 kategoorias:
- Võrumaa
Parim
Suurettevõte
2017
(rahvusvaheliselt
konkurentsivõimelise majandustegevuse ja ekspordivõimega
ettevõte, kus on rohkem kui 50 töötajat ja kes on tegutsenud kauem
kui 24 kuud);
- Võrumaa Parim Väikeettevõte 2017 (konkurentsivõimelise
majandustegevusega ettevõte, kus on alla 50 töötaja ja kes on
tegutsenud kauem kui 24 kuud);
- Võrumaa Parim Mikroettevõte 2017 (konkurentsivõimelise
majandustegevusega ettevõte, kus on alla 10 töötaja ja kes on
tegutsenud kauem kui 24 kuud);
- Võrumaa Edukas Startija 2017 (kuni 3 aastat tegutsenud, mitte
varem kui 01.10.2014 registreeritud ettevõte, kes on oma tegevuse
edukalt käivitanud);
- Võrumaa Parim Tööandja 2017 (ettevõte, kes on oma
tegevusega oluliselt panustanud oma töötajatele heade
töötingimuste ja töökeskkonna loomisel on toetanud töötajate
ühistegevusi ja tervise edendust ning maksnud oma töötajatele üle
Eesti keskmist brutotöötasu).
Üldkriteeriumid esitavatele kandidaatidele on järgmised:
- ettevõte tegutseb Võru maakonnas
- äriettevõte (mitte riigi- ega munitsipaalettevõte)
- majandusnäitajate alusel edukas ja stabiilne, hea mainega
- puuduvad maksuvõlgnevused
Kandidaate saavad esitada kohalikud omavalitsused, ettevõtjad,
asutused, organisatsioonid ja üksikisikud.
Parimate väljakuulutamine toimub üleriigilise ettevõtlusnädala
raames 5. oktoobril toimuval ettevõtjate tunnustusüritusel.
Ettepanekud koos põhjendustega tuleb saata hiljemalt
20. septembriks kell 17.00 läbi kandideerimisvormi, mis asub
aadrressil http://bit.ly/Vorumaa_ettevotja.

Noorte Tugila
Kui sa oled 15–26-aastane noor, kes ei tööta ega õpi, siis julgustame
sind ühendust võtma meie Tugila spetsialistide Angelika ja Meelikaga,
kellega üheskoos leida parim võimalik lahendus edasi tegutsemiseks.
Lapsevanemad, naabrid, 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.
Tugila on osa Euroopa Liidu algatatud Eesti Noortegarantii riiklikust
tegevuskavast, mille eesmärgiks on ühiskondlikult nõrgemal
positsioonil olevate noorte võimalikult kiire tööleaitamine.
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, 5340 3309 või
külasta Rõuge Avatud Noortekeskust!

Energiaarukas kogukond:
kodukampaania

videokonkurss

ja

Me kõik teame, et toast lahkudes on arukas tuli kustutada ja
hammaste pesemise ajaks võiks kraani kinni panna. Milliseid
säästvaid igapäevatarkusi meie lapsed ja noored veel teavad?
Rõuge Vallavalitsus ja Tartu Regiooni Energiaagentuur kuulutasid
välja videokonkursi “Olen arukas energiatarbija!”, millest oodatakse
osa võtma Võrumaa koolide 1.–9. klasside õpilasi. Konkursile
esitatav 1−2-minutiline videoklipp peab pakkuma välja lahendusi
arukaks energiakasutuseks koolis või kodus.
Konkursi vanusekategooriad on jaotatud kooliastmeti (1.−3. klass,
4.−6. klass, 7.−9. klass), iga vanuseklassi peaauhinnaks on 300 euro
väärtuses nutiseade.
Konkursitöid saab esitada kuni 17. novembrini, võitjad kuulutatakse
välja 1. detsembril toimuval energiapäeval Rõuge Põhikoolis.
Lisainfo,
tingimused
ja
konkursitööde
üleslaadimine:
http://trea.ee/videokonkurss/.
Videokonkursi toimumist rahastab Eesti-Läti koostööprojekt
„Energiaarukas kogukond“.
Jätkuvalt käib ka huviliste liitumine projekti kodukampaaniasse,
milleks valitakse välja kümme Rõuge valla majapidamist, kes on
huvitatud
oma
koduse
energiatarbimise
mõõtmisest
ja
analüüsimisest, et leida võimalusi säästmiseks ja nutikamaks energia
kasutamiseks. Kampaaniast oli pikemalt juttu eelmistes infolehtedes,
osalemiseks andke endast märku aadressil energiapark@rauge.ee.

Kutse Võrumaa ettevõtluspäevale
Ettevõtluspäev toimub kolmapäeval, 4. oktoobril kell 8.30−16.00
Võru Kultuurimajas Kannel. Võrumaa ettevõtluspäevale on oodatud
kõik, keda huvitab ettevõtlus ja ettevõtjaks hakkamine; aga ka need,
kes otsivad inspiratsiooni, häid nõuandeid ja uusi põnevaid kontakte.
Päeva jooksul saab teada, kuidas genereerida tõeliselt head
äriideed, kuidas teha oma plaan täiuslikuks ideekohviku abil ning
millist abi saab ettevõttega alustaja Võrumaa Arenguagentuurist.
Oma teekonnast ettevõtluseni räägivad kolm noort ettevõtjat Toomas
Sarapuu (Wildest Group OÜ), Raiko Allik (Sebra Sõbrad OÜ) ja
Rodny Verner Reeder (STRAIV OÜ).
Päev annab osalejatele julgust ja inspiratsiooni!
Info ja registreerimine kuni 29. septembrini www.ettevotlusnadal.ee.

