Ära jäta valimas
käimata, igast
häälest sõltub meie
valla tulevik!
03.10.2017 ‒ nr 21 (374)

Kohaliku omavalitsuse volikogude valimised toimuvad pühapäeval, 15. oktoobril 2017
Selles lehes toome teieni valimisi puudutava olulisema info ning tutvustame praeguse Rõuge valla territooriumil valimistel
osalevaid erakondi ja valimisliite, neis kandideerivaid inimesi ja ideid, millega valimistele minnakse.

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.

Kuna ühinevad viis valda, on kogu ühinevate valdade
territoorium jaotatud viieks ringkonnaks:

Haanja piirkonna elanikud saavad valida vaid senise Haanja valla (st
ringkonna nr 1) kandidaate (vt https://kov2017.valimised.ee/ ‒> Võru maakond

‒> Rõuge vald ‒> Valimisringkond nr 1);

Misso piirkonna elanikud saavad valida vaid senise Misso valla (st ringkonna nr 2) kandidaate (vt https://kov2017.valimised.ee/ ‒> Võru maakond ‒>

Rõuge vald ‒> Valimisringkond nr 2);

Mõniste piirkonna elanikud saavad valida vaid senise Mõniste valla (st
ringkonna nr 3) kandidaate (vt https://kov2017.valimised.ee/ ‒> Võru maakond

‒> Rõuge vald ‒> Valimisringkond nr 3);

Rõuge piirkonna elanikud saavad valida vaid senise Rõuge valla (st
ringkonna nr 4) kandidaate (https://kov2017.valimised.ee/ ‒> Võru maakond

‒> Rõuge vald ‒> Valimisringkond nr 4);

Varstu piirkonna elanikud saavad valida vaid senise Varstu valla (st
ringkonna nr 5) kandidaate (https://kov2017.valimised.ee/ ‒> Võru maakond

Teadmiseks kõigile noortele!
Sel korral saavad hääletada ka kõik
need, kes on saanud
15. oktoobriks 16- aastaseks
(vt www.valimised.ee ‒>
Infoleht 16‒17-aastaste
hääletamisõiguse kohta).

Elektrooniline hääletamine
algab 5. oktoobril kell 9.00 ja
kestab ööpäevaringselt kuni 11.
oktoobril kella 18.00-ni.

‒> Rõuge vald ‒> Valimisringkond nr 5).

NB! Valida saab vaid oma ringkonnas kandideerivaid inimesi ‒ viige end enne hääletama minemist oma piirkonna kandidaatidega kurssi ning tehke oma arukas valik nende hulgast!

Eelhääletamine maakonnakeskuses ja valdade valimisjaoskondades:

Sõltumata elukohast saab Võrumaal eelhääletada 5. oktoobrist kuni 8. oktoobrini kell 12.00‒20.00 Võru linna
valimisjaoskonnas nr 2 Võru kultuurimajas Kannel, Liiva 13.
Valdades toimub eelhääletamine 9.‒11. oktoobrini kell 12.00‒20.00 järgmistes valimisjaoskondades:
valimisjaoskond nr 1 Haanja vallamajas (Haanja külas);
valimisjaoskond nr 2 Ruusmäel Haanja Vallavalitsuse ruumides (Mäe tee 2, Ruusmäe küla);
valimisjaoskond nr 3 Misso rahvamajas (Tsiistre tee 3, Misso alevik);
valimisjaoskond nr 4 Mõniste vallamajas (Tedre, Mõniste küla);
valimisjaoskond nr 5 Rõuge rahvamajas (Metsa tn 1, Rõuge alevik);
valimisjaoskond nr 6 Varstu kultuurikeskuses (Kultuuri tn 1, Varstu alevik).
Kõikides valimisjaoskondades peale Ruusmäe saab eelhääletamise päevadel hääletada ka väljaspool oma
elukohajärgset valimisjaoskonda.
Valimispäeval, 15. oktoobril kell 9.00‒20.00 saab hääletada ainult oma elukohajärgses valimisjaoskonnas.

Palun kontrollige oma isikut tõendavate dokumentide kehtivust,
sest hääletada saab vaid kehtiva pildiga dokumendiga (ID-kaart, Eesti kodaniku pass, diplomaatiline pass, meremehe teenistusraamat, juhiluba, pensionitunnistus).
Lisainfo Vabariigi Valimiskomisjoni kodulehelt: https://www.valimised.ee/et/kohaliku-omavalitsuse-volikogu- valimised-2017
Valimiste 24h infotelefon: 631 6633

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit
1. Vallaelanik peab saama teenused kodu lähedalt.
2. Lasteaeda ja algkooli koolitee aeg ei tohi ületada 30 minutit.
3. Põhikooli laps peab jõudma kooli vähemalt 45 minutiga.
4. Abivajava vanurini ja puudega inimeseni peab jõudma sotsiaal
töötaja 2−3 tunniga, erilisel võimalusel kiiresti.
5. Vallaelaniku koduni peab tagama ligipääsu iga ilmaga mõistliku aja jooksul.
6. Igal vallaelanikul võimalus kodu lähedal osa võtta huviringidest ja tegeleda spordiga igal aastaajal.
7. Vald aitab igati kaasa elanike turvalisuse tagamisele, toetades vabatahtlike organisatsioone nagu vabatahtlikud tuletõrjujad, naiskodukaitse,
kaitseliit, abipolitsei, naabrivalve ühendused.
8. Valla suurematele kultuuri- ja spordiüritustele tagatud tasuta transport.
9. Vallasisene transport lahendatud kõigi elanike huvisid arvestades.
10. Vald loob tingimused ettevõtete normaalseks tegutsemiseks, arenemiseks ja laienemiseks.
11. Taastame vastastikku kasuliku koostöö kaitsejõududega, leiame kompromissi Nursipalu harjutusvälja
küsimuses.
12. MTÜ-de ja külaseltside toetamine, et säilitada piirkondade identiteeti.
13. Koostöö arendamine kogudustega.
14. Lastehoiu korraldamine ka suvekuudel.
15. Tagada heakord elanikele olulistes kohtades.
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EIMAR HALLOP
JAAK PÄCHTER
ALAR JOHANSON
PEEP KIMMEL
TERJE RAJU
KALEV KANN
JANA TROLLA
VÄINO MARJAK
MART KRAAN
JANEK SISKA
MÄRT KUUS
TIIT VARBLANE
RIHO RUUSAMÄE

Eimar Hallop (134) − AS Võru Hallid tegevdirektor, Kauhur Grupp OÜ juhatuse liige, aktiivne osaleja
Rõuge segakooris ja rahvatantsurühmas, Rõuge Koguduse nõukogu liige.
Jaak Pächter (135) − Nogo turismitalu Saunamaa peremees, Rõuge Spordiklubi (jalgpall, hoki) asutaja ja
juhatuse esimees, Korvpalliklubi asutaja ja juhatuse liige. Volikogu liige alates Rõuge valla taasloomisest.
Alar Johanson (136) − Tindioru Turismitalu juhataja, HeatPoint OÜ tegevjuht, Mägilaste Motoklubi MTÜ
president, MTÜ Rõuge Järved juhatuse liige, endine Rõuge Vallavolikogu Keskkonnakomisjoni esimees.
Peep Kimmel (137) − Võru valla majandusspetsialist, Rõuge Vallavolikogu liige, Viitina külaelu vedur, edukate ettevõtmiste Viitina Kuurits ja Ala-Rõuge Taluturg juht, Viitina Jahiseltsi juhataja, osaleb aktiivselt
Viitina meesansamblis, abivalmis ja sõbralik.
Terje Raju (138) − Rõuge Põhikooli õpetaja, võimlemisklubi Siruta juhataja, aktiivne tervisike eluviiside
propageerija ja edendaja.
Kalev Kann (139) − Päivila talu peremees, põllumeeste õiguste eest võitleja, ettevõtlik, aus.
Jana Trolla (140) − AS Lõuna-Eesti Haigla õendusjuht, osaleb aktiivselt Riigi õdede ühenduse töös,
tunneb muret Rõuge Tervisekeskuse arenduse pärast.
Väino Marjak (141) − Võrumaa Puuetega Inimeste Koja tegevjuht, Püssa külaelu edendaja, huvialaks
numismaatika, otsekohene.
Mart Kraan (142) − AS Sirje tootmisjuht, Rebäse küla külavanem, huvialaks vanatehnika, ettevõtlik,
sõbralik.
Janek Siska (143) − TixMet OÜ installatsiooni spetsialist, Rõuge Spordiklubi asutaja ja juhatuse liige,
Rõuge jalgpalli raudne vedaja, konkreetne, otsekohene, aus.
Märt Kuus (144) − kodune, kasvatab lapsi, aktiivne sportlane, uisutamine, omab kõrgeid saavutusi sellel
alal Eestis, kindel eelistus on pere.
Tiit Varblane (145) − kaitseliitlane, kunstiõpetaja, viib aktiivselt läbi erinevaid kunstiringe, otsekohene.
Riho Ruusamäe (146) − Kaugu Põld OÜ juhataja, Kauhur Grupp OÜ juhatuse liige, Rõuge Jalgpalliklubi
aktiivne liige, hindab pereväärtusi, ettevõtlik.

Valimisliit Meie Vald
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TIIT TOOTS
KAREL SAARNA
ILMAR AIT
KERLI KÕIV
TARVI TUUSIS
JAANUS KÕIV
ELINA JÄRV
AHTI LIND
RAUL ERMEL
IVE RUUSAMÄE
ELAR KUTSAR
VIIVIKA NAGEL
MERIS SAKHOV
TAAVI KARU
MAIRO LIPMEISTER
JOANNA KURVITS
KRISTO PERLI
SÄLLY JAASKA
MAALI KAHUSK
KAIDO KÄHRI
AVE RAUDVASSAR
OLEV MÕTTUS

Neli aastat eelmistest valimistest
on möödunud linnutiivul. Kui
vaadata tagasi tehtule, siis oleme uhked
selle üle, et oleme suutnud täita enamuse 2013. aasta valimisliidu Meie Rõuge
lubadustest.
Plaanide ja tegevuste elluviimisel on
suur roll olnud meie inimestel – nii valla
töötajatel kui elanikel. Täname teid
kõiki jagatud mõtete, kaasaelamise,
hea sõna ja toetuse eest läbi teie algatuste ja ettevõtmiste, koosolekute,
komisjonide ning volikogu töö. See on olnud tulemuslik töö. Suur tänu
teile selle eest!
Uued valimised toovad meie valla ellu pöörde – 26 aastat tegutsenud vald
lõpetab senistes piirides tegutsemise ning tekib uus, mille nimeks on küll
Rõuge vald, kuid hoopis suuremal territooriumil. Ka valimisteks
valmistumine käib teistmoodi kui varem – nüüd on meil viis erinevat ringkonda, kust valitakse 27 volikogu liiget.
Oleme koos oma mõttekaaslastega teistest ühinevatest valdadest loonud
valimisliidu Meie Vald, mille üheks suuremaks eesmärgiks on ühtne tugev
omavalitsus, kus otsuseid tehakse iga piirkonna vajadusi silmas pidades
ja kus igal inimesel on hea elada.
Meie põhiväärtus on olla oma valla inimestele lähedal, kuulata
oma inimesi, kaasata tegevustesse ja alustada üheskoos meie
ühtse valla eduteed. Selle saavutamiseks lähtume valitsemisel oma
inimeste ja kogukonna heaolust, mitte parteipoliitilistest suunistest.

Muutused ei ole ainult riigis või vallas. Muutused on ka
inimeste eludes ja tegevusplaanides. Nii ka minul.
Olen Rõuge vallavanemana töötanud enam kui kümme
aastat. See teekond on olnud põnev, väljakutseid pakkuv
ning pingeline. Nende kümne aastaga on tehtud palju põnevaid ning meie valla inimestele olulisi asju. Oleme koos
valla töötajate ja elanikega teinud Rõugest koha, kus soovitakse elada, kuhu soovitakse külla tulla ning mille positiivne
maine kõlab üle Eesti.
Kuid iga teekond lõpeb ükskord, nii ka minu tee vallavanemana. Olen otsustanud, et ei kandideeri enam uueks
ametiajaks Rõuge vallavanemaks. See otsus ei tulnud minu
jaoks kergelt, kuid leidsin, et praegusel muutuste ajal on
mul õige aeg kõrvale astuda ning anda võimalus uuele
inimesele. Otsuse tegi kergemaks see, et oleme leidnud
meie valimisliidu vallavanema kandidaadiks inimese, kes
suudab juhtida valda samal kursil ning keda ma usaldan.
Ehkki valla tegevjuhtimisest olen otsustanud eemale
tõmbuda, ei plaani ma vallaelu edendamisest täiesti kõrvale
jääda. Kandideerin Rõuge vallavolikokku ning kui saan
rahvalt mandaadi, olen kindlasti aktiivne volikogu liige,
kellele on oluline kohalike elanike heaolu ning piirkonna
areng. Samas ei välista ma enda jaoks Rõuge vallavolikogu
esimeheks kandideerimist, selleks peab meie valimisliit
saama uues volikogus rahvalt piisava mandaadi ning minu
kandidatuur VL Meie Rõuge toetuse. Lõpliku otsuse selles
osas teen peale valimisi.
Tiit Toots

Olen juhtinud Rõuge vallavolikogu tööd viimased neli aastat. Ma
tänan volikogu liikmeid ja valla kogukonda selle usalduse eest.
Nende nelja aasta jooksul kujunes paljude kohalike elanike heaks
tehtud otsuste ja investeeringute kõrval kõige suuremaks väljakutseks haldusreformi edukas läbiviimine meie piirkonnas.
Oleme täitnud reformi alguses endale seatud eesmärgi hoida kohalike otsuste tegemine võimalikult kaasav ning rahva lähedal. Selle
lahenduseks oli ühise valla loomine Mõniste, Varstu, Haanja ja
Missoga. Meie elulaad on sarnane ning ühinema tiivustas ka ühine
looduskeskkond ja turismipotentsiaal, mida koos turundada: mäed,
orud, järved, värav idast ja lõunast Võrumaale saabujatele. Meie
valdu iseloomustab mitmekesine ja tugev väikeettevõtlus. Aga
eelkõige ühendab meid soov arendada kohalikku elu ning pingutada
selle nimel, et elu maal oleks elujõuline ja jätkusuutlik.
Haldusreform on väga suur muutus valla elus, aga olen kindel, et oleme
liikunud parimal kursil ning me kõik koos saame sellega hakkama.
Tänan meie volikogu, kel on olnud julgust olla reformikeeristes
aktiivne algataja ja protsesside eestvedaja, mitte passiivne kõrvaltvaataja. Julgus, ettevõtlikkus ja koostöömeelsus peavad olema ka
meie tulevase valla olemus.
Tänan meie valla kogukonda, kes on käimasolevate muutuste ajal
olnud arukas, mõistev ning volikogu usaldav.
Kandideerin uue Rõuge valla volikokku valimisliidu Meie Vald nimekirjas, mille väärtusi ja tõekspidamisi hindan. Muutuvas Rõuge vallas
kutsun teid kõiki üles hoidma ja uutesse oludesse kaasa võtma meile
olulisi väärtusi − avatust, hoolimist, kohalikust inimesest lähtumist.
Soovin meile kõigile palju arukust uues suures väljakutses!
Karel Saarna

VL Meie Vald inimeste vallavanema kandidaat on Võrumaa Omavalitsuste Liidu juht Mailis Koger. Kinnitame, et Mailis on
väga töökas ja võimekas juht, kellel on piisavalt empaatiavõimet ning koostööoskust. Mailis on elupõline võrumaalane ning tema vanemate ja vanavanemate juured on meie vallas. Mailis on meeskonnainimene, ta on ühendanud Võrumaa Omavalitsuste Liidu ühtseks
koostööorganisatsiooniks. Mailisel on võimekust ja tahet viia meie vald eduteele, arendades juhtimisviisi, millesse on kaasatud erinevate
huvialade ja kogemustega inimesed. Mailis Koger on tulevase Rõuge valla juhiks parim valik, arvestades tema suurepäraseid teadmisi
kohaliku omavalitsuse korraldusest. Ta on hooliv ja inimesi kuulav. Praeguses valdade ühinemise olustikus on parim, kui uus vallajuht ei
ole oma senise tegevusega seotud ühegi liituva omavalitsusega. See annab juhtimises parema võimaluse näha suurt pilti.
Kutsume teid kõiki ja teie sõpru, peresid ning tuttavaid toetama kandideerijaid VL Meie Vald nimekirjas. Toetades VL Meie Vald
kandidaate Rõuge vallas, annate oma hinnangu meie viimase nelja aasta tööle.
Kui teil on peretuttavaid, sugulasi ja sõpru teistes ühinevates valdades, siis suunake nende tähelepanu sellele, et ka nende valik
võiks toetada just VL Meie Vald inimesi ja ideesid.

Eesti Keskerakond
243 MAIRE MELDRE
244 TARMO KUUS
245 ALDO LÕHMUS
246 KRISTIINA HEERO
247 AIME TIKS
248 VIIVI KRIISA
Soovime olla osake ühtse, positiivse ja jätkusuutliku volikogu moodustamisel.
Tore, kui meie imekaunis Rõuge areneb tänu töökatele ja tublidele inimestele.
Soovime kõigile sära silma, kannatlikku meelt ja üksteise mõistmist ka raskematel päevadel!

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
268 KUUNO KANN
269 AKO SISKA
270 ANDRES SAAREMAA
271 MARGUS SIKK
EKRE eesmärgid kohalikel valimistel

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) kandidaadid soovivad, et elu Rõuge suurvallas ei
halveneks, vaid muutuks järjest paremaks.
- Näeme, et üheks teravaks probleemiks on kohalike teede korrashoid – sellest sõltub, kui kiiresti jõuab abivajajani päästeteenistus ja kiirabi.
- Paljudel valla elanikel puudub oma transport – vallas on vaja hästi toimivat ühistransporti.
- Ei tohi võtta vastu otsuseid, mis toovad kaasa ääremaastumise.
- On mure, et valdade ühinemisega võivad ära kaduda koolid ja kauplused, seda ei tohi lasta juhtuda. Igal
lapsel, vähemalt algklassides, peab olema võimalus käia kodulähedases koolis. Ka lasteaed peab olema
kodule lähedal.
- Tõsiseks probleemiks on politsei puudumine igas vallas ja ühinevas vallas võib see veelgi ebakindlust
suurendada. Tuleb töötada välja meetmed, kuidas tagada valla elanike turvatunne.
- Misso, Haanja, Varstu ja Mõniste valijad tunnevad puudust kohalikust arstiabist. Apteek ja esmatasandi
arstiabi peavad olema kiiresti kättesaadavad kõigile valla elanikele.
On aeg koos edasi liikuda, uus vald vajab julgeid tegijaid. Hoolitseme selle eest, et kõik ühinevad vallad
oleksid võrdselt koheldud!

Kõrgemaa valimisliit
282 MIRJAM VODI
Valimisliidu eesmärk on tulevases Rõuge vallas ühise meele leidmine ja kõikide osapoolte
arvamustega arvestamine.
Kõik liituvad vallad (Misso, Haanja, Rõuge, Varstu ja Mõniste) on uues vallas sama olulised ja neid ei tohi
valla keskuses toimuvast kõrvale jätta.
Kõrgemaa valimisliit on seisukohal, et uues vallas tuleb rahva sõna maksma panna. Selleks toimuvad juba
praegu Haanja vallas rahvakoosolekud ehk kärajad, mille otsuseid meie esindajad austavad. Me soovime,
et ka teistes piirkondades tekiks huvi kärajate pidamiseks. Kõrgemaale on olulised kodukoha juured ning
nende säilitamine.
Meie valimisliit ei ole huvitatud konkurentide maha tegemisest, vaid üksmeelsusest, sest just läbi üksmeelsuse on meil võimalik luua uus ja tugev Rõuge vald.
Kestma jäämine omal maal on võimalik läbi üksmeele ja usalduse!

