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Rõuge Vallavolikogu teated
14. novembri 2017 istungil Rõuge Vallavolikogu:
• Otsustas osaleda kolmes EASi piirkondade konkurentsivõime
tugevdamise (PKT) toetusmeetmest taotlevas projektis: „Rogosi
kastellmõisa turismitoote arendamine − interaktiivse mõisa- ja piibulugude ekspositsiooni rajamine“, „Haanja puhke- ja spordikeskuse
väljaarendamine aastaringseks spordi-, turismi- ja puhkekeskuseks“ ning
„Suure Munamäe kui rahvusvahelise tähtsusega turismiatraktsiooni
arendamine“.
• Nimetas Rõuge valla esindajana Võrumaa Omavalitsuste Liidu
juhatuse liikmeks Mailis Kogeri ja tema asendusliikmeks Aigar Kalgi.
• Nimetas Rõuge valla esindajateks Võrumaa Omavalitsuste Liidu
üldkoosolekule Aigar Kalgi (asendusliikmeks Katrin Roop) ning Mailis
Kogeri (asendusliikmeks Olev Mõttus).
• Otsustas, et loa andmine AS-le Cesana Grupp (registrikood 10708929,
asukoht Vanemuise tn 54, Tartu linn) Rõuge vallas Viitina külas asuva
Kauro kinnistu omandamiseks suurusega 46,57 on kooskõlas avaliku
huviga ega takista Rõuge vallal täita talle seadusega antud ülesandeid.
• Määras vallavanema töötasu suuruseks 2200 eurot kalendrikuus.
• Moodustas Rõuge Vallavolikogu alatise komisjonina 3-liikmelise
revisjonikomisjoni, mille esimees on Ain Pajo, liikmed Kalmar Luisk ja
Margus Treial.
• Moodustas 12-liikmelised Rõuge Vallavolikogu alatised komisjonid ning
valis neile esimehed ja aseesimehed:
Majanduskomisjoni esimees Tiit Toots, aseesimees Katrin Roop.
Komisjoni tegevusvaldkonda kuuluvad Rõuge valla eelarvet, rahandust,
vallavara, majandust ja muud eelarvelist planeerimist puudutavad
küsimused.
Arengu- ja ettevõtluskomisjoni esimees Karel Saarna, aseesimees Tiit
Niilo. Tiit Niilo esitas aseesimehe kohalt tagasi astumise avalduse alates
16. novembrist ja komisjoni esimees ning aseesimees valitakse uuesti
28. novembri volikogu istungil.
Komisjoni tegevusvaldkonda kuuluvad Rõuge valla arengut ja ettevõtlust
puudutavad küsimused, sh valla arengusuundade ja planeeringute
kavandamine, EL programmidele ja fondidele esitatavate projektide
ülevaatamine.
Hariduskomisjoni esimees Kerli Kõiv, aseesimees Ere Käis.
Komisjoni tegevusvaldkonda kuuluvad Rõuge valla haridusasutuste

Pühapäeval, 3. detsembril kell 17.00 saab Rõuge rahvamajas nautida mõnusat
advendikontserti "Ootuse aeg". Esinevad Evelin Samuel-Randvere ja Johan
Randvere, jõuluhõngu lisavad glögi ja piparkoogid. Sissepääasuks vaba annetus.
Tulge kuulama!

töökorraldust, noorsootööd, elukestvat õpet, huviharidust ning
haridusliku erivajadusega noori puudutavad küsimused.
Sotsiaal- ja tervisekomisjoni esimees Ere Käis, aseesimees Sälly Jaaska.
Komisjoni tegevusvaldkonda kuuluvad Rõuge valla sotsiaalabi ja
-teenuseid, vanurite, laste ja erivajadustega isikute hoolekannet,
lastekaitset ning muud sotsiaaltööd puudutavad küsimused.
Keskkonnakomisjoni esimees Tarvi Tuusis, aseesimees Margus Treial.
Komisjoni tegevusvaldkonda kuuluvad loodushoiu ja keskkonnaga, sh
elukeskkonnaga seotud küsimused.
Kultuurikomisjoni esimees Marika Parv, aseesimees Sirje Pärnapuu.
Komisjoni tegevusvaldkonda kuuluvad Rõuge valla kultuuri- ja
sporditegevust puudutavad küsimused, sh kultuuri- ja spordiasutuste töö
korraldamine.
Külaelukomisjoni esimees Katrin Roop, aseesimees Elar Kutsar.
Komisjoni tegevusvaldkonda kuuluvad Rõuge valla külaelu probleemide
väljaselgitamine ja ettepanekute tegemine nende lahendamiseks, külade
arengut ja arenguvõimalust puudutavate küsimuste lahendamine.
Korrakaitsekomisjoni esimees Raul Ermel, aseesimees Tarvi Tuusis.
Komisjoni tegevusvaldkonda kuuluvad Rõuge valla korrakaitset ja
turvalisust puudutavad küsimused.
• Kinnitas Rõuge Vallavalitsuse struktuuri 7-liikmelisena: vallavanem ja 6
vallavalitsuse liiget. Vallavalitsuse nimelisteks liikmeteks kinnitati Tiia
Zuppur, Mariliis Raidma, Maiu Toom, Olev Mõttus ja Rainer Vissel.
• Otsustas maksta Rõuge vallale eraldatud ühinemistoetusest
ühekordset hüvitist endistele Haanja, Mõniste, Rõuge ja Varstu
vallavanematele kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste tulemuste
väljakuulutamise päevale eelnenud kahe aasta vastava ametikoha kuu
keskmise töötasu 12-kordses ulatuses ning endisele Misso vallavanemale 6-kordses ulatuses alljärgnevalt:
Juri Gotmansile 17 231,80 eurot;
Mariliis Raidmale 6 903,64 eurot;
Katrin Roobile 14 815,11 eurot;
Tiit Tootsile 17 425,70 eurot;
Rein Ansipile 20 936,36 eurot.
Rõuge vallavolikogu järgmine istung toimub teisipäeval, 28. novembril
kell 16.00 Missos.

Moodustus uus omavalitsusüksus – Rõuge vald
Pärast kohaliku omavalitsuse volikogude valimiste tulemuste
väljakuulutamist 21. oktoobril 2017 jõustus haldusterritoriaalne
reform ning moodustus omavalitsusüksus Rõuge vald. Rõuge valla
koosseisu kuuluvates endistes Haanja, Misso, Mõniste, Rõuge ja
Varstu valdades on nüüdseks haldusüksuse aadressina kasutusel
Rõuge vald. Riigi registrites ja andmebaasides ei pea inimesed ise
muudatusi tegema, need tehakse riigiasutuste poolt.
Valimistulemuste väljakuulutamisega jõustusid muudatused
külanimedes:
- Endise Haanja valla Hurda küla muudetakse Laitsna-Hurda
külaks, Kallaste küla Vodi külaks, Lüütsepä küla Mäe-Lüütsepä
külaks ning Mikita küla Rogosi-Mikita külaks.
- Endise Misso valla Rebäse küla liidetakse Häärmäni külaga, Pulli
küla muudetakse Põdramõtsa külaks ja Saika küla Misso-Saika
külaks.
- Endise Rõuge valla Matsi küla muudetakse Rõuge-Matsi külaks
ja Mustahamba küla Kahrila-Mustahamba külaks.
Endise Misso valla Luhamaa nulga ajaloolised Setomaa külad
(Hindsa küla, Koorla küla, Kossa küla, Kriiva küla, Leimani küla, Lütä
küla, Mokra küla, Määsi küla, Napi küla, Pruntova küla, Põrstõ küla,
Saagri küla, Tiastõ küla, Tiilige küla, Toodsi küla ja Tserebi küla)
kuuluvad alates 21. oktoobrist uue Setomaa valla koosseisu.
Haanja, Misso, Mõniste, Rõuge ja Varstu endiste vallavanemate

viimane tööpäev oli 14.11.2017, alates 15.11.2017 on Rõuge
vallavanemana tööl Mailis Koger (e-post mailis@rauge.ee, tel
5305 5555).
Kõigi eelpool mainitud vallamajade ametnikud ja töötajad on ametis
kuni 2017. aasta lõpuni ning kõigi kohaliku taseme soovide ja
avaldustega tuleb kuni detsembri lõpuni pöörduda senistesse
vallamajadesse (kehtivad kõik senised telefoninumbrid ja e-posti
aadressid, v.a. vallavanemate omad).
Alates 2018. aasta 1. jaanuarist alustab uue ametiasutusena tööd
Rõuge vallavalitsus ning siis tuleb sõltuvalt pöördumise iseloomust
suunduda kas Rõuge vallavalitsusse Rõuge alevikus või Rõuge
vallavalitsuse
piirkondlikesse
teenuskeskustesse
endistes
vallakeskustes.
Haanja, Misso, Mõniste, Rõuge ja Varstu valdade kodulehed
toimivad endiselt ning sealt saab asja- ja ajakohast infot kuni aasta
lõpuni, alates 2018. aasta 1. jaanuarist jääb kasutusse ühine Rõuge
valla koduleht aadressil www.rauge.ee.
Kuni aasta lõpuni ilmuvad veel ka tavapärased infolehed endiste
valdade piirides (Haanimaa Uma Leht endise Haanja valla
territooriumil, Misso valla infoleht endise Misso valla territooriumil,
Mõniste kandi infoleht Mehkamaa endise Mõniste valla territooriumil,
Rõuge valla infoleht endise Rõuge valla territooriumil ning Varstu
valla infoleht endise Varstu valla territooriumil).

Pühapäeval, 3. detsembril süütame esimese advendiküünla.
Kell 13.00 on nii väiksed kui suured oodatud Ööbikuoru keskusesse, kus saab valmistada jõulukaunistusi,
ostelda jõululaadal, kuulata jõulujutte, veeta aega hubases jõulukohvikus ja vaadata erinevaid esinejaid. Etteasted,
maanaiste seltsi ettevõtmisel toimuv meisterdamine ja noortekeskuse inspiratsiooniringi kohvik on siseruumides,
jõululaat toimub õues. Müügikohta saab broneerida kuni 30. novembrini (5560 3813 või elinaj2rv@gmail.com).
Kell 16.30 tervitab Ööbikuoru keskuses advendipäevalisi vallavanem Mailis Koger, kõneleb kirikuõpetaja Mait
Mölder ning süttivad värvilised tuled Pesapuul. Nagu võluväel löövad samal hetkel tuledes särama ka jõulupuud
rahvamaja pargis, Rõuge pargis ja Viitinas. Advendiaeg on ju imede aeg!
Seejärel liigume koos advendivalgusega rahvamajja, kus kell 17.00 algab Evelin Samuel-Randvere ja Jaan
Randvere kontsert „Ootuste aeg“. Jõuluhõngu lisavad glögi ja piparkoogid, sissepääsuks vaba annetus.

Maksu- ja Tolliameti infotund Rõuges
Maksu- ja Tolliameti infotund teemal „Üksikisiku maksuvaba tulu
2018. aastal“ toimub Rõuge rahvamajas 27. novembril kell 14.00 ja
Haanja Rahvamajas 12. detsembril kell 14.00.
Seminar on mõeldud üksikisikutele ja eelkõige töötajatele, kelle
palgalt peetakse kinni tulumaks. Koolitajad on Võru büroo
töötajad.Seminar on mõeldud üksikisikutele ja eelkõige töötajatele,
kelle palgalt peetakse kinni tulumaks. Koolitajad on Võru büroo
töötajad.
Kui teil on juba tekkinud küsimusi seoses selle teemaga, siis ootame
neid e-posti aadressile Katrin.Truup@emta.ee.

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

Saksa keele tunnid kõigile huvilistele
Saksa keele kursus toimub Rõuges esmaspäeviti kell 18.00.
Praegu õpime seitsmekesi algaja tasemel ning ootame rõõmuga
meie väiksesse rühma veel huvilisi. Osalemiseks helistage telefonil
5373 4366 või saatke e-kiri aadressile fanny_schneider@outlook.de.
Kohtumiseni! Õpetaja Fanny Schneider

Eesti MV saalijalgpallis!
Pühapäeval, 26. novembril kell 14.00 mängib Rõuge Saunamaa
Padise Rummu Dünamoga Vasalemma spordikeskuses. Rõugest
väljub ühine transport, ka fännid mahuvad kaasa! Info telefonil
506 5450 (Jaak Pächter).
Rõuge Saunamaa järgmine kodumäng Rõuges toimub laupäeval,
2. detsembril algusega kell 17.00, siis on meie vastas SK Kadrina.
9. detsembril mängitakse taas võõrsil: Aruküla kooli spordikeskuses
ja vastaseks on JK Aruküla.
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.

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 (B. Vahter).

Kiriku teated
Igavikupühapäeval,
26. novembril
kell
11.00
armulauaga
jumalateenistus
Advendiaja 1. pühapäeval, 3. detsembril kell 11.00 armulauaga
jumalateenistus
Piibliring 4. detsembril kell 20.00 kogudusemajas Rõuges
Vestlusõhtu 30. novembril kell 18.30 kogudusemajas Rõuges
Koguduse liikmeannetust on võimalik tasuda kantseleis T ja P
10.00−14.00 või ülekanndega Rõuge koguduse pangaarvele
EE501010402007421005.

Teade Sänna piirkonna inimestele
Antsla TÜ kauplusauto lõpetab tegevuse käesoleva aasta lõpus.
Rõuge vallas olid kauplusautol peatused Sänna mõisas ja Sänna
bussipeatuses. Edaspidi hakkab elanikke teenindama OÜ
Pooleparem, kes võtab üle Antsla TÜ teeninduspunktid.
Palume kõigil inimestel, kellel on raskusi toiduainete varumisega,
anda endast teada telefonidel 785 9138 või 5330 0153 (Maire
Grosmann).

Hea ettevõtja, aita arendada noorte ettevõtlusõpet!
Rõuge Vallavalitsuse poolt algatatud projekt „Noorte kogukonnaettevõtlusõppe mudel“ on suunatud noorte ettevõtlikkuse
suurendamisele ning noorte ja ettevõtjate koostööle meie piirkonna
pärandil, ressursil ja vajadustel põhinevate algatuste elluviimisel.
Projektis osalevad uue Rõuge valla koolid ja noortekeskused. Siht on
koos välja töötada ettevõtlusõppe mudel, millesse on põimitud koolis
läbiviidav ettevõtlusõppe programm, praktilised tegevused ja
ühisteadmise loomine koos kohalike ettevõtetega ning äriideede
rakendamise tugi kogukonna poolt.
Aasta jooksul õpivad noored leidma kohalikul ressursil põhinevat
äriideed, koostama äriplaani ning seda ka ellu viima. Meie
eesmärgiks on käivitada vähemalt viis noorte ettevõtet.
Ootame projektis kaasa lööma kohalikke ettevõtjaid, kes on
huvitatud noorte ettevõtlusõppe praktilisemaks muutmisest.
Ettevõtjalt ootame mentorlust noorte äriplaanide väljatöötamisel ja
elluviimisel ning kaasalöömist ühisseminaridel (5. detsembril 2017 ja
sügisel 2018). Eeldatav mentorluse maht on umbes 8−10 tundi kuus.
Oma huvist projektis osaleda palume teada anda Rõuge Avatud
Noortekeskusele (raugeank@gmail.com, 5340 3309).

