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Valla kodulehel näeb nüüd vallamaja kalendrit
Head vallakodanikud, seadsime valla kodulehel sisse kõigile
nähtava vallamaja töötajate kalendri. Selle leiab avalehe paremast
veerust või valides menüüst Juhtimine – Vallamaja kalender.
Kalendrist näeb vallaametnike peamisi käimisi ja tegemisi,
vallamajas toimuvaid koosolekuid ja muud seesugust. Kalender
täieneb pidevalt.

Vallavanema vastuvõtud külades
Vallavanem Tiit Toots veedab iga kuu kolmel nädalal osa tööajast
meie suuremates külades.
Järgmised vastuvõtud veebruaris ja märtsis:
Teisipäeval, 17. veebruaril kell 9.00–11.00 Sänna Kultuurimõisas
Teisipäeval, 3. märtsil kell 9.00–11.00 Viitina noortetoas
Teisipäeval, 17. märtsil kell 9.00–11.00 Nursi noortetoas
Teisipäeval, 24. märtsil kell 9.00–11.00 Sänna Kultuurimõisas
Info ja ettepanekud kohtumiste osas on oodatud telefonil
517 6261 (Tiit Toots).

Vabariigi aastapäeva tähistamine Rõuges
Eesti Vabariigi 97. aastapäevale pühendatud pidulik kontsertaktus toimub Rõuge rahvamajas 22. veebruaril kell 16.00.
Antakse üle Rõuge valla aunimetused, kontsertkavaga “Lihtsalt
lood” esinevad Indrek ja Paul Kristjan Kalda. Kõik vallakodanikud
on oodatud!
24. veebruaril kell 11.00 oodatakse kõiki Rõuge Vabadussõja
mälestussamba juures, et veeta koos Eesti iseseisvuspäevale
pühendatud mälestushetked.

Nursi küla koosolek
Kutsume kõiki Nursi piirkonna külade elanikke reedel,
27. veebruaril kell 18.00 Nursi külakeskusesse koosolekule.
Koosoleku teemad:
1. Külavanema valimine. Kuna senine külavanem Jaanus Jaaska
soovib külavanema ametist loobuda, tuleb Nursi piirkonnale valida
uus külavanem.
2. Valla tegevused Nursi piirkonnas 2015. aastal. Vallavanem
annab ülevaate valla plaanidest Nursi piirkonnas sel aastal.
3. Muud küsimused.
Täpsem info telefonil 517 6261 (Tiit Toots).

Rõuge spordiklubi teated
Jäähoki:
EMSL Jõud selleaastased jäähoki meistrivõistlused saavad
Rõuges hoo sisse juba sel nädalavahetusel.
Pühapäeval, 15. veebruaril kell 10.00 kohtuvad Rõuge jääväljakul
Valga hokiklubi Lions ja Rõuge Snaiprid.
Laupäeval, 21. veebruaril kell 10.00 kohtuvad samas Äksi 39 ja
Rõuge Snaiprid.
Tulge omadele kaasa elama!
NB! Reedeks, 13. veebruariks välja kuulutatud mäng HK
Uudekülaga jääb ära, kuna külalisvõistkond ei saanud kokku
vajalikku koosseisu.
Info telefonil 506 5450 (Jaak Pächter).
Vaba jää lahtiolek sõltub ilmast, jälgige jooksvat infot!

Mahe talveilm ja kalapüügivõistlus meelitasid möödunud laupäeval
Rõuge Suurjärve jääle 391 kalastajat ning hulga pealtvaatajaid. 161
õnnelikku püüdsid välja ka vähemalt ühe kala. Võidupuraka, 488grammise ahvena, õngitses välja Viitina noormees Ott Soovik.

Nogo küla vastlapäev
Laupäeval, 21. veebruaril kell 11 oodatakse kõiki Nogo küla taha
mäele vastlapäevale!
Pakutakse vastlasuppi ja mitut sorti tegevusi: pikima liu võistlus
ning erinevad traditsioonilised mängud ja tegevused kogu perele.
Info telefonil 5660 4949 (Mikk Mustmaa).
Vastlapäeva toimumisele aitab kaasa Rõuge Vallavalitsuse
rahvakalendri tähtpäevade toetus.

Riigikogu valimised toimuvad 1. märtsil 2015
Elektrooniline hääletamine toimub ajavahemikus 19. veebruar
2015 kell 9.00 kuni 25. veebruar 2015 kell 18.00 ööpäevaringselt
veebilehel www.valimised.ee.
Eelhääletamine algab juba 19.02.2015 maakonnakeskustes ja
Võru maakonnas saab eelhääletada valimisjaoskonnas nr 2, mis
asub Võru linnas Liiva 13 asuvas Kultuurimajas Kannel (II korrus).
Haiglas, hoolekandeasutuses ja kinnipidamiskohas korraldatakse
hääletamine 23.02–25.02.2015 haigla, hoolekandeasutuse ja
kinnipidamiskoha administratsiooni kirjaliku taotluse alusel.
Rõuge valimisinfo
Rõuge vallas toimub eelhääletamine 23.–25. veebruaril 2015 kell
12.00–20.00 Rõuge rahvamajas Rõuge alevikus Metsa tn 1, kus
saab hääletada ka väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda.
Valimispäeval, 1. märtsil 2015 saab hääletada vaid
elukohajärgses valimisjaoskonnas Rõuge rahvamajas Rõuge
alevikus Metsa tn 1 kell 9.00–20.00.
Kodus hääletamine
Terviseseisundi või mõnel muul mõjuval põhjusel on võimalik
taotleda ka kodus hääletamist. Kodus hääletamise taotlust saab
esitada kirjaliku avalduse alusel, mida saab esitada Rõuge
Vallavalitsusse
27.
veebruaril
kuni
kella
16.00
ja
jaoskonnakomisjoni valimispäeval kuni kella 14.00-ni.
Telefoni teel saab põhjendatud taotluse alusel hääletamiskasti
koju tellida ainult valimispäeval kell 9.00–14.00. Kodus
hääletamist korraldatakse vaid valimispäeval.
Rõuge jaoskonnakomisjoni valimistelefon on 5884 5669.
Kodus hääletamise taotlus peab olema põhjendatud ja see peab
sisaldama valija nime, valija isikukoodi, valija täpset aadressi
(talukoha täpsusega) ja kindlasti valija telefoninumbrit.
Soovitatav on esitada kodus hääletamise korrektne avaldus juba
enne 1. märtsi!
Palun kontrollige enne valimisi oma dokumendi kehtivusaega!
Hääletamisel tuleb esitada kehtiv isikut tõendav dokument
(näiteks pass, isikutunnistus, juhiluba, pensionitunnistus), millel on
isiku nimi, sünniaeg või isikukood ja foto.
Valijakaarti esitada ei ole tarvis. Valimisinfo on leitav Vabariigi
Valimiskomisjoni kodulehelt: http://info.rk2015.vvk.ee/uldinfo/.

Tule kohtuma Jaak Roosaarega!

Juba homme, 13. veebruari õhtul kell 18.00 toimub Rõuge
noortekeskuses vestlusõhtu “Rikkaks saamise õpiku” autori Jaak
Roosaarega. Kohtumine on osalejatele tasuta, kohapeal on
võimalus osta soodushinnaga raamatut (15 eurot).
Palume oma tulekust teada anda, registreerudes internetis
http://revolutsioon.ee/mty/talvised-vestlusohtud-rouge-vallasjaak-roosaare/, e-posti teel martin@revolutsioon.ee või telefonil
Jalgpall:
Traditsiooniline Rõuge CUP 2015 saalijalgpallis toimub juba sel 565 5410 (Martin Mark).
laupäeval, 14. veebruaril algusega kell 9.30 Rõuge spordihoones. Järgmised vestlusõhtud toimuvad 13. märtsil (Raul Olle Rõuges)
ja 25. märtsil (Aivar Haller Viitinas).
Osalema tuleb 12 võistkonda.
Ootame kõiki vaatama ja kaasa elama! Info telefonidel 506 5450 Vestlusõhtute toimumist toetavad siseministeerium kohaliku
omaalgatuse programmi vahenditest ja Rõuge Vallavalitsus.
(Jaak Pächter) ja 5342 4232 (Margus Tukk).

Rõuge Maarja koguduse teated
Pühapäeval enne paastuaega, 15. veebruaril kell 11.00
armulauaga jumalateenistus.
Palvepäeval, 18. veebruaril kell 18.00 kontsert-jumalateenistus.
Paastuaja 1. pühapäeval, 22. veebruaril kell 11.00 armulauaga
jumalateenistus.
Iseseisvuspäeval, 24. veebruaril kell 11.00 Eesti Vabariigi
aastapäeva palvus vabadussõjas langenute mälestussamba
juures.
Neljapäeval, 26. veebruaril kell 18.30 vestlusõhtu koguduse
majas.

Rõuge valla talipäev!

Tulemas mälumängu 5. voor!
Rõuge rahvamaja ja MTÜ Revolutsioon kutsuvad kõiki uusi ja
vanu võistkondi kolmapäeval, 18. veebruaril kell 18.30 rahvamajja
järjekordsele mälumängule.
Osalustasu 1 euro osaleja kohta, koolinoortele tasuta. Liituda pole
kunagi hilja!

Ajutine riigiteede sulgemine
Laupäeval, 21. veebruaril toimub Eesti Meistrivõistluste talveralli II
etapp, Võrumaa talveralli, mis läbib ka Rõuge valda ning sellega
seoses on võistluspäeval kell 13.00–18.00 suletud järgmised
riigiteede lõigud:
Viitina–Heibri tee nr 25227 kilomeetrid 0,00–3,8;
Saarlasõ–Kääraku tee nr 25143 kilomeetrid 1,1–9,9;
Plaani–Kokõmäe tee kilomeetrid 3,4–6,5.
Reedel, 20. veebruaril kell 10.00–19.00 toimub võistlusrajaga
tutvumine.
Suletava rajaosa skeem on nähtav ja alla laetav internetis
aadressil http://tiny.cc/talveralli-etapp-Viitina.

Kutsume kõiki vabariigi sünnipäeval, 24. veebruaril kell 12.00
Rõuge valla talipäevale Jaanipeebu külla.
Talipäeval on võimalus sõita oma autoga jäärajal (osaleda saavad
liiklusseaduse nõuetele vastavad autod) ning kogume ühiselt
suusakilomeetreid üle-eestilisele ümber maakera suusatamisele.
Lisaks erinevad mängud kogu perele. Pakume sooja teed,
Teade Sänna Kultuurimõisalt
pirukaid ja mõnusat olemist.
Armsad sõbrad, palume Sänna Kultuurimõisa külastamisel
Täpsem info telefonil 521 6732 (Kalvi Kõva).
parkida auto mõisaesiselt hoovilt vähemalt 15 m kaugusele, et
Jäädvusta vabariigi aastapäeva ilusaid hetki!
koolihoov oleks turvaline ning auto- ja tossuvaba.
Hea rõugelane ja Rõuge külaline! Kutsume sind osalema Kultuurimõisa/Leiutajate Külakooli ees parkimine toimub ainult
ainulaadses fotoaktsioonis „Aastapäev Rõuges“.
äärmisel vajadusel või kokkuleppel Kultuurimõisaga. Samas
Tee Eestimaa 97. sünnipäeval, 24. veebruaril Rõuge vallas mõni palume mõisaesise auringi läbimisel kasutada madalat
foto, millele püüad just sel ajahetkel sinu jaoks olulise, ilusa või liikumiskiirust, et koolilapsed ja raamatukogu külastajad saaksid
niisama meeldejääva momendi. Pildistada võib ka erinevaid aegu, ennast turvaliselt tunda. Suur aitäh hoolimast!
kohti ja hetki.
Teade II jalaväebrigaadilt
Vali oma piltide seast välja kuni 3 parimat ning postita hiljemalt 26. 09.–12. ja 23.–27. veebruaril 2015 toimub Rõuge vallas 2.
veebruaril MTÜ Revolutsiooni kodulehel või Facebooki lehel jalaväebrigaadi Kuperjanovi jalaväepataljoni allüksuste väljaõpe.
olevasse rakendusse (http://tiny.cc/aastapaev) või saada meili teel Sellest võtab osa ligi 200 kaitseväelast ja 18 sõidukit. Väljaõppeks
aadressile martin@revolutsioon.ee. Kõigi osalejate vahel loosime kasutatakse avalikke teid, teede ümbrusi ja lagedaid alasid.
välja mõned auhinnad, iga pilt annab auhinnaloosis ühe hääle.
Sõidukite kasutamisel lähtutakse teekatte ja pinnase olukorrast.
Iga pildi juurde lisa kindlasti selle tegemise kellaaeg ja koht, pildi Õppusel kasutatakse imitatsioonivahendeid mitte lähemal kui 800
autor ning hetke lühike kirjeldus.
meetrit elumajadest.
Saabunud piltidest paneme kokku jutustava pildikogu “Aastapäev Käesolevate harjutustega tsiviilelanikele piiranguid ei seata.
Rõuges”, mis toob vaatajateni rõugelaste tegemised kogu 2. jalaväebrigaad palub liiklejatel ohutuse tagamiseks olla
iseseisvuspäeva jooksul varahommikust hilisööni valla erinevates tähelepanelik õppuse alasse jäävatel teedel, kus liiguvad sõdurid
kohtades.
ja kaitseväe masinad.
Info telefonil 565 5410 (Martin Mark).
Õppuse edukaks kordaminekuks loodame teie mõistvale
http://revolutsioon.ee/mty/aastapaev-rouges/. Iga pilt loob ajalugu! suhtumisele ja vastutulelikkusele.

Küsimuste tekkimisel helistada telefonile 5349 7450 või saata e16.–18. aprillil leiab Tartus aset Maamess 2015. Eelmisel aastal kiri aadressil kup@mil.ee.
koos kohalike ettevõtjatega messil eduka debüüdi teinud Rõuge Palve korrusmajade elanikele
vald osaleb Maamessil ka seekord. Oleme juba tellinud 3x5 m Palun kasutage prügi äraviskamisel prügikonteinerite kõiki luuke,
suuruse pinna, kuhu oodatakse vallas tegutsevaid ettevõtjaid oma et konteinerid täituks ühtlaselt ja osa luuke ei jääks suure
toodangut ja teenuseid tutvustama. Messiboksi kulud katab vald, prügihulga tõttu lahti.
ülejäänu on osalevate ettevõtjate omaosalus.
Lahtistest luukidest kukub prügi välja ja linnud pääsevad seda
Kellel on soov ettevõtet messil tutvustada, palun võtta kuni 20. laiali vedama, lisaks on see väga ebameeldiv vaatepilt.
veebruarini ühendust telefonidel 785 9232, 521 7587 (Jaanus
Mark) või e-mailitsi jaanus@rauge.ee. Kohtade arv on piiratud! Laste huvitegevuse toetus
Ettevõtjate registreerimine messile toimub sooviavalduste ETV heategevusprogramm Jõulutunnel kogus sel aastal annetusi
laekumise järjekorras. Lisainfot messi kohta leiab kodulehelt abi vajavate laste huvitegevuse toetamiseks. Lastekaitse liidu abil
jõuab toetus lasteni, keda kasvatavad vanavanemad, kes on
www.maamess.ee.
pärit lasterikastest peredest või muul moel raskustes ja vajavad
Vaegkuuljate teabepäev Võrus
mingil põhjusel toetust huvihariduseks. Toetuse sihtrühmaks on 4–
Teisipäeval, 17. veebruaril algusega kell 12.00 toimub Võru 19-aastased lapsed ja noored.
pensionäride päevakeskuses (Lembitu tn 2) vaegkuuljate Lubatud kasutusvaldkonnad sihtotstarbeliste kulude katmiseks:
teabepäev. Kavas:
- transpordikulud;
1. Kuulmisohutusest ja kuulmislanguse põhjustest heaolu - riiete, õppematerjalide, huvitegevuse vahendite jms soetamine;
ühiskonnas.
- huviringide, konkursside, huvitegevusega seotud lastelaagrite
2. Uued kuulmisabivahendid ning mitmesugused vajalikud osavõtutasud.
signaliseerimis- ja häireseadmed kasutamiseks tööl ja kodus.
Taotluse saab Rõuge Vallavalitsusele esitada lapse vanem,
3. Vahendite proovimine, vajadusel ja soovi korral nende tellimine. hooldaja või eestkostja kuni 20.02.2015. Taotluse ankeet ja
Teabepäeva korraldavad Võrumaa Vaegkuuljate Ühing, Võru kriteeriumid internetis: http://www.lastekaitseliit.ee/joulutunnel/.
pensionäride päevakeskus (www.vorupensionar.ee) ja Kadrimardi Küsimuste korral pöörduge Rõuge Vallavalitsuse sotsiaalOÜ (www.kadrimardi.ee). Info telefonidel 5813 3706 ja 511 5340. osakonda telefonidel 785 9138 või 510 4911 (Angela Viks).

Valla ettevõtjad Maamessile!

