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Rõuge Vallavolikogu korraline istung
Rõuge Vallavolikogu koguneb 27. mail kell 16.00 Rõuge
vallamajas. Päevakorra projekt:
1. Ala-Pundi katastriüksuse jagamisel tekkinud uute
katastriüksuste sihtotstarbe ja nime määramine
2. Rõuge alevikus Paisu katastriüksuse ja selle lähiala
detailplaneeringu algatamine ning keskkonnamõju strateegilise
hindamise algatamine/mittealgatamine
3. Revisjonikomisjoni akti tutvustus ja ülevaade tegevusest
4. Rõuge valla 2014. a konsolideerimisgrupi majandusaasta
aruande kinnitamine
5. Alalise eluaseme alaliste kulude piirmäärad toimetulekutoetuse
määramisel
6. Turismiinfoteenuse delegeerimine otsustuskorras MTÜle Sann
ja Süük

Vallavanema vastuvõtud suuremates külades
Vallavanem Tiit Toots ootab vallakeskusest eemal elavaid
kodanikke vastuvõttudele suuremates külades:
Teisipäeval, 26. mail kell 9–11 Nursi külakeskuses
Teisipäeval, 2. juunil kell 9–11 Sänna kultuurimõisas
Teisipäeval, 9. juunil kell 9–11 Viitina külakeskuses
Teisipäeval, 16. juunil kell 9–11 Nursi külakeskuses
Oma mõtteid ja ettepanekuid võite juba kohtumiste eel edastada
telefonil 517 5261 (Tiit Toots).

Napilt enne Rõuge valla laulu- ja tantsupidu saab Järvesaare laululava uue
kauni kiviparketi, mis kujutab Rõuge rahvariidevöö mustrit. Tulge uudistama
reedel, 22. mail kell 18.30 algavale valla laulu ja tantsupeole!

Rõuge valla X laulu- ja tantsupidu "Kauges külas"
Reedel 22. mail kell 19 rõkkab kevadine Järvesaar Viitinas juba
kümnendat korda rõõmsatest laulu- ja tantsuviisidest.
Uuenenud tantsupõrandaga laululaval esinevad valla lauljad ja
tantsijad mudilastest memmedeni, põlvepikkustest poisikestest
täismeesteni, kaasa löövad laste lauluvõistluse vanemate
vanuserühmade võitjad!
Peole eelneb rongkäik Viitina mõisahoone juurest algusega kell
18.30. Ootame kõiki rongkäigule ja peole kaasa elama!
Kehakinnitust pakub MARU KÄRU – kiirtoit ratastel.
Kontserdielamuse eest saad korjanduskarpi vabatahtliku
annetuse poetada!
Rohkem infot telefonil 506 1267 (Riina Kööts).
Tule kindlasti, sest maailm heliseb!

Turutunnid Ala-Rõuge parklas
Igal reedel kell 16.30 on Ala-Rõuge parklas taluturg. Kõik on
oodatud ostma, müüma, vahetama ja mõnusasti aega veetma!
Turutunnid kestavad kuni talve saabumiseni igal reedel. Info
telefonil 517 4556 (Peep Kimmel).

Rõuge kooli lõpuaktus
Rõuge kooli üheksandikud ootavad kõiki osa saama oma põhikooli
lõpuaktusest, mis toimub laupäeval, 13. juunil kell 15 kooli
spordisaalis.

Avaliku ürituse korraldajatele.

Läheneb taotluste esitamise tähtaeg!

Tuletame meelde, et avaliku ürituse korraldamise taotlus tuleb
esitada vallavalitsusele vähemalt 21 kalendripäeva enne ürituse
toimumist ettenähtud taotlusvormil. See on leitav nii
väljaprinditaval pdf kui ka allalaaditaval ja täidetaval kujul valla
kodulehelt: http://rouge.kovtp.ee/asjaajamisjuhised-ja-blanketid.
Võimalusel esitage taotlus e-posti teel vald@rauge.ee või tooge
paberkandjal valla kantseleisse.
Palume ürituste korraldajatel kinni pidada Rõuge vallas ürituste
korraldamise korras kehtestatud nõuetest. Rõuge valla ürituste
korraldamise kord on leitav valla kodulehelt: http://rouge.kovtp.ee/vallavolikogu-maarused
või
https://www.riigiteataja.ee/akt/424102014065. Vallavalitsus palub ürituste planeerimisel kinni
pidada vähemalt kolmenädalasest taotluse esitamise tähtajast!

Teade Rõuge piirkonna eakatele

Aita kaasa ajalehe valmimisele!
Teatavasti ilmub juunikuus Haanja ja Rõuge valdade ühine ajaleht.
Lehte
tuleb
paar
pikemat
persoonilugu,
tervitused
vallavanematelt, mõne vahepeal toimunud sündmuse kajastused,
nurgake juubilaride õnnitlemiseks, järgmise kvartali ürituste
kalendrid jne.
Ootame ajalehte kaastöid kõigilt, kes selle aasta esimesel poolel
midagi toredat korda on saatnud ja oma tegemistest ka teistele
teada tahaks anda. Loomulikult on oodatud ka kõik muud kerge
sulega kirja pandud mõttelennud.
Palun saatke oma kirjatööd soovitavalt koos mõne pildiga hiljemalt
maikuu lõpuks aadressile infoleht@rauge.ee. Esimese numbri
puhul sõnade ega tähemärkide arvu ei piirata, kuid vajadusel
võtab toimetaja endale vabaduse neid kärpida.
Info telefonil 5612 2901 (Viivika Nagel).

Rõuge vallamaja töötajate puhkused
Maa- ja ehitusnõunk Rein Rõustik puhkab 1.–14. juunil. Teda
asendavad Jaanus Mark, Olev Mõttus ja Siiri Mõttus.
Kantselei peaspetsialist Siiri Mõttus puhkab 1.–7. juunil. Teda
asendab vallasekretär Mare Tiivoja.

Kuni 15. juunini on võimalik esitada taotlusi sportliku ja kultuurilise
tegevuse toetamiseks Rõuge vallas. Toetuste taotlemise kord ja
uued blanketid on saadaval valla koduleheküljel aadressil
http://rouge.kovtp.ee/kultuuritoetus.
Varem toetuse saanutelt ootame aruandeid. Taotlused võib tuua
vallamajja või esitada aadressil vald@rauge.ee .
Rõuge piirkonna eakate maikuu kokkusaamine toimub
neljapäeval, 28. mail algusega kell 11.00 Saarsilla talukohvikus.
Kuna toit tuleb ette tellida, siis palume oma osalemisest teatada
26. maiks telefonil 785 9138 või 5330 0153 (Maire Grosmann).

Konkurss "Eesti kaunis kodu 2015"
Algamas on üleriigiline konkurss „Eesti kaunis kodu 2015“, mille
käigus autasustatakse iga maakonna ja nelja suurema linna
konkursi kolme võitjat ning üht kohalikku omavalitsust ja vääriliste
kandidaatide olemasolul eriprojektide raames üle vabariigi üht
tervisespordirajatist, üht tööstusmaastikku, üht muinsuskaitse
objekti (viimase kandidaadid esitab Muinsuskaitseamet). Lisaks
esitab eriautasule „Kaunis kortermaja“ oma kandidaadid Eesti
Korteriühistute Liit.
Tuleks arvestada, et mida põhjalikumalt on objekti väärtused välja
toodud, seda suurem on tõenäosus saada tunnustatud, kuna
valituks osutub igast kategooriast vaid üks. Võimalusel palun
lisada digitaalsed fotod (koos foto autori nimega) objektist. Kui
tegemist on tervisespordirajatisega, peaks fotodelt olema muu
hulgas näha, et seda kasutatakse intensiivselt erinevatel
aastaaegadel ja kasutajateks on nii noored kui vanad.
Esitamine peab olema kooskõlastatud omaniku või omanikega
(kui tegemist on mitme omanikuga), kelle nõusolek konkursil
osalemiseks on kindlasti vajalik.
Ole aktiivne ja anna teada iseendast, naabrist või veel kellestki,
kes on oma kodu kauniks muutnud!
Rõuge valla kauni kodu kandidaate oodatakse 27. maiks e-posti
teel aadressile vald@rauge.ee või telefonil 785 9312.

Märka ja tunnusta noort!
5. juunil kell 16.00 toimub Rõuge Avatud Noortekeskuses Rõuge
valla noorte tunnustusüritus.
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. Kirjuta või helista 1. juunini
raugeank@gmail.com, 5340 3309, 785 9384.

Kustikuur avab taas oma uksed!
Rõuge kunstikuur avab oma uksed külastajatele laupäeval, 23.
mail kell 11.
Astuge julgelt ligi ja uudistage, millega nobedad kuurinaised meid
sel aastal üllatavad!

Rõuge rattapäev tuleb taas 6. juunil
Ootame kõiki väikesi ja suuri rattahuvilisi laupäeval, 6. juunil kell
12.00 Rõuge noortekeskuse juurde traditsioonilisele rattapäevale.
Rattapäeval toimuvad erinevad võistlused (kiirendusvõistlus,
aeglussõit, vigursõit, minikross, võistlused skatepargis),
vaadatakse üle osalejate rattad ja tuletatakse meelde olulisemad
ohutusnõuded jalgrattaga liiklemisel.
Kõikide alade parimatele on korraldajate poolt välja pandud
auhinnad. Rõuge rattapäeva korraldab rattaklubi Rõuge Racing
Team koostöös Rõuge Avatud Noortekeskuse ja Rõuge
Noortevolikoguga.
Ootame rohketendine
osavõttu!ja tulevane Saarlase küla elanik!
Praegune,
Ootame sind Saarlase küla kodukülapäevale, mis toimub
laupäeval, 30. mail kell 14.00 Saarlase külaplatsil.
Kaasa hea tuju ja piknikukorv! Info telefonil 5354 4937 (Kätlin Pilt).

Rõuge Maarja kiriku teated
Nelipüha armulauaga jumalateenistused 24. mail:
kell 11.00 Rõuge kirikus
kell 14.00 Ruusmäe kirikus
kell 16.00 Vana-Roosa kirikus
28. mai kell 18.30 kogudusemajas vestlusõhtu
Kolmainupühal, 31. mail kell 11.00 armulauaga jumalateenistus
Rõuge kirikus
2 pühapäeval pärast nelipüha, 7. juunil kell 11.00 armulauaga
jumalateenistus Rõuge kirikus

Rõuge lauljad-tantsijad käivad pidust pidusse!
Meie vahvad isetegevuslased ei piirdu ainult oma valla peol
esinemisega. Neid saab näha ka mujal – tulge kaema ja kuulama:
Laupäeval, 23. mail kell 19 Kai Leete 105. sünnipäevale
pühendatud laulu- ja tantsupidu „Võrumaa kuld“ Võru-Kubija
laululaval
Pühapäeval, 31.mail II Kagu-Eesti tantsupidu "Minu inimesed"
Põlva Intsikurmu lauluväljakul
Laupäeval, 6. juunil Võrumaa Memme-Taadi pidu Kääpal
Pühapäeval, 7.juunil Lõuna-Eesti Memme-Taadi pidu Valgas

Kodukontsert Haki külas Kalkuni talus
Laupäeval, 30. mail kell 17 toimub Haki külas Kalkuni talus
kodukontsert, millest loodetavasti saab jätkuv traditsioon.
Esinevad Tuulikki Bartosik ja Hannah James – „Ulakad naised
mesipuude kallal“ ehk Chatterbox plaadiesitluskontsert.
Külalisesinejana astub üles Kalkuni talu noor perenaine Mari
Kalkun.
Kontserti saab kuulata eelregistreerimisega (5560 8898 või
marikalkun@gmail.com), pilet maksab 5–10 eurot.
Kui ilm on ilus, siis toimub kontsert õues.

Suvine tööpakkumine rannavalves

Rõuge Vallavalitsus pakub suveperioodiks tööd kahele
rannavalve töötajale. Vanus soovitavalt üle 18 eluaasta, kasuks
Rõuge noorkotkad teatavad
tuleb varasem töökogemus vetelpäästjana ja hea füüsiline
Noorte Kotkaste 85. aastapäeva Võrus tähistatakse 27. mail ettevalmistus.
jalutuskäiguga ning piduliku koondusega Kesklinna pargis.
Lisainfo ja sooviavalduste vastuvõtmine: keskkond@rauge.ee,
Kell 13.30 kogunevad rühmajuhid ja noorkotkad staapi (Karja 24), 785 9322, 5346 7448 (Jaanus Tanilsoo).
seal rivistutakse ja kell 14.00 toimub väljamarss Karja tänavale.
Rõuge Ööbikuoru külastuskeskus avatakse taas!
Sealt sammutakse Jüri tänava kaudu kesklinna parki, kus toimub
MTÜ Rõuge Maanaiste Selts ja MTÜ Sann ja Süük kutsuvad teid
pidulik koondus. Kell 15.45 pakutakse noorkotkastele,
külastama Ööbikuoru keskust, mis maikuus on avatud reedest
rühmajuhtidele ja külalistele sünnipäevatorti!
pühapäevani kell 10–18 ning alates juunikuust kogu suve iga
Liikumise ajal on liiklus Karja ja Jüri tänava vastavatel lõikudel
päev kell 10–18. Tulge kaema, kohalikku sööki-jooki proovima ja
suletud. Rohkem infot: 5348 7110 (rühmajuht Karin).
käsitööga tutvuma!
Tulõ ummamuudu külälaadalõ!
Külastuskeskus otsib ka inimesi, kes varustaks müügipunkti
Kevadised suurpuhastused toovad kodu kraamides lagedale alates juunikuust pidevalt metsamarjade ja -seentega, koduste
kindlasti suure hulga asju, mida endale enam vaja ei ole, aga küpsetistega, sõiraga jne. Palun soovitage, kui teate kedagi, kes
teistele kuluks vägagi ära. Kogu kõik need asjad kokku ja tule teab kedagi…
kauplema!
Rohkem infot: 503 2341, info@mooska.eu (Eda Veeroja).
Sandisuu Ummamuudu külälaat toimub pühapäeval, 31. mail
algusega kell 12.00 Sandisuu külaplatsil. Raha sellel laadal tarvis Tööpakkumine Ööbikuoru Villalt
ei lähe! Võta kodust kaasa asjad, mida sul endal tarvis ei lähe ja Meie imeilus ja kõrgelt hinnatud majutus- ning toitlustusasutus
otsib täistööajaga turundajat, kelle tööülesanded on uute klientide
tule vaheta nende vastu, mis meeldivad.
leidmine sise- ja välisturgudelt, klientide nõustamine ja
Info ja küsimused telefonil 5380 4971 (Maire Meldre).
Hõika uudist ka teistele ja kui laadale sõitma hakkad, võta sõbrad- konsulteerimine, pakkumiste tegemine ja tellimuste vormistamine,
turundusprojektide välja töötamine ja juhtimine, müügistrateegia
tuttavad ja naabrid ka kaasa!
väljakujundamine, meediakanalite haldus jpm. Kasuks tuleb vene
Juunituur Rõuge rahvamajas
või inglise keele oskus.
Reedel 12. juunil kell 11 näeb Rõuge rahvamajas TÜ Viljandi Omalt poolt pakume motiveerivat töökeskkonda ja palka, töökat ja
Kultuuriakadeemia teatrikunsti 10. lennu lõpetajate humoorikat rõõmsameelset meeskonda, vaheldusrikast tööd ja suhtlemislavastust, mis koosneb nelja aasta jooksul etendatud võimalust erinevate inimestega jm.
lühinumbritest ning muust põnevast. Etendust soovitatakse alates Tööle asumine esimesel võimalusel. Kliendikohtumised Rõuges,
12. eluaastast. Pääsmed Piletilevis ja tund enne algust kohapeal. muul ajal võimalus töötada kodukontoris.
Hind 5 eurot, sooduspilet 3 eurot.
Sooviavaldusi või CV-sid oodatakse hiljemalt 27. mail e-posti teel
Rohkem infot: http://www.teatermustkast.ee/
aadressile info@oruvilla.ee. Lisainfo telefonil 502 6517.

