Möödunud laupäeval sai Rõuge Suurjärvel näha enneolematut vaatepilti: järvele
oli üleöö tekkinud saar. Tegu oli kaldaservast lahti tulnud maatükiga, mis järve
peal triivis. Kahjuks ei saanud vaatepilti väga pikalt nautida, sest suur tuul
kandis saare kiiresti vastaskaldasse. Foto: Liisi Kurvits.
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Tulekahjus kannatanud pere vajab meie kõigi abi
Rõuge vallal tuleb sünnipäev!
Möödunud laupäeval toimus Rõuge vallas Tsutsu külas tulekahju, mis
jättis koduta ema ja tema neli last.
Perel on küll võimalus elada vallale kuuluvas korteris, kuid loomulikult
igatsevad nad tagasi päris oma koju. Selleks palume kõigi heade
inimeste toetust, mis aitaks perel oma elu uuesti üles ehitada.
Oma toetuse saab kanda Rõuge Vallavalitsuse kontodele
EE231010402006965009 (SEB Pank) või EE662200221019920141
(Swedbank), selgituseks „Mirja toetuseks“.
Rohkem infot saab telefonil 5330 0153 (sotsiaalnõunik Maire Grosmann).

Rõuge Vallavolikogu 23. septembri 2015. a istungil
vastu võetud õigusaktid
1. Võeti vastu Rõuge valla 2015. aasta I lisaeelarve.
2. Toimus Rõuge valla eelarvestarteegia 2016–2019 I lugemine.
3. Rõuge valla kohalike teede nimekirjast arvati välja Toodsi tee
nr 6970183 pikkusega 1543 m.
4. Määrati Heedu külas Andre katastriüksuse jagamisel tekkinud uute
katastriüksuste sihtotstarbed ja nimed.
5. Tehti muudatusi volikogu komisjonide koosseisus:
- arengukomisjoni koosseisust arvati välja Mats Piho ja uueks liikmeks
kinnitati Aigar Piho;
- haridus- ja kultuurikomisjoni koosseisust arvati välja Toivo Tuberik ja
uueks liikmeks kinnitati Oliver Ossipov;
- keskkonnakomisjoni koosseisust arvati välja Hektor Glear Vene ja
uueks liikmeks kinnitati Sven Saal;
- külaelukomisjoni koosseisust arvati välja Heili Velks ja uueks liikmeks
kinnitati Elar Kutsar.
6. Muudeti Rõuge valla eelarvest eraldatavate sotsiaaltoetuste
määramise ja maksmise korda koolivormi toetuse osas. Toetust on õigus
saada üks kord aastas põhikoolis õppivatel Rõuge valla elanike registris
olevatel õpilastel (varem maksti koolivormitoetust ainult Rõuge Põhikooli
lastele).
7. Muudeti Rõuge valla eelarvest spordi toetuseks rahaliste vahendite
taotlemise korda. Taotluse esitamise kuupäevadeks kinnitati 1. juuni ja 1.
detsember (varem 15. juuni ja 15. detsember) ning täpsustati oma- ja
kaasfinantseeringu sõnastust.
8. Muudeti Rõuge valla eelarvest piirkonna kultuuriliseks tegevuseks
rahaliste vahendite taotlemise korda. Taotluse esitamise kuupäevadeks
kinnitati 1. juuni ja 1. detsember (varem 15. juuni ja 15. detsember) ning
täpsustati oma- ja kaasfinantseeringu sõnastust.
Järgmine volikogu istung toimub 28. oktoobril 2015. a.

Algavad vallavanema vastuvõtud külades
Vallavanem Tiit Toots alustab taas kodanike vastuvõttu kõigis
suuremates külades. Selle sügise esimesed kohtumised toimuvad
järgmiselt:
Kolmapäeval, 30. septembril kell 9.00 Viitina külakeskuses.
Kolmapäeval, 7. oktoobril kell 9.00 Nursi külakeskuses.
Teisipäeval, 13. oktoobril Sänna kogukonnakeskuses.
Soovi korral võib vallavanemaga kohtumise eel mõtteid vahetada
telefonil 517 6261.

Eakate päev
Rahvusvahelise eakate päeva tähistamine toimub Rõuge Rahvamajas
reedel, 2. oktoobril algusega kell 13.00. Kell 15.00 kontsert "Las jääda
kõik mis hea" – Boris Lehtlaan ja Are Jaama.
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 kõiki veetma koos toredat päeva!

Oktoobri alguses on Rõuge vallal sünnipäev, millega seoses toimub
nädala jooksul erinevaid tegevusi kogu vallarahvale. Samal ajal on
käimas ka üle-eestiline ettevõtlusnädal, millega seoses lisandub veel
tegevusi koolilastele.
Nädala kava:
4.–9. klasside õpilased valmistavad leiutise, mis parandab või uuendab
Rõuge valla või kooli elu. Sellest valmivad ka maketid või prototüübid
neljapäevaks 8. oktoobriks, mis pannakse välja II korruse saali õpetajate
toa juurde.
1.–3. klasside õpilased joonistavad Rõuge vallale oma raha, millest
samuti on näitus koolis II korruse galeriis.
Kolmapäeval, 7. oktoobril osalevad 9. klassi õpilased ettevõtluskonverentsil Võrus.
Neljapäeval, 8. oktoobril toimub koolis pikaaegse traditsiooniga Rõuge
valla sünnipäevatund. Kõikidesse klassidesse tulevad tundi andma
valla ametnikud.
8. ja 9. klassi õpilased osalevad samal päeval ettevõtlusalasel üleeestilisel veebiviktoriinil.
Reedel, 9. oktoobril lähevad 9. klassi õpilased õppekäigule, seekord
noorte karjääripäevale Väimela uude tehnomajja.
1.–8. klassi õpilastele toimub sel päeval klassijuhataja tundide ajal
viktoriin Rõuge vallast.
Kell 14 saab vallamaja juurest alguse jalgrattamatk, mis sel korral viib
osalejad naabervalda Haanjasse.
Matka lõpp on Ala-Rõuge parklas, kus kõiki ootavad tee, pirukad ja
traditsioonilised turutunnid.
Laupäeval, 10. oktoobril
Kell 12–17 toimub kooli spordihoones suur Rõuge-Haanja tervisemess,
mille täpsem kava on allpool.
Kell 20.00 saab rahvamajas alguse suur sünnipäev ja hooaja avapidu
ansambliga Lahe Anz.

Tule tervisemessile end näitama ja külastama!
Rõuge valla tervisenõukogu kutsub kõiki tervisest ning heaolust hoolivaid
ühinguid, spordiklubisid, ettevõtteid ja organisatsioone osalema end
tutvustava väljapanekuga Rõuges peetaval tervisemessil 10. oktoobril
kell 12–17.
Oma väljapanekuga osalemise soovist palume teatada 28. septembriks
aadressil kadrikangro@hotmail.com või telefonil 510 7487. Messil
osalemine on tasuta.
Tegevused toimuvad paralleelselt koolimaja juures õues ja sees:
spordisaalis, klassides ja aeroobikasaalis.

Tervisemessi kava:
Kell 12.00
Messi avamine
12.15
Võru maavanem Andres Kõiv – „Kui mina alles...“
12.30
Kauksi Ülle – „Kuis ollaq tervemb ku naabri-Juuli“
13.30
Veeroja Eda – „Savvusann hoit tervüse kõrran“
14.00
Manderi Eve – naeruteraapia tund
15.00
Ruitlasõ Olavi – „Pidäge lõvva, et ei jõvva...“
15.45
Nurmõ Paul – „Milles tervüsekanepi õli hää om“
16.00
Isade-poegade jalgpallimatš kunstmuruväljakul
Muude tegevuste kõrval on paralleelselt kavas terviseklubi “Siruta”
näidistrenn, motoklubi “Sinilind” demonstratsioon ja proovisõidud 5–12aastastele, terviseteemaliste joonistuste näitus ning Rõuge valla
tervisetundide kogumise programmi tutvustus.
Spordisaalis on lastele lustimiseks suur batuut ning kohalikud noored
pakuvad kõigile maitsmiseks tervislikke smuutisid.

Teade kauplusbussi kasutajatele
Kauplusbuss Tilsico on oma tegevuse peatanud ja selle tõttu ei ole
Utessuu, Rebäse ja Hallimäe küla elanikel enam võimalust kolmapäeviti
kauplusbussi teenust kasutada.
Palume vallakodanikel, kellel on sellest tulenevalt raskusi toidukaupade
varumisega, anda sellest teada sotsiaalnõunik Maire Grosmannile
telefonidel 785 9138 või 5330 0153.

Üleskutse valla raamatukogudelt!

Rõuge Maarja koguduse teated

Aasta 2015 on kuulutatud muusika-aastaks. Seoses sellega korraldame
oktoobrikuus rahvamajas ühe vahva näituse, milleks on tarvis teie abi,
armas vallarahvas!
Palve teile: kellel on kodus veel alles grammofoni, magnetofoni,
kassetmagnetofoni, CD-plaadimängijat ning vinüülplaate, linte, kassette
või CD-plaate, palun tooge need muusikavahendid 20. oktoobriks oma
lähimasse raamatukokku. Kui ei saa ise tuua, siis helistage meile, leiame
koos lahenduse. Pärast näitust tagastatakse kõik asjad nende omanikele.
Raamatukogude kontaktandmed: Rõuge 785 9207 (Ülle Siska), Nursi 787
9331 (Sirje Saarniit), Viitina 787 0191 (Aive Leppik).
Täname ette ja ootame igaühe lahket panust!

18. pühapäeval pärast nelipüha, 27. septembril kell 11.00 armulauaga
jumalateenistus.
19. pühapäeval pärast nelipüha, 4. oktoobril kell 11.00 armulauaga
jumalateenistus.
Vestlusõhtu 24. septembril kell 18.30 kogudusemajas.
Sügisene leerikursus alustab kooskäimist 11. oktoobril kell 12.30
kogudusemajas.

Koduste hoidiste degusteerimine ja näitus Rõuges

Püssa küla kutsub kogu vallarahvast juba sel laupäeval, 26. septembril
kell 11 Eesti Ema juurde, kus toimub suur kodus valmistatud hoidiste
näitus ja degusteerimine.
Võta kaasa mõni purk oma parimatest soolastest ja magusatest hoidistest
Rõuge rahvamajas avatakse fotonäitus
1. oktoobril kell 18.00 avavad Rõuge rahvamajas ühise fotonäituse kaks või hoidistatud jookidest ning üheskoos valime välja parimad retseptid.
Publiku lemmikuid ootavad auhinnad. Rõuge noored pakuvad hoidiste
kohalikku fotograafi: Martin Mark ja Jaanus Tanilsoo.
Näitusel on üksteist viimase aasta jooksul Rõuges ja mujal Võrumaal kõrvale pannkooke ja smuutisid.
Isetegijad, kohapeal saab müüa oma käsitööd ja talusaadusi! Ootame
sündinud pilti erinevatest olevustest, objektidest ja loodusnähtustest.
Pilte täiendavad nende saamislood autorite esituses ning kujutatava maitsma, kauplema ja osalema! Mängib pillimees.
Korraldab MTÜ Püssä Küla Selts. Info telefonil 5554 2088 (Eveli).
kirjeldus koos oma ala ekspertide kommentaaridega.
Näituse valmimist toetas Rõuge Vallavalitsus.
Ujumisbuss Väimelasse alustab taas!
Olete oodatud!
Alates 1. oktoobrist kuni järgmise aasta aprillini lõpuni on kõigil
vallaelanikel võimalus igal neljapäeval Väimelas ujumas käia.
Sänna Kultuurimõis annab teada
Taas on Sänna Kultuurimõisas üleval kangasteljed, mis valmis kudujaid Buss alustab Nursist kell 17.00, edasi Sännasse (kell 17.10) ja huviliste
olemasolu korral Viitinasse (kell 17.25). Selleks, et buss võtaks huvilised
vastu võtma.
peale ka Viitinast, tuleb oma soovist eelnevalt teada anda bussijust
Oleme avatud esmaspäevast reedeni kell 10–17.
Võta kaasa enda kaltsuribad. Ühe meetri kudumise hind on 1 euro, mis Unole (tel 512 9700) hiljemalt kella 17-ks.
tasutakse Sänna Kogukonnakeskuse töötajale, kui vaip/vaibad maha Rõugest Eesti ema parklast väljub buss kell 17.35.
Ujulas on broneeritud kaks rada kell 18.15–19.00. Ujumine on tasuta,
võetakse.
bussisõit maksab 1 euro. Tänavu toimub samal ajal kõrvalrajal ka
Lepi aeg kokku: kultuurimois@kultuuritehas.ee või 5558 8929.
vesiaeroobika, selles osalemise tasu on 4.50 eurot kord. Lastebasseini
http://www.kultuurimois.kultuuritehas.ee/kangasteljed/
kasutamise eest tuleb samuti kohapeal eraldi juurde tasuda.
Viitina pargiprojekti tutvustus
NB! Igal alaealisel lapsel peab kaasas olema lapsevanem või vastutaja
Projekti „Viitina pargi rekonstrueerimise I etapp“ tutvustus ja arutelu ning ujulas peab olema tagatud kord!
toimuvad 2. oktoobril kell 17.00 Viitina külakeskuses.
Info: karel@rauge.ee või 5560 3989 (Karel Saarna). Ujumisbussi
Projekti eesmärk on uuendada kogu pargi teedevõrgustik, rajada toetavad Samson von Himmelstjerna Sihtasutus ja Rõuge vald.
mõisahoone ette kaunis esiväljak ning teostada puude- ja võsaraied
Arvuti algõpe Viitina raamatukogus
vastavalt pargiekspertide ja Keskkonnaameti soovitustele
Projekti rahastatakse Keskkonnainvesteeringute keskuse ja Euroopa Alates 5. oktoobrist alustame arvuti algõpet Viitina Raamatukogus
esmaspäeviti kell 10.00.
Liidu Ühtekuuluvusfondi vahenditega.
Võtke kaasa võimalusel oma sülearvuti ja vastuseta küsimused, kohal on
Kuidas saada info vallas veelgi paremini liikuma?
inimene, kes oskab vastata ja nii mõndagi uut õpetada.
Head Rõuge vabaühendused, seltsid ja seltsilised!
Ootame teid arutelule sõna sekka ütlema, kuidas parandada veelgi Lisainfo e-posti teel aadressil merle.tanilsoo@gmail.com või telefoni teel:
5349 0593 (Aive Leppik).
Rõuge vallavõimu ja kogukonna koostööd.
Arutelu toimub neljapäeval, 1. oktoobril kell 14.00–17.00 Rõuge Segakoor ootab täiendust meeste ridadesse!
noortekeskuses.
Rõuge segakoor võtab vastu uusi meeslauljaid. Alustame hooaega
esmaspäeval, 12. oktoobril kell 19 Rõuge rahvamajas. Koos käime korra
Miks sellist arutelu on vaja?
Head infovahetust ootame ju kõik: vallaelanikud tahavad teada, mis on nädalas, esmaspäevaõhtuti.
vallavalitsusel plaanis või juba otsustatud, millal ja kuidas on võimalik Ühine meiega, sest laul teeb rinna rõõmsaks ja hea seltskond teeb elu
oma ideed vallavalitsuse või -volikoguni viia, millal ja kellega saab lõbusaks! Info telefonil 5302 6770 (Ive Ruusamäe).
erinevate probleemide üle arutada ning kelle poole mure korral pöörduda. Terviseklubi Siruta annab teada!
Või siis aeg-ajalt lihtsalt kindlustunnet, et me vallal läheb hästi.
Alustame taas erinevate tervisetreeningutega kooli spordihoone
Vallavalitsus soovib samuti kuulda, kuidas elanikel läheb. Kas kellelgi on aeroobikaruumis. NB! Mitte ainult naistele!
lahendamata muresid, kuidas hinnatakse vallavalitsuse tööd. Samuti Igal teisipäeval ja neljapäeval kell 19.30–20.30 rühmatreening. Treenime
teab vallavõim, et seltsidesse ja ühingutesse koondunud tarku inimesi on nii vastupidavust kui ka erinevaid lihasgruppe, nii oma keharaskusega kui
nutikas aruteludesse kaasa kutsuda.
ka lisaraskusega, lõpetame alati mõnusa venitusega. Treening sobib ka
Kuidas sellist infovahetust kõige tõhusamalt korraldada?
meestele, treener Sandra Mustmaa.
Tartu ülikooli magistrandid said enne suve valmis Rõuge valla Alates 30. septembrist igal kolmapäeval treening neile, kes soovivad
kommunikatsioonistrateegia, milles on mõtteid, mis väärt jagamist ja ka treenida rahulikumas tempos võimlemisega. Trennis kasutatakse palle,
vastuseid eespooltoodud küsimustele.
pilateserõngaid, FIT-palle, kummilinte ning hantelid. Treener Terje Raju.
Muuhulgas vaatame ka üle, kuidas on vallavalitsusel läinud Rõuge valla Alates 5. oktoobrist igal esmaspäeval kell 19.30–20.30 ZUMBA! Zumba
avatud valitsemise tegevuskava elluviimine, millele pandi ühiselt põhineb intervall-treeningu meetodil tantsutunnil, kus vahelduvad
alus eelmisel sügisel Ööbikuoru villas toimunud mõttekojas.
kiiremad ja aeglasemad Ladina-Ameerika rütmid. Treener Kristiina
Küsimustele otsime vastust loovas töötoas, kus kõik saavad nii kaasa Musto.
rääkida, kuid veelgi enam – ka kaasa teha!
Meie treeningud sobivad nii algajatele kui edasijõudnutele! Peale trenni
Et saaksime meie kokkusaamise paremini ette valmistada, soovime soovijatele ka saun. Ühe korra hind on 2 eurot. Rohkem infot Sandralt
teada, kui palju inimesi on tulemas. Palun anna oma tulekust hiljemalt 29. (5341 8842), Terjelt (5557 8422) või Facebookist „Siruta“ grupist.
septembril teada e-posti teel aadressil viivika@rauge.ee või telefonil Jalga spordijalatsid, kaasa väike rätik ja tule tee oma kehale pai!
5612 2901.
Üleskutse valla ettevõtjatele
Arutelu korraldavad E-riigi Akadeemia ja EMSL. Üritus toimub projekti Kõik ettevõtjad, kelle tegevus on registreeritud Rõuge vallas ning kes on
„Avatud Valitsemise Partnerlus kohalikes omavalitsustes“ raames. huvitatud EVEA tegevusest (Eesti Väikeetevõtete Assotsiatsioon , mille
Projekti rahastab EMP toetuste Vabaühenduste Fond Avatud Eesti Fondi eesmärk on väikeettevõtete huvide kaitse sarnaselt ametiühingutele),
vahendusel.
Rohkem
infot:
http://www.ega.ee/et/project/avatud- palun andke endast märku telefonil 517 7139 või e-posti teel:
valitsemise-partnerlus-kohalikes-omavalitsustes/
kuunokann@hot.ee (Kuuno Kann).

