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Rõuge Vallavolikogus
28. novembri volikogu istungil valiti arengu- ja ettevõtluskomisjoni esimees ja aseesimees, otsustati vallavanemale
ametiauto kasutada andmine, määrati volikogu liikmetele ja komisjonidele ning vallavalitsuse liikmetele makstava
hüvitise suurused kuni 31.12.2017, kinnitati ametiasutuste tegevuse ümberkorraldamine., uue ametiasutuse struktuur
ja palgajuhend ning nõuded ametnike haridusele ja oskustele. Kinnitati alatiste komisjonide koosseisud ning
vallavanem ja volikogu esimees vastasid arupärimisele.
19. detsembri volikogu istungil Mõistes võeti vastu valdade lisaeelarved, kehtestati Rõuge valla territooriumil
maamaksumäär 2,3 % maa maksustamishinnast aastas (Varstus oli 2,5) ja põllumajandussaaduste tootmiseks
kasutuses oleval haritaval maal ja looduslikul rohumaal 1,8 % (Varstus oli 1,5) maa maksustamishinnast aastas
(arvutati viie valla keskmine).
Kinnitati eluasemekulude piirmäärad toimetulekutoetuse arvestamisel, Rõuge valla eelarvest väljaspool kodu
osutatava üldhooldusteenuse eest maksmise kord, nimetati Varstu Kooli hoolekogusse volikogu liikme volituste
kehtivuse ajaks Rõuge Vallavolikogu esindajaks Ruth Kuuba.
Otsuste ja määrustega saate tutvuda Rõuge valla kodulehel: http://avalik.amphora.ee/rougevv/

Jõulu- ja aastavahetuspeod
23. detsembril kell 20.oo Krabi rahvamajas JÕULUPIDU ansambliga Lahe Antz. Esineb värske Krabi
segakoor, pilet eelmüügis 7 €.
30. detsembril kell 20.oo Varstu Kultuurikeskuses AASTALÕPUPIDU ansambliga Night Felony,
vahepaladeks kõhutantsijad ja Hopsani poisid. Pilet 5 €

Jumalateenistused Roosa kirikus
Jõululaupäeval, 24. detsembril kell 14.00 Jõulujumalateenistus Roosa kirikus.
Vana-aastal, 31. detsembril kell 14.00 jumalateenistus Roosa kirikus.

Vabariigi President külastas Rõuge valda
20. detsembri õhtul külastas Vabariigi President Kersti Kaljulaid Ruusmäel pereettevõtet Meisli OÜ ja
kohtus Rõuge Priitahtlike Pritsimeestega. Kohtumisel olid lisaks kohalikele uue Rõuge valla kõigi piirkondade
vabatahtlike, Misso, Suhka, Luutsniku ja Mõniste (riiklik päästekomando) pritsimeeste esindajad.
Peale seda kohtusid Rõuge põhikooli aulas riigipeaga vallavolikogu ja vallavalitsuse liikmed.
Head Rõuge valla elanikud
Tänavune jõuluootus on uuele vallale eriline, kuna meie territoorium on oluliselt suurem kui varem. Uus Rõuge
vald koosneb viiest erilisest piirkonnast – Haanja, Misso, Mõniste, Rõuge ja Varstu. Oleme Kagu-Eesti pea
suurima territooriumiga vald, kus olukord on uus nii igale vallaelanikule, volikogule kui ka vallaametnikele.
Selle nimel, et elu vallas muutuks mitmekesisemaks ja paremaks ning et järgmiste jõulude eel oleks rääkida
saavutustest, on vaja üksteisemõistmist ja koostöövalmidust, mis on kõrgemal erakondlikest ja isiklikest
ambitsioonidest.
Alates 14. novembrist on kinnitatud ametisse kuueliikmeline vallavalitsus, kus lisaks vallavanemale kuulub selle
koosseisu igast piirkonnast üks vallavalitsuse liige. Oleme selle pooleteise kuu jooksul toimetanud aktiivselt, et
1. jaanuarist moodustuv uus ametiasutus Rõuge Vallavalitsus stardiks võimalikult valutult ning oleksime endiselt
valla kodanikele igal ajal kättesaadavad. Selle tagamiseks jäävad senistesse piirkondade keskustesse (Haanja,
Misso, Mõniste ja Varstu) valla teenuskeskused, kus jätkavad tööd sotsiaaltöötaja, haldusspetsialist ja
teenuskeskuse spetsialist. Valla keskus jääb aga Rõugesse, praegusesse vallamajja. Järgnevad aastad saavad
olema ajaloolised: tuleb jätkata sealt, kus siiani edukalt tegutsetud ning üles ehitada piirkondi siduv ühisvald.
Lähenevate pühade valguses aga soovin, et igapäevaelu kiire sagimise vahel oleks meil kõigil võimalus kas või
korraks aega hingetõmbepausiks, et enne aasta lõpusirgele jõudmist järele mõelda, mis jäi kahe detsembri
vahelisele ajale tähtsat, mille üle võib rõõmustada või mida oleks pidanud tegema teisiti. Samuti soovin, et meil
kõigil oleks jõulude ajal võimalik olla koos oma kõige kallimatega ja pühendada kogu oma tähelepanu vaid neile.
Heatahtlikkust igasse päeva ja rahulikku advendiaega!
Mailis Koger, Rõuge vallavanem

Vallas toimunust
 Võrumaa noorsootöö tänuüritusel tunnustati 9. kl õpilast Kaisa Langust tiitliga "Varstu valla aasta noor 2017" aktiivse ja
silmapaistva osalemise eest noorte tegevustes.
 29. novembril osalesid Airin Alliksoo ja Marika Adson Tallinnas Nordea Kontserdimajas 14. korda toimuval
noortekonverentsil „Lahe Koolipäev“.
 30.11. osales kooli 2.–5. klassi kuueteistkümnest õpilasest koosnev võistkond Võru Spordikeskuses kombineeritud
teatevõistlustel „Tähelepanu, start!“ esimesel etapil. . Kokkuvõttes saavutati 8 väikese kooli hulgas 6. Koht.
 02.12. osales Markus Soe Kuressaares toimunud Saare maakonna meistrivõistlustel Judos ja saavutas esikoha.
 03.12. advendikontsert: Lauri Liiv ja Olav Ehala.
 04.12. Varstu Koolis Varstu jõulukuuse tervitus lasteaia- ja koolilastelt ning eakate klubilt Hõbehall.
 08.12. toimus traditsiooniline VARSTU JÕULULAAT.
 07.12. Võru maakonna noorkotkaste ja kodutütarde tunnustamisüritusel sai rühmadevahelise võistluse aasta kokkuvõttes
Varstu rühm II koha.
 06.12. osales kooli 7.–9. klassi poiste meeskond Võru maakonna koolinoorte korvpalli karikavõistlustel ja saavutas
harrastajate arvestuses esimese koha.
 07.12.Sigmar Tammemägi saavutas Lätis sõidetava sõiduautokrossi „Ziemas Kaus“ aasta kokkuvõttes Lada RX klassis
talvesõitudes esimese koha ja suvesõitudes teise koha.
 07.12. osalesid Varstu Kooli 3.- 4. klassi õpilased Võrus Talvefestivalil.
 08.12. käisid Varstu lasteaia lapsed Mõniste muuseumi meisterdamise töötoas.
 08.12. toimus Varstu Kultuurikeskuses traditsiooniline Jõululaat.
 09.-10.12 toimus Tartu Ülikooli Spordihoones Eesti Karikavõistluste finaaletapp, kus Stella Männiste ja Arthur Lepp
saavutasid noorte vabaklassi võistlustel Ladina- Ameerika tantsudes teise koha. Toimus ka klubivõistlus algajatele, kus
Loona- Maria Soe ja Indrek Puusalu saavutasid laste 1 + 2 kahe tantsu võistlusklassis kaheksanda koha ja Evelin Jessica
Helena Tereping saavutas printsesside kahe tantsu võistlusklassis teise koha.
 Kuni 15.detsembrini oli Varstu raamatukogus foto- ja raamatunäitus „Lugeja reisib“.
 11.12. Võrumaa NK ja KT rühmadevahelises võistluses saavutas Varstu rühm aasta kokkuvõttes II koha.
 11.12. toimus Varstu kooli 1-4.kl. lastele mõnus piparkoogipäev kultuurikeskuses.
 12.12.vihmase teisipäeva veetsid kuuendikud koos sõpradega Tartus, kus nauditi veeprotseduure Auras ja imetleti ilmast
hoolimata Raekoja platsi jõulukuuske ning seda ümbritsevaid atraktsioone.
 16.12. Tallinnas toimunud tantsuturniiril "Magus Algus ja Tähtede Sära IX etapp" tantsuvõistlusel saavutas laste
vanusegrupis 2 tantsuga Annika Kink koos kaaslase Ander Marcus Hõrakuga I koha. Laste vanusegrupis (printsessid) 2
tantsuga: Evelin Jessica Helena Tereping (Varstu Kool) - tulemuseks II koht.
 16.12. Võrumaa Meistrivõistlustel judos saavutas Markus Soe kehakaalus -25kg I koha, Robin Soe täiskasvanute klassis 73 kg III koha ja Ragnar Soe -83 kg I koha.
 17.12. Aluksnes toimunud rahvusvahelisel judoturniiril sai Markus Soe -26 kg V koha.
 17.12. toimus Võrus noorkotkaste/kodutütarde Kaja Parkeri ja Genadi Popmani mälestusturniir males, kus selgusid ka
maakonna meistrid. Varstu rühmast osalesid Martin Oja, Airin Alliksoo ja Lauri Saal. Airin saavutas Võru maakonna
neidude arvestuses III koha ja Lauri noormeeste arvestuses III koha.
 19.12. käisid Varstu kooli 1. ja 2. klassi lapsed Mõniste Jõulumaal.
 20.12. toimus Varstu Kultuurikeskuse eakate jõulupidu, külas olid Rõuge eakad ja mängis ansambel Kondor.
 21.12. toimus valla mudilaste ja lasteaialaste ühine Jõulupidu.
 21.12. oli Varstu raamatukogus kirjandusmängu teine voor IV klassi õpilastele.
 22.12. toimus Varstu Kooli Jõulupidu.

Head lugejad!
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