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Esita oma idee Rõuge valla juubeliaasta logo ja
tunnuslause konkursile!
10. oktoobril 2016 täitub Rõugel 25 aastat vallana iseseisvas
Eesti Vabariigis. Sünnipäeva ei peeta vaid ühel päeval, sellele
pühendatakse terve aastatäis ettevõtmisi, pidusid ja erinevaid
üritusi.
Et juubeliaasta oleks sidus ja meeldejääv, võetakse kasutusele
asjakohane logo ning tunnuslause, mida kasutatakse meenetel,
trükistes, reklaamides, tekstides, kodulehtedel, kohalike
ettevõtjate toodangul ja mujal. Selleks kuulutatakse välja
konkurss Rõuge valla 25. sünnipäeva logo ja tunnuslause
leidmiseks.
Esitatavad ideed peavad olema seotud Rõugega ning kajastama
valla 25. sünnipäeva. Nende kontseptsioon võib olla nii olevikule
keskendunud, minevikku meenutav kui tulevikku vaatav.
Kavandid peaks olema lihtsad, selged ja löövad, hõlpsasti trükis
kasutatavad ning erinevatesse kontekstidesse sobituvad (näiteks
nii pidulik üritus kui spordivõistlus), võivad olla detailides
muudetavad sõltuvalt temaatikast (näiteks kultuur, sport,
ajalugu).
Logode ja tunnuslausete ideid oodatakse kas koos
(logo+tunnuslause terviklik kontseptsioon) või eraldi hiljemalt 29.
veebruaril 2016 e-posti teel (vald@rauge.ee) või Rõuge
vallamajja (Ööbikuoru 4, Rõuge alevik 66201, Võru maakond).
Konkursi võitjale on välja pandud peaauhind, teistele ideede
esitajatele jagatakse loosiauhindu.
Rohkem infot saab telefoni ja e-posti teel: 517 6261,
tiit@rauge.ee (Tiit Toots).

Esimese valla juubeliaasta tähistamise sarja mängu „Rõuge rõõm ei
rauge!“ võitis roheline meeskond kapten Kareli juhtimisel. Tihedalt
nende kannul lõpetas sinine võistkond kapten Tiidu käe all.

Rahvamaja tänab peolisi
Rõuge Rahvamaja tänab kangeid kapteneid, mõnusaid mängijaid,
priimat bändi ja parimaid pidulisi, kes möödunud laupäevase peo
õnnestumisele kaasa aitasid!
Kohtume taas laupäeval, 5. märtsil. Rõuge rõõm ei rauge!

Üleskutse käsitöömeistritele
Aasta alguses tõi fotograaf Grethe Rõõm vallamajja terve hulga
kinkekaarte ja sõnumi, et kingib vallas 2016. aastal sündinud
beebidele nende elu esimese pildistamise sessiooni.
Kutsume ka Rõuge valla käsitöömeistreid üles Grethe Rõõmu
eeskuju järgima ning valmistama vastsündinud lastele sobivaid
kingitusi, mis antakse üle lapse sünni registreerimisel.
Vallavalitsuse poolt pakume materjali kingituste valmistamiseks.
Huvilistel palume endast teada anda telefonidel 785 9312 või
785 9138.

Aeg oma tervisetunnid veebi kanda!

Valmis on saanud valla tervisetundide programmi uus
veebilahendus, kuhu on senisest mugavam oma tervisetunde
sisse kanda. Elektrooniline tervisepäevik asub internetis aadressil
http://tervis.rauge.ee. Selleni jõuab ka otse valla kodulehe
avalehelt, kus on näha hetkel kogunenud tundide hulk reaalajas.
Palume kõigil, kellel on olemas ligipääs arvutile ja internetile,
sisestada oma seni paberile kogutud tunnid veebi, et
saaksime ülevaate sellest, kui palju meil juba õieti tervisetunde
kogutud on.
Mida on hea teada tervisetundide päeviku täitmisel veebis?
- Kasutage oma tundide sisestamisel alati sama meiliaadressi.
Vallavanema vastuvõtud külades
- Sisestage oma õiged andmed ning kehtiv e-posti aadress,
Rõuge vallavanema Tiit Tootsi veebruarikuised vastuvõtud
varjunime ja mittekehtiva aadressiga sisestatud andmed ei lähe
suuremates külades toimuvad järgmistel aegadel:
arvesse.
Teisipäeval, 16. veebruaril kell 9–11 Nursi külakeskuses
- Pärast tundide sisestamist tuleb teile e-kiri, kus on kirjas,
Teisipäeval, 23. veebruaril kell 9–11 Sänna kultuurimõisas
missugused tegevused sisse kantud said. Kui saate sellise kirja
Oma mõtteid ja ettepanekuid võib vastuvõttude eel vallailma, et oleksite eelnevalt tunde sisestanud, siis andke sellest
vanemale edastada telefonil 517 6261 (Tiit Toots).
teada aadressile tervis@rauge.ee.
- Oma tunde võite sisse kanda nii harva või sageli kui soovite, ka
Teade Rõuge hooldekodult
Rõuge hooldekodu palub viirushaiguste leviku tõttu oma tagantjärele. Aga et loendur näitaks võimalikult täpseid andmeid,
hoolealuseid mitte külastada. Külastuspiiranguga vähendame nii võiks seda teha vähemalt korra nädalas.
hooldatavate, külastajate kui personali nakatumisohtu.
Võru maakonnaplaneeringu avalik väljapanek
Lisainfo telefonil 785 9366.
Võru maakonnaplaneering 2030+ suunati avalikule väljapanekule.
Vabariigi aastapäeva tähistamine Rõuges
Tegu on maakonna ruumilise planeerimise alusdokumendiga, mis
Eesti Vabariigi 98. aastapäevale pühendatud pidulik kontsert- kirjeldab maakonna asustusloogikat, teenusepiirkondasid, plaaniaktus toimub Rõuge rahvamajas 20. veebruaril kell 17.00. Antakse tavaid olulisemaid arendusi jms järgnevate kümnendite jooksul.
üle Rõuge valla aunimetused, kontsertkavaga “Põhjamaa lapsed” Maakonnaplaneeringu ja selle keskkonnamõjude strateegilise
esinevad Luisa Värk, Rain Rämmal ja Karl Kanter.
hindamise (KSH) aruande avalik väljapanek toimub
Kõik vallakodanikud on oodatud!
1.–29. veebruarini Võru maavalitsuse kodulehel
aadressil
http://voru.maavalitsus.ee/maakonnaplaneering,
tööaegadel
Võru
24. veebruaril kell 11.00 oodatakse kõiki Rõuge Vabadussõja
Maavalitsuse
III
korruse
fuajees
(Jüri
tn
12),
Võrumaa
keskmälestussamba juures, et veeta koos Eesti iseseisvuspäevale
raamatukogu lugemissaalis Jüri tn 54 ja kõikides Võru maakonna
pühendatud mälestushetked.
Lükkä metsavendade mälestuskivi juures Nursis süütame küünlad valdade keskustes (ka Rõuge vallamajas).
Maakonnaplaneeringu ja KSH aruande kohta saab ettepanekuid,
kell 12.00
vastuväiteid ja küsimusi esitada kirjalikult kuni 29. veebruarini eKirjuta Torniööbikule!
posti aadressil info@voru.maavalitsus.ee või kirja teel aadressil
Haanja-Rõuge ühisleht Torniööbik ilmub taas märtsis, sinna on Võru Maavalitsus, Jüri 12 65620 Võru.
oodatud kõigi meie aktiivsete inimeste, ühenduste ja asutuste Maakonnaplaneeringu ja KSH aruande avalik arutelu toimub 23.
kaastööd. Kirjutage oma tegemistest, plaanidest, mõtetest ja märtsil kell 10 Võru Maavalitsuses (Jüri tn 12, Võru).
mälestustest või saatke huvitavaid pilte. Viimane aeg materjalide Eriti tähelepanelikult võiksid maaomanikud üle vaadata
saatmiseks on esmaspäev, 29. veebruar.
väärtuslike põllumaade osa kaartidel, millega on planeeringu
Torniööbiku e-posti aadress on infoleht@rauge.ee.
koostamise käigus olnud mitmeid vajakajäämisi.

Pane Facebook enda heaks tööle!
Laupäeval, 27. veebruaril kell 12.00 toimub Rõuge
noortekeskuses sotsiaalmeedia koolitus. Koolitaja on
sotsiaalmeedia agentuuri 7Blaze juht Jaan Kruusma.
See koolitus on vajalik kõigile, kes tegelevad oma asutuses või
organisatsioonis Facebooki lehega, kodulehega või kirjade
saatmisega. Kindlasti olete aeg-ajalt tundnud, et teie postitused
võiks olla lahedamad, mõjuvamad või jõuda rohkemate
inimesteni, äratada rohkem diskussiooni või olla lihtsalt kenamad.
Või siis peate isekeskis ikka veel arutelusid, kas ja miks üldse on
vaja oma tegevustest laiale maailmale teada anda.
Koolitusel õpime, kuidas luua endast sotsiaalmeedias hea ja
töötav kuvand, kuidas oma iseärasusi enda heaks tööle panna,
kuidas hinnata õigesti oma võimalusi ning kuidas ka väga vähese
aja, raha ja inimestega (või lausa üksi) oma sotsiaalmeedia
kanaleid töös hoida. Leiame vastused oma küsimustele ja
vaatame mõne konkreetse näite varal, milline on hea ja toimiv
Facebooki või koduleht.
Peamiselt keskendume Facebookile kui meie kandis levinuimale
sotsiaalmeedia kanalile.
Osalemiseks on vajalik eelnev registreerumine internetis
aadressil http://revolutsioon.ee/mty/sotsiaalmeedia-koolitus-rouges/,
565 5410 või martin@revolutsioon.ee (Martin Mark).
Koolitust korraldab MTÜ Revolutsioon, rahaliselt toetab rahandusKontsertõhtu Siiri Sisaskiga Sännas
ministeerium kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest.
Sänna kultuurimõisas toimub laupäeval, 5. märtsil kell 19.00 Siiri
Sisaski eriline südamehelidega täidetud kontsertõhtu!
Esitamisele tuleb valikkava viimase kolme aasta jooksul loodud
paladest (millest paljud on loodud Uku Masingu sõnadele). Need
on laulud, mantrad ja klaveripalad endassevaatamisest, rahust
ning argiülesest maailmast meie mõtetes ja hinges.
Annetus kontserdi toimumise heaks vastavalt soovile kas 10 või
15 eurot. Rohkem infot saab Sänna kultuurimõisast kohapealt ning
telefonil 518 1099.
Enne ja pärast kontserti saab maiustada šokolaaditrühvlitega
(avatud on šokolaadituba) ja nautida mõisa ajaloolist atmosfääri.
Mõisa uksed avatakse enne kontserti kell 18.
Oled teretulnud!
Jätkuvalt toimuvad tööpäevadel kell 8.00–8.45 meditatsioonihommikud (sisenemine Leiutajate Külakooli uksest).

Eakaid sõidukijuhte kutsutakse täiendkoolitusele
Meie ühiskond, sealhulgas ka liikluskeskkond, on pidevas
muutumises. Meedias on kõneaineks elanikkonna vananemine,
inimesed on pikemat aega aktiivsed ja töövõimelised ning
elukvaliteedi hoidmiseks suureneb nende liikumisvajadus. See
toob kaasa ühistranspordi tihedama kasutuse, aga ka eakate
mootorsõidukijuhtide osa suurenemise liikluses. Samas on
liikluskorralduses, reeglites ning käitumisnormides paljugi
muutunud, Eesti maanteedel sõidab aina enam autosid, mis
erinevad üksteisest vanuse ja turvavarustuse poolest ning liiklus
on tihedam. Me kõik soovime, et ka eakad sõidukijuhid tunneksid
end kindlalt ning igapäevane liiklus meie teedel oleks turvaline.
Maanteeamet korraldab maakondlikke eakate mootorsõidukijuhtide koolitusi, mille maksumusest pool katab Maanteeamet
ning teise poole omavalitsus. Et koolitus ka Võrmaale tuua,
soovitakse kõigepealt kindlaks teha, kui suur on huvi seesuguse
kursuse vastu.
Koolitusele oodatakse vähemalt 60-aastaseid B-kategooria
juhilubadega inimesi, kes sõidavad autoga iganädalaselt. Grupi
suurus on kogu maakonna peale kuni 24 eakat, koolitusi on kavas
läbi viia kahel korral: 1. aprill–30. mai ning 15. august–
15. november. Koolitusel on põhjalik teooriaosa ning kaks
sõidutundi igale osalejale.
Oma huvist sellisel koolitusel osalemise vastu palume teada anda
telefonil 785 9138 või 5330 0153 (valla sotsiaalosakond).

Järgmisel nädalal toimub taas mälumäng
Rõuge rahvamaja ja MTÜ Revolutsioon tuletavad kõigile
mälumänguhuvilistele meelde, et taas on tulemas kuu kolmas
kolmapäev, mis tähendab, et rahvamajas toimub mälumäng!
Niisiis on kõik oodatud juba järgmisel kolmapäeval, 17. veebruaril
kell 18.30 rahvamajja, et oma teadmisi proovile panna ja
omavahel mõõtu võtta.
Ootame kuni 3-liikmelisi võistkondi. Osavõtutasu 1 euro osaleja
kohta, õpilastele tasuta.

Rõuge rühma noorkotkaste
tegemised veebruaris

ja

kodutütarde

12.–13. veebruaril piirkonnalaager Mõnistes.
15. veebruaril II–IV klassi NK/KT õppepäev Pähni looduskeskuses.
19.–20. veebruaril noortejuhtide õppepäevad Nõiariigis.
22. veebruaril toimub Varstus pidulik koondus, kus võetakse vastu
uued liikmed.
24. veebruaril, Eesti Vabariigi aastapäeval, auvalve Rõuge
vabadussõjas langenute ausamba juures.
26.–27. veebruaril Sänna rännak/matk.

Näitus Rõuge rahvamajas
Rõuge rahvamajas saab uudistada Peeter Lauritsa fotonäitust
“Mõtsas mi olõmi jäänü”. Näitus tutvustab IV Uma Pido teemat ja
seletab inimeste seotust väeliste puude ja metsaga. Ka inimesed
on nagu puud, kasvavad kõrvuti ja toetavad üksteist.
Uma Pido toimub 28. mail 2016 Põlvas. Rõuge rahvamajas on
näitus avatud 21. veebruarini. Tulkõ kaema!

Rõuge Maarja koguduse teated
Paastuaja 1. pühapäeval, 14. veebruaril kell 11.00 armulauaga
jumalateenistus.
Paastuaja 2. pühapäeval, 21. veebruaril kell 11.00 armulauaga
jumalateenistus.
Paastuaja 3. pühapäeval, 28. veebruaril kell 11.00 armulauaga
jumalateenistus.
Kevadine leerikursus alustab kooskäimist 14. veebruaril kell 12.30
kogudusemajas.
25. veebruaril kell 18.30 kogudusemajas vestlusõhtu.

Rõuge Purakas 2016 lükkub edasi!
Nagu erinevates infokanalites teatatud on, lükkus talvine
kalapüügivõistlus Rõuge Purakas 2016 edasi. Sõltuvalt ilmast
loodetakse purakapüük läbi viia kuu lõpus – laupäeval, 27.
veebruaril. Korraldajad paluvad jälgida jooksvat infot ning
loodavad kõigi mõistvale suhtumisele, kui ilmataat taas alt veab.
Kui võistlus toimub, siis algab registreerimine kell 9.00, stardipauk
kõlab kell 10.00. Kalapüük kestab kolm tundi.
Lähem info telefonil 785 9322 (Rein Rõustik).

Luhasoo LKA eelnõu arutelu
Keskkonnaamet teatab: keskkonnaministri 16. novembri 2015. a
käskkirjaga nr 1023 on algatatud määruse ,,Luhasoo
looduskaitseala moodustamine ja kaitse-eeskiri" menetlus,
millega on kavas moodustada olemasoleva Luhasoo
maastikukaitseala baasil Luhasoo looduskaitseala. Kaitseala
kaitse-eeskirja muutmise menetlust viib läbi Keskkonnaamet.
Kaitse-eeskirja eelnõu avalik arutelu toimub kolmapäeval,
2. märtsil kell 15.00 Rõuge vallamaja saalis (Ööbikuoru 4,
Rõuge alevik).
Kaitse-eeskirja eelnõu, seletuskirja ja kaardimaterjaliga on
võimalik enne avaliku arutelu toimumist tutvuda Keskkonnaameti
Põlva-Valga-Võru regiooni Võru kontoris (Karja 17a, Võru) ja
kodulehel www.keskkonnamet.ee.
Peale avalikku arutelu esitatakse eelnõu ilmselt 2017. aasta
jaanuaris ministeeriumitevahelisele kooskõlastamisele. Määrus
jõustub eeldatavasti 2017. aasta märtsis.
Lisainfo: Kerttu Elm, kerttu.elm@keskkonnaamet.ee.

