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Rõuge valla elutöö preemia pälvinud Johan Palu möödunud laupäeval Rõuge

rahvamajas. Palju õnne, rõõmu ja energiat ka edasiseks!
Rõuge Vallavolikogu 17. veebruari 2016. a istungil
Vallavanema
vastuvõtud
külades
vastu võetud õigusaktid

Volikogu:
1. võttis vastu valla 2016. aasta eelarve. Eelarves on kajastatud
põhitegevuse tulud ja kulud, investeerimis- ja finantseerimistegevus ning likviidsete varade muutus.
2. andis Rõuge valla omafinantseeringu tagamise garantii Rõuge
aleviku vee- ja kanalisatsioonitaristu rekonstrueerimise III etapi
projektile summas 172 910,17 eurot.
OÜ Rõuge Kommunaalteenus esitas KIKile rahastamistaotluse
eesmärgiga taotleda keskkonnaprogrammi vahendeid Rõuge
aleviku vee- ja kanalisatsioonitaristu III etapi rekonstrueerimistöödeks. KIKi poolse rahastamise korral ehitatakse III etapi
raames välja orienteeruvalt 5493 meetrit veetrasse ja 5335 meetrit
kanalisatsioonitrasse. III etapp hõlmab Ööbikuoru, Tehnika, Kiige,
Hariduse, Tervise, Suurjärve ja Aia tänava piirkonda, Nursi
maantee piirkonda ning osaliselt Jaanipeebu küla. Eeldatavalt
teeb KIK otsuse juunikuus ja 2016. aasta sügisel saab hanke välja
kuulutada ning 2017. aasta lõpuks peaks kogu Rõuge alevik
olema hõlmatud ühisvee- ja kanalisatsioonivõrgustikuga.
3. andis vallavalitsusele nõusoleku laenu võtmiseks kogusummas
120 850 eurot:
- Rõuge Ööbikuoru vaatetorni projekteerimise, ehitamise ja
omanikujärelevalve omafinantseeringuks kuni 109 250 eurot;
- Rõuge jäätmejaama biojäätmete kompostimisväljaku rajamise
omafinantseeringuks 7310 eurot;
- Rõuge kooli mängu- ja spordiväljaku rajamise omafinantseeringuks 4290 eurot.
4. tõstis ühekordse sotsiaaltoetuse piirmäära 32 eurolt 50 euroni,
matusetoetuse 100 eurolt 150 euroni ja sünnitoetuse 400 eurolt
450 euroni. Sünnitoetus makstakse välja kolmes osas: 200 eurot
sünni registreerimisel, 125 eurot lapse üheaastaseks saamisel ja
125 eurot lapse kolmeaastaseks saamisel. Sünni- ja matusetoetused makstakse välja tagasiulatuvalt alates 01.01.2016.
5. kinnitas vallavalitsuse töötajate ja hallatavate asutuste töötajate
töötasumäärad, mille kohaselt tõuseb täiskohaga töötaja töötasu
40 eurot kuus. Lasteaia õpetajatel ja lasteaia direktoril tõuseb
töötasu alates 01.09.2016 lisaks 40 eurole veel 30 euro võrra.
6. kinnitas volikogu esimehe töötasuks 717 eurot.
7. kinnitas vallavanema palgaks 1433 eurot.
Järgmine volikogu istung toimub 23. märtsil 2016.

Rõuge vald jagas aunimetusi
Möödunud laupäeval toimus Rõuge rahvamajas Eesti Vabariigi
98. aastapäevale pühendatud pidulik kontsert-aktus. Kontsertkavaga "Põhjamaa lapsed" esinesid Luisa Värk, Rain Rämmal ja
Raul Ojamaa, laulis ka Rõuge segakoor. Aktusel anti üle Rõuge
valla 2015. aasta aunimetused:
Rõuge valla elutöö preemia – Johan Palu
Aasta tegu – treeningpäev Rõuges
Aasta kohaliku elu edendaja – Annes Oro
Aasta kultuurielu edendaja – Rõuge Rahvamaja
Aasta hariduselu edendaja – MTÜ Revolutsioon
Aasta sportlane – Ott Kevvai
Aasta tulevikulootus – Katri Kõva
Aasta tulevikulootus – Liivika Koobakene

Rõuge Purakas 2016 jääb ära!
Kalapüügivõistluse korraldusmeeskond annab teada, et
hoolimata pingsast lootusest ei jõudnud vähesed külmakraadid
Rõuge Suurjärve jääd siiski piisavalt paksuks kasvatada ning
seetõttu jääb selleaastane Rõuge Puraka kalapüügivõistlus ära.

Rõuge vallavanema Tiit Tootsi märtsikuised vastuvõtud
suuremates külades toimuvad järgmistel aegadel:
Teisipäeval, 1. märtsil kell 9–11 Viitina külakeskuses
Teisipäeval, 8. märtsil kell 9–11 Nursi külakeskuses
Teisipäeval, 15. märtsil kell 9–11 Sänna kultuurimõisas
Oma mõtteid ja ettepanekuid võib vastuvõttude eel
vallavanemale edastada telefonil 517 6261 (Tiit Toots).

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 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).

Rõuge Maarja koguduse teated
Paastuaja 3. pühapäeval, 28. veebruaril kell 11.00 armulauaga
jumalateenistus.
Paastuaja 4. pühapäeval, 6. märtsil kell 11.00 armulauaga
jumalateenistus.
Paastuaja 5. pühapäeval, 13. märtsil kell 11.00 armulauaga
jumalateenistus.
Neljapäeval, 25. veebruaril kell 18.30 kogudusemajas
vestlusõhtu.

Viimane aeg Torniööbikusse kirjutada
Haanja-Rõuge ühisleht Torniööbik ootab hiljemalt 29. veebruariks
kõigi inimeste, ühenduste ja asutuste kaastöid. Kirjutage oma
tegemistest, mõtetest ja mälestustest või saatke huvitavaid pilte.
Torniööbiku e-posti aadress on infoleht@rauge.ee, väga oodatud
on ka paberil kirjad ja kirjutised, mille võib saata või kohale tuua
Rõuge vallamajja.

Sotsiaalmeedia koolitus Rõuges
Juba sel laupäeval, 27. veebruaril kell 12.00 toimub Rõuge
noortekeskuses sotsiaalmeedia koolitus. Koolitaja on
sotsiaalmeedia agentuuri 7Blaze juht Jaan Kruusma.
Osalemiseks on vajalik eelnev registreerumine internetis
aadressil
http://revolutsioon.ee/mty/sotsiaalmeedia-koolitusrouges/, 565 5410 või martin@revolutsioon.ee (Martin Mark).


Jaanipeebu kitarrikool kutsub kuulama!

Pidu rahvamajas!

Jaanipeebu kitarrikool annab teada, et järgmisel pühapäeval,
6. märtsil kell 15 saab Haanja rahvamajas kuulata edasijõudnud
kitarriõpilaste kontserti "KÜBARAGA UNISTAJA".
Kursuse lõpetajad, keda on nii Rõuge kui Võru kandist, on
esitatavad lood suurelt jaolt ise valinud ning nii ongi kontsertkavas
kokku saanud hulk suurepäraseid lugusid, mille on tuntuks
laulnud erinevad Eesti esitajad: Sööt, Öösorr, Joala, Taukar jne.
Sissepääs tasuta.
Rohkem infot saab telefonil 5841 5169 (Indrek Hunt).

Tuleval laupäeval, 5.märtsil kell 19.30 saab rahvamaja peoõhtul
taas lustida.
Jätkub lõbus viktoriin “Rõuge rõõm ei rauge!”, mis on pühendatud
alanud Rõuge valla juubeliaastale. Kaptenid Tiit ja Karel koos
uute võistlejatega ootavad rohkelt pöidlahoidjaid ja lõbusaid
kaasaelajaid.
Tantsuks mängib seekord väga hea “Veskikivi”. Pääse 5 eurot.
Broneeri laud varakult telefonil 5302 6770 (Ive Ruusamäe). Tule
kindlasti!

Sänna Kultuurimõisas saab vaipa kududa!

Ära unusta oma tervisetunde kirja panna!

Taas on Sänna Kultuurimõisas üleval kangasteljed, mis valmis
kudujaid vastu võtma. Maja on avatud esmaspäevast reedeni kell
10–17. Kuduma tulles võta kaasa enda kaltsuribad.
Ühe meetri kudumise hind on 1 euro, selle saab tasuda Sänna
Kogukonnakeskuse töötajale, kui vaip/vaibad maha võetakse.
Palun broneeri kudumisaeg telefoni või e-posti teel: 5558 8929 ja
kultuurimois@kultuuritehas.ee.

Mahemõtete ümarlaud mahetootjatele ja huvilistele
Kõik mahetootjad ja mahemõtteviisist huvitatud inimesed on
esmaspäeval, 29. veebruaril kell 14 oodatud kokkusaamisele
Rõuge noortekeskusesse.
Viimase aasta jooksul on Organic Estonia algatusrühm asunud
tegutsema vähemalt poole Eestimaa mahedaks saamise nimel.
Mõtte kaugem eesmärk on rohkem ära kasutada meie kohalikke
tugevusi ka toodete pakkumisel, eriti ekspordi puhul.
Ümarlaual arutame, kas ka meie vallas on võimalik või vajalik
selle mõtte valguses midagi ette võtta: kuidas saaks väärtustada
mahetoitu oma valla koolis ja lasteaias? Mida saab
mahevaldkonnaga seotud ettevõtete jaoks ära teha kohaliku
omavalituse tasandil?
Mahemõtete ümarlaua kokkusaamine kestab paar tundi, oma
tulekust saab ette teada anda kajakeskula@gmail.com või
5695 3206 (Kaja Kesküla) hiljemalt 26. veebruariks.

Kontserdiõhtu Siiri Sisaskiga Sännas
Sänna kultuurimõisas toimub järgmisel laupäeval, 5. märtsil kell
19.00 Siiri Sisaski eriline südamehelidega täidetud kontsertõhtu!
Annetus kontserdi toimumise heaks vastavalt soovile kas 10 või
15 eurot. Rohkem infot saab Sänna kultuurimõisast kohapealt ning
telefonil 518 1099.
Mõisa uksed avatakse enne kontserti kell 18, enne ja pärast
kontserti on avatud ka šokolaadituba.
Olete teretulnud!

Eelinfot rahvamajalt: hea kontsert tulemas!
Reedel, 1. aprillil kell 19.00 annab Rõuge rahvamajas kontserdi
vahva poistepunt “Lõõtsavägilased”. Pileteid müüakse rahvamajas märtsikuus 7 euroga, küsi julgesti! Kontserdipäeval on pileti
hind juba 10 eurot. Infot saab telefonil 5302 6770 (Ive Ruusamäe).

Kutse rahastusvõimaluste infopäevale Võrus
Aprillikuu alguses on taas kohaliku omaalgatuse programmi
(KOP) toetuste taotlemise tähtaeg. Võrumaal toimub KOP
infopäev koos Kodanikeühiskonna Sihtkapitali (KÜSK)
infopäevaga 10. märtsil kell 11.00–15.30 Võrus Jaagumäe
toidukeskuse Katariina saalis. Päevakava:
10.30–11.00 Saabumine ja kohvipaus
11.00–12.30 Kohaliku omaalgatuse programmi tutvustus
12.30–13.00 Põgusalt kõigist KÜSKi toetusvõimalustest
13.00–13.30 Lõunapaus
13.30–14.45 Teenuste/toodete taotlusvooru tingimuste tutvustus
14.45–15.30 Eesti Vabariik 100 taotlusvoorud
NB! Infopäeval osalemiseks palume registreeruda hiljemalt
7. märtsil internetis aadressil http://tiny.cc/KYSK-infopaev.
Rohkem infot KOP kohta: annika.kuus@voru.maavalitsus.ee või
786 8322 (Annika Kuus).

Valla tervisenõukogu tuletab meelde, et tervisetundide programmi
uude veebilahendusse saab senisest mugavamalt oma
tervisetunde sisse kanda.
Elektrooniline
tervisepäevik
asub
internetis
aadressil
http://tervis.rauge.ee. Valla kodulehe avalehelt viib sinna otsetee,
mis näitab ka jooksvalt kogunenud tervisetundide hulka.
Palume kõigil, kellel on olemas ligipääs arvutile ja internetile,
sisestada oma seni paberile kogutud tunnid veebi, et
saaksime ülevaate sellest, kui palju tervisetunde juba kogutud on.
Oma tunde võite sisse kanda nii sageli või harva kui soovite, ka
tagantjärele. Aga et loendur näitaks võimalikult täpseid andmeid,
võiks seda teha vähemalt korra nädalas.

Rahvamajas taas uus näitus
Alates sellest nädalast, 25. veebruarist on rahvamajas üleval uus
näitus – Tiit Varblase akvarellid möödunud sajandist.
Tulge vaatama!

Naabrid kutsuvad laadale
Sel laupäeval, 27. veebruaril kell 9–13 ootavad meie ülepiiri
lõunanaabrid kõiki Aluksnesse kodutootjate ja käsitööliste
laadale! Oodatud on nii ostjad kui müüjad, laat toimub Aluksnes
piirkonnavalitsuse majas ja selle ees platsil (Dārza tänav 11).

Tulemas on Võrumaa töömess!
Reedel, 11. märtsil kell 10–13 leiab Võru kultuurimajas Kannel
aset Võrumaa töömess. See on kohtumispaik kõigile tööealistele,
keda huvitavad töövõimalused Eestis ja mujal Euroopas,
tööpakkumised otse tööandjatelt, elukestva õppe võimalused,
karjäärinõustamine ning erinevad temaatilised töötoad.
Väikeses saalis
10.30–11.00
Võimalused asuda tööle Euroopasse (EURES)
11.00–11.45
Välismaale tööle turvaliselt (Living for
Tomorrow)
12.00–12.30
Laeval töötamise erisused (Tallink Grupp AS)
Teatrisaalis
11.00–11.30
Maksusoodustused erivajadustega inimeste
töölevõtmisel (EMTA)
11.30–13.00
Erivajadustega inimesed tööjõuturul (Eesti
Töötukassa)
Mess on tasuta, tule ja osale! Info: 786 8756, www.toomess.ee.

Luhasoo looduskaitseala eelnõu arutelu
Algatatud on 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 ministeeriumitevahelisele kooskõlastamisele.
Määrus jõustub eeldatavasti 2017. aasta märtsis.
Lisainfo: kerttu.elm@keskkonnaamet.ee (Kerttu Elm).

