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Reedesed turutunnid Ala-Rõuges stardivad uue hooga
juba homme, 8. mail. Tulge kauplema!

Rõuge Vallavolikogu 29. aprilli 2015 istungil vastu Turutunnid Ala-Rõuge parklas
võetud õigusaktid
Juba alates homsest, 8. maist algavad Rõuges taas turutunnid.
Võeti vastu Rõuge valla arengukava 2015–2025.
Muudeti
Rõuge
Hooldekodu
põhimäärust
ja
kinnitati
hoolduslepingute uued vormid.
Võeti vastu Rõuge valla eelarvest hoolekandeasutuses
ööpäevaringse hooldusteenuse eest tasumise kord.
Muudeti Rõuge valla 2014.–2015. aasta teehoiukavas 2015. aasta
osa.
Määrati Soomenurme katastriüksuse jagamisel tekkinud uute
katastriüksuste sihtotstarbed ja nimed.
Järgmine volikogu istung toimub 27. mail 2015.

Vallavanema vastuvõtud suuremates külades
Vallavanem Tiit Toots ootab vallakeskusest eemal elavaid kodanikke
vastuvõttudele suuremates külades:
Teisipäeval, 19. mail kell 9–11 Viitina külakeskuses
Teisipäeval, 26. mail kell 9–11 Nursi külakeskuses
Teisipäeval, 2. juunil kell 9–11 Sänna kultuurimõisas
Oma mõtteid ja ettepanekuid võite juba kohtumiste eel edastada
telefonil 517 5261 (Tiit Toots).

Ootame kõiki ostma, müüma, vahetama ja mõnusasti aega veetma!
Turutunnid kestavad kuni talve saabumiseni, kohtume igal reedel kell
16.30 Ala-Rõuges. Info telefonil 517 4556 (Peep Kimmel).

Tulge lasteaia emadepäevakontserdile!
Juba
homme,
8.
mail
on
kõik
oodatud
vahvale
emadepäevakontserdile, kus esinevad Rõuge lasteaia mudilased.
Kontsert toimub Rõuge rahvamajas algusega kell 16.30.
Tulge kuulama!

Tulge talgutele, teeme Järvesaare laululava korda!
Järgmisel nädalavahetusel, 16. ja 17. mail on kõik oodatud Viitinasse,
et teha üheskoos korda meie kena laululava ja selle ümbrus.
Koguneme hommikul kell 9 laululava juurde.
Koristame ühiselt lauluväljaku ümbruse võsast, riisume väljaku ning
paigaldame tantsupõrandale kiviparketi.
Võimalusel võtke kaasa oma tööriistad (rehad, labidad, aga ka
töökindad jms). Rohkem infot telefonil 517 4556 (Peep Kimmel).
Oodatud on kõik vallaelanikud – nädal hiljem toimub sealsamas meie
valla kümnes laulu- ja tantsupidu!

Rõuge valla arendustegevused käivad nüüdsest uue Teade Rõuge piirkonna eakatele
Rõuge piirkonna eakate maikuu kokkusaamine toimub neljapäeval,
arengukava järgi
29. aprillil toimunud Rõuge Vallavolikogu istungil võeti vastu Rõuge
valla arengukava 2015–2025.
Meeskonnatööna koostatud arengukava on kõigi vallas elavate
inimeste ühine dokument, mille peaeesmärk on omavalitsuse
tasakaalustatud areng pikemal perioodil.
Rõuge valla uue arengukava 2015–2025 koostamisel osales kokku
ligikaudu 160 inimest. Nad kõik võtsid osa ühe või mitme töörühma
tegemistest ning selle tulemuseks ongi arengukava, milles on
järgmised peatükid: avalik haldus, välissuhted, turism, huviharidus ja
elukestev õpe, noorsootöö, ettevõtlus, tervis, sotsiaalhoolekanne,
kultuur, haridus, kogudus, sport, keskkond ja heakord, energeetika-,
taristu ja elamumajandus, turvalisus, külaelu ning turundus ja meedia.
Rõuge valla uue arengukava 2015–2025 leiab valla kodulehelt:
http://rouge.ee – Juhtimine – Arengukavad (http://tiny.cc/Rouge_arkava_2015-2025).
Suur tänu kõigile, kes Rõuge valla jaoks tähtsa arengudokumendi
koostamisel osalesid ja ideede ning ettepanekutega oma panuse
andsid! Eriti suur kiitus kõigile arengukava koostamise töörühmade
juhtidele: Riina Kööts, Kadri Kangro, Lauri Semevsky, Jaanus Mark,
Vivian Helekivi, Viivika Nagel, Kerli Kõiv, Karel Saarna, Jaanus
Tanilsoo, Olev Mõttus, Maire Grosmann, Rainis Helekivi, Maris Kõiv,
Tiit Toots ja Martin Mark.
Uut arengukava järgides jõuame üheskoos järjest lähemale valla
arengu üldvisioonile: Rõuge vald on kõrge elukvaliteediga jätkusuutlik
piirkond, kus kõigil on hea olla!

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).

Kunstikuur kutsub käsitöölisi koostööle!

pohikool.

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 ka laste lauluvõistluse vanemate
vanuserühmade võitjad!
Peole eelneb rongkäik Viitina mõisahoone juurest algusega kell
18.30. Ootame kõiki rongkäigule ja peole kaasa elama!
Kontserdielamuse eest saad korjanduskarpi vabatahtliku annetuse
poetada.
Rohkem infot telefonil 506 1267 (Riina Kööts).
Tule kindlasti, sest maailm heliseb!

Rõuge kool kutsub näitusele ja avatud uste nädalale

Seoses koolis toimuva kaunite kunstide ja tehnoloogia
ainevaldkonna nädalaga on koolimaja II korrusel 4.–15. maini avatud
KUNSTI- JA KÄSITÖÖNÄITUS sellel õppeaastal valminud õpilaste
töödest.
Koolimaja uksed on avatud kõigil tööpäevadel kell 7.30–20.30. Hea
kogukonnaliige ja lapsevanem, tule meie laste kätetööd vaatama!
Sellest järgmisel nädalal, 11.–15. mail on koolis avatud uste nädal.
Kõik lapsevanemad on oodatud ainetunde külastama ja õpetajatega
Suvine tööpakkumine rannavalves
Rõuge Vallavalitsus pakub suveperioodiks tööd kahele rannavalve vestlema!
töötajale.
Avatud on koolivormi tellimine
Vanus soovitavalt üle 18 eluaasta, kasuks tuleb varasem töökogemus Norrison OÜ kodulehel on avatud Rõuge koolivormi riiete
vetelpäästjana ja hea füüsiline ettevalmistus.
tellimisvorm. Tellimusi saab esitada kuni 15. juunini, tellitud esemed
Lisainfo ja sooviavalduste vastuvõtmine: keskkond@rauge.ee, saab kätte augusti lõpus koolimajast.
785 9322, 5346 7448 (Jaanus Tanilsoo).
Otselink
tellimisvormile:
http://koolivorm.norrison.ee/19-rougeKunstikuur avab oma uksed selleks hooajaks laupäeval, 23. mail.
Armsad nobenäpud, ootame teie käsitöid 16. mail kell 11–15 ja Hooldekodu on taas külastajatele avatud
Rõuge hooldekodu annab teada, et haiguspuhangu oht on möödas
17. mail kell 11–15.
ning kõik on taas oodatud oma lähedasi külastama!
Lisainfo telefonidel 5552 3366 (Lya Veski) ja 521 8069 (Liina Eller).

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

Kui näed teele kukkunud puud…
Tavapäratult tuuline kevad on endaga kaasa toonud hulgaliselt
murdunud puid. Kui näete riigiteele murdunud puid või suuri oksi, mis
on tee täielikult sulgenud või muul moel ohtlikud, siis on kõige
mõistlikum helistada päästeameti üldtelefonile 112, kust
korraldatakse vajaliku abi saatmine. Kui oht liiklusele ja inimestele
puudub, siis tuleks helistada maanteeinfo telefoni lühinumbril 1510.

Tulõ ummamuudu külälaadalõ!
Kevadised suurpuhastused toovad kodu kraamides lagedale kindlasti
suure hulga asju, mida endale enam vaja ei ole, aga teistele kuluks
vägagi ära. Kogu kõik need asjad kokku ja tule kauplema!
Sandisuu Ummamuudu külälaat toimub pühapäeval, 31. mail
algusega kell 12.00 Sandisuu külaplatsil. Raha sellel laadal tarvis ei
lähe! Võta kodust kaasa asjad, mida sul endal tarvis ei lähe ja tule
vaheta nende vastu, mis meeldivad.
Info ja küsimused telefonil 5380 4971 (Maire Meldre).
Hõika uudist ka teistele ja kui laadale sõitma hakkad, võta sõbradtuttavad ja naabrid ka kaasa!

Hajaasustusprogrammist
Veel kuni 18. maini on avatud hajaasustusprogrammi taotlusvoor!
Programmi eesmärk on hajaasustusega maapiirkondades elavatele
peredele heade elutingimuste tagamine, mis aitab kaasa elanike arvu
püsimisele maapiirkondades.
Programmist
toetatakse
majapidamistele
veesüsteemide,
kanalisatsioonisüsteemide ja juurdepääsuteede rajamist. Juhul kui
majapidamine ei ole elektrivõrguga liitunud, toetatakse ka
autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.
Toetust saavad taotleda inimesed, kelle elukoht on rahvastikuregistri
andmete kohaselt katkematult vähemalt alates 1. jaanuarist 2015 kuni
toetuslepingu sõlmimiseni majapidamine, millele projektiga toetust
taotletakse. Taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga,
välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.
Maksimaalne toetus programmist on 6500 eurot ühe majapidamise
kohta. Toetus ei või olla suurem kui 66,67% projekti abikõlblikest
kuludest. Taotleja omafinantseering peab olema vähemalt 33,33%.
Lisainfo: 786 8322, 5309 0923 kerli.kanger@voru.maavalitsus.ee
(Kerli Kanger, Võru Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna
peaspetsialist) ja 785 9322, keskkond@rauge.ee (Rõuge valla
keskkonnaspetsialist Jaanus Tanilsoo).

Metsaspetsialisti puhkus
Meie valla metsanduse spetsialist Meeta Uibo puhkab kuni 9. juunini.
Puhkuse ajal saab metsandusalast konsultatsiooni telefonidel
786 8365 (Võrumaa Keskkonnaameti metsatuba) või 5346 5726
(naaberpiirkonna metsaspetsialist Artur Birnbaum)
Teie korrektselt täidetud metsateatis võetakse menetlusse, kui:
1) esitate selle e-teatisena (e-riigis, e-pangas, avalikus metsaregistris);
2) edastate digitaalselt täidetud ja digiaalselt allkirjastatud metsateatise (koos metsa plaani või katastrikaardiga) e-posti teel aadressile
voru@keskkonnaamet.ee;
3) viite või saadate selle aadressile Karja 17A, 65608 Võru linn, Võru
Keskkonnaamet.
Suveperioodil, 1. maist kuni 1. oktoobrini valdades vastuvõtte ei toimu.

Jaanipeebu kitarrikooli kontsert
Jaanipeebu kitarrikooli 4. lennu kontserti saab kuulata pühapäeval,
17. mail kell 15.00 Rõuge rahvamajas.
Sissepääs on tasuta, kontserdil esitatakse eranditult väga meeldivat
muusikat!

Noortefond viib ellu noorte ideed
Rõuge, Haanja ja Varstu vald viivad aastatel 2014–2015 ellu
koostööprojekti „Hooliv kogukond“, mis on rahastatud Euroopa
Majanduspiirkonna toetuste programmi "Riskilapsed ja -noored"
avatud
taotlusvoorust
"Kogukondlikud
kuriteoennetuslikud
algatused".
Projekti raames loodud Noortefond pakub piirkonna noortele toetust,
et viia oma kogukonnas ellu parendusi, mis lähtuvad projektis
koostatud strateegiast. Strateegiasse on koondatud noorte
kohtumiste jooksul selgunud mõtted ja soovid.
Noortefondist on Haanja, Rõuge ja Varstu valla noortel võimalik
taotleda toetust kuni 300 eurot oma idee elluviimiseks. Igale
omavalitsusele on ideede toetuseks kokku 1500 eurot.
Taotlus tuleb esitada 18. maiks 2015 elektrooniliselt aadressile
raugeank@gmail.com. Noortefondi kontaktisik on Rõuge valla
noorsootöötaja Angelika Alström.
Toetust saav idee peab lähtuma strateegiasse koondatud
vajadustest. Tegevus peab olema lõpetatud 30. septembriks 2015.
Oluline on, et idee elluviimisel on eestvedajateks noored ja see
toimub kogukondlikus koostöös. Idee rakendamisse peab kaasama
vähemalt 20 inimest ning partneriks peab olema MTÜ.
Taotlusvorm, taotlemise kord ja koostatud strateegia on
kättesaadavad kodulehel http://hoolivkogukond.rauge.ee/ .
Projekti üldinfo: raugeank@gmail.com, 5340 3309 (Kerli Kõiv).

Rohelised ratturid tutvuvad Haanjamaaga
Tänavune kevad toob Haanjamaa kuplite kohale lõokeselaulu nagu
alati, metsaalustesse õitevaibad nagu alati, põõsastel puhkevad
pungad nagu alati ning teedele ilmub rohelisi rattureid rohkem kui
eales varem. 15.–17. mail saab neid olema palju nagu sääski
sumedatel suveõhtutel. Paar tuhat ratturit on tõesti suur vägi, neid
jätkub kõikjale, ennekõike aga planeeritud marsruudile:
15. mai: Vastseliina – Kerigumõisa – Kaagu – Loosi – Tüütsmäe –
Kütioru suusakeskus – Tootsi – Mõisamäe – Uue-Saaluse – Simula –
Haanja – Vaskna – Plaksi – Suur Munamägi – Rebase – Ööbikuorg;
16. mai: Rõuge – Hinni kanjon – Nursi – Lükkä – Laossaarõ – Sänna
– Karaski – Kaugu – Viliksaarõ – Saki – Pähni – Krabi – Druskas –
Korneti – Kikri – Hurda – Ruusmäe;
17. mai Ruusmäe – Käänu – Nopri talu – Tsiistre – Kirikumäe – Illi –
Miikse – Vaaksaarõ – Merekülä – Kalatsova – Vana-Vastseliina.
Rattaretke marsruudil esineb neil päevil teedel kiirusepiiranguid.
Püüdkem seda mitte pahaks panna, sest need inimesed ratastel on
tulnud siia, et saada aimu sellest kaunist ja huvitavast piirkonnast
Eestimaa pinnal, tutvuda siinse kultuurilooga, kaasa elada kohalikele
muredele ja rõõmudele. Nad teevad seda avatud südamega ning ilma
Haanjamaa õhku heitgaasidega saastamata, mootorimüraga
reostamata. Kindlasti on ratturitel hea meel, kui paigutate oma
aiaväravasse veeämbri, millest kuivavat kurku kosutada ning ajada
mõni sõna juttu. Rõõmu teeks ratturitele seegi, kui nende teel ei oleks
lahtisi koeri, kes võiksid näksata kannast või ise suurest hulgast
ratturitest häiritud saada. Meelsasti ostaks mööduja koju kaasa ka
kohalikku käsitööd ning teel näksimiseks kohalikke küpsetisi.
Roheliste 26. rattaretke „Kuidas elad, Haanjamaa?“ korraldajad
pakuvad ka kõigile teile, head vallaelanikud, ühe ilusa
kontserdielamuse: 17. mail kell 15 annab Vana-Vastseliina lossi
platsil kontserdi Anu Taul Bänd.
Kui teil tekkis soov ka ise ratta selga hüpata ning kasvõi kõik kolm
päeva
kaasa
vändata,
leiate
rohkem
infot
aadressilt
www.rattaretked.ee.
Peep Veedla, rattaretkede korraldaja alates aastast 1988

