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Küsi toetust kultuuri- ja spordiüritusteks!
Kuni 1. juunini on võimalik esitada taotlusi 2016. aasta teisel
poolaastal toimuvaks sportlikuks ja kultuuriliseks tegevuseks
Rõuge vallas (projekti alguskuupäev mitte varasem kui
01.07.2016).
Toetuste taotlemise kord ja vormid on saadaval valla
koduleheküljel aadressil http://rouge.kovtp.ee/kultuuritoetus ja
http://rouge.kovtp.ee/sporditoetus. Taotlused võib tuua vallamajja
või esitada aadressile vald@rauge.ee.
Ära unusta ka aruannet esitada!
Käesoleval aastal on olnud juba ridamisi kultuuri-, spordi ja
rahvakalendri tähtpäevade sündmusi, mis on saanud vastavat
toetust valla poolt.
Vastavalt korrale tuleb esitada komisjonile aruanne ühe kuu
jooksul pärast ürituse toimumist.
Rohkem infot võib küsida telefonil 506 1267 (Riina Kööts) või
5560 3813 (Elina Järv).

Vallavanema puhkus
Vallavanem Tiit Toots puhkab 23.–27. maini.

Vallavanema vastuvõtud külades
Rõuge vallavanema Tiit Tootsi selle hooaja viimased
vastuvõtud suuremates külades toimuvad järgmistel aegadel:
Teisipäeval, 31. mail kell 9–11 Viitina külakeskuses
Teisipäeval, 7. juunil kell 9–11 Nursi noortetoas
Oma mõtteid ja ettepanekuid võib vastuvõttude eel vallavanemale edastada telefonil 517 6261 (Tiit Toots).
Suvekuudel saab vallavanemaga suhelda otse vallamajas,
telefoni või e-posti peal.
Vastuvõtud külades jätkuvad sügisel.

Teade Viitina piirkonna pensionäridele
Kohtume 25. mail kell 10.00 Viitina Külakeskuses.
Esinevad Krabi Kooli lapsed. Tulge kuulama-vaatama!
Rohkem infot saab telefonil 553 6439 (Aivi).
Hoidke oma tervist ja nautige ilusat kevadet!

Lähme külla naabervalla ettevõtjatele!
Teisipäeval, 24. mail korraldab Rõuge Vallavalitsus ringsõidu
naabervalda Haanjasse, et silmaringi avardamiseks tutvuda
Haanja valla erinevate ettevõtjate tegemistega. Ringreisiga
alustame kell 13.00 Rõuge vallamaja juurest.
Külastame Rusa külas Ööbiksaare palkmajatootmist, Ruusmäel
asuvat metalliettevõtet Meisli OÜ. Tutvume Vaskna turismitalu
arenduste ja tegemistega. Põikame Jõeniidu tallu kus tegeletakse
kitsepidamisega, samas valmistatakse maitsvat kitsejuustu ja
koduleiba ning pakutakse majutusteenust.
Sõidu lõpetame Vällamäe külje all Mooska talus, kus saame teada
kuidas Eda Veeroja eestvedamisel Võrumaa suitsusauna
kombestik UNESCO vaimse kultuuripärandi esindusnimekirja
kanti ning uudistame suitsusaunas liha valmistamise eripärasid.
Toidutootjate sõnul on nende valmistoodangut kohapeal võimalik
ka kaasa osta.
Päev lõpeb umbes kella 18 paiku. Tasuta ringsõidule on oodatud
valla ettevõtlikud inimesed, eriti praegused ja tulevased
ettevõtjad.
NB! Et saaksid sõidul osaleda, on vajalik eelnev
registreerumine.
Oma osavõtusoovist anna palun teada esmaspäeva, 23. mai
ennelõunaks telefonidel 785 9232, 5328 4004 või e-posti teel:
jaanus@rauge.ee.

Eelmisel esmaspäeval, 9. mail sai Rõuges Eesti Ema parklas läbi teleskoobi näha
harvaesinevat astronoomilist sündmust, Merkuuri üleminekut Päikesest. Vaatlust
viis läbi Rõuge noortekeskuse astronoomiaringi juhendaja Martin Mark.

Valla XI laulu- ja tantsupidu „Õnne valem“
Juba sel reedel, 20. mail kell 19 rõkkab kevadine Järvesaar
Viitinas taas rõõmsatest laulu- ja tantsuviisidest. Esinevad valla
lauljad ja tantsijad mudilastest memmedeni, põlvepikkustest
poisikestest täismeesteni.
Seekord jutustatakse lugu inimese igipõlisest unistusest õnne
järele. Olgu mees suur või väike, ikka tundub, et igal pool on
parem kui kusagil mujal. Ja et õnn, täpselt see tema oma, ootab
kuskil merede ja metsade taga, tarvis ainult minna ja üles otsida...
Ootame kõiki peole kaasa elama!
Viitinasse sõidavad ka bussiringid, rohkem infot saab telefonil
506 1267 (Riina Kööts). Kontserdielamuse eest saab
korjanduskarpi vabatahtliku annetuse poetada.
Tule kindlasti, sest Rõuge rõõmustab!

Märka
ja tunnusta
noort!
Kirikukontserdi
kordus ka
vist.

3. 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 või 785 9384.

Viimane aeg tasuta eterniidijäätmete äraandmiseks!
Veel terve maikuu igal laupäeval kell 8–16 saab Rõuge
jäätmejaama tasuta ära tuua koju tekkinud või koristustööde
käigus leitud eterniidijäätmeid.
Jäätmeid saab üle anda ka teisipäeviti ja neljapäeviti, kuid selleks
tuleb eelnevalt kokku leppida telefonil 5560 1366 (Enn Raudsepp).

Kevadmuusika kontsert Rõuge Maarja kirikus
Kolm noort muusikuhakatist Elleri koolist annavad laupäeval,
21. mail kell 17 Rõuge kirikus ühe vahva kevadise kontserdi.
Kooli lõpp on lähedal ning nüüd on aeg huvilistega oma
eksamikavasid jagada!
Muusikat barokist tänapäevani esitavad Kaisa Kuslapuu (orel),
Kristin Kaha (oboe), Kristjan Rudanovski (viiul).
Vokaalse osa eest aitavad hoolt kanda Tartu Noortekoori endised
ja praegused lauljad Elsa Trumm, Kadi-Maarija Maripuu, Liisa
Rätsep, Johannes Pärtel Truusalu, Max Linnamägi, Gregor
Pruunsild ja Andres Traks.
Sissepääs prii. Kohtumiseni Rõuges!

Rõuge Maarja koguduse teated
Kolmainupühal, 22. mail kell 11.00 armulauaga jumalateenistus
2. pühapäeval pärast nelipüha, 29. mai kell 11.00 armulauaga
jumalateenistus
Neljapäeval, 26. mai kell 18.30 kogudusemajas vestlusõhtu

Kutse lastelaagrisse
Vähekindlustatud perede lastel on võimalus osaleda Taevaskoja
lastelaagris Põlvamaal 4.–11. juulil. Pere omaosalus laagrituusiku
maksumusest on 40 eurot.
Transpordi laagrisse ja tagasi korraldab Rõuge Vallavalitsus.
Soovijatel palume teada anda sotsiaalnõunik Maire Grosmannile
(tel 785 9138 või 5330 0153).

Viimased päevad hajaasustuse programmi!
Veel kuni esmaspäeva, 23. maini saab esitada oma taotlusi
hajaasustuse programmist toetuse taotlemiseks.
Sarnaselt viimastele aastatele toetatakse vee- ja, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemide ehitamist.
Toetust saab taotleda kõige enam 6500 eurot ühe majapidamise
kohta. Taotleja ja kaastaotleja rahaline oma- ja kaasfinantseering
abikõlblike kulude osas peab olema vähemalt 33,33% ning toetus
ei saa olla suurem kui 2/3 projekti üldmaksumusest.
Rõuge vallas võtab taotlusi vastu valla kantselei, nende
koostamisel pakub abi keskkonnaspetsialist Jaanus Tanilsoo.
(keskkond@rauge.ee, 785 9322).
Ärge jätke taotluse esitamist viimasele minutile!

Jaanipeebu kitarrikooli kontsert
Taas on möödas üks õppeaasta ning Jaanipeebu kitarrikooli
lõpetab hulk tublisid pillimehi ja -naisi.
Kitarrikooli viies lend annab oma kontserdi pühapäeval, 29. mail
kell 15 Rõuge kirikus.
Lisaks lõpetajatele Võrust, Rõugest ja Haanjast astub üles ka
ansambel Põhja-Läti.
Kontsert on tasuta, infot saab telefonil 5841 5169 (Indrek Hunt).

Tulõ ummamuudu külälaadalõ!

Sandisuu ummamuudu külälaat toimub pühapäeval, 29. mail
algusega kell 12.00 Sandisuu külaplatsil.
See on traditsiooniline laat, kus raha ei lähe üldse tarviski!
Korja kodust kokku kõik, mida sulle enam tarvis pole, tule kohale
ja vaheta selle vastu, mis meeldib! Üritus toimub igal aastal
maikuu ja augustikuu viimasel pühapäeval, iga ilmaga!
Teated Rõuge Kunstikuurilt
Kiireim vahetaja, kelle kaup saab kõige esimesena otsa, saab ka
Ootame kõiki 28. mail kell 11.00 hooaja pidulikule avamisele!
Oma kaunist käsitööd ja kunsti saab meile müügile tuua maikuu preemia!
teisipäeviti kell 12–17. Rohkem infot: 5552 3366 (Lya Veski) või Rohkem infot laada kohta võib küsida telefonil 5380 4971 (Maire
Meldre).
www.fb.com/kunstikuuristoimub.

Tule kooli perespordipäevale!
26. mail kell 18 on Rõuge koolis perespordipäev. See toimub
Eesti Olümpiakomitee ja Coca-Cola projektikonkursi „Liikumine
teeb erksaks” toetusel. Meie pealkiri on intrigeeriv: Müüdi
murdmine: isad ja pojad võimlemas – kas tõesti? Või Tütred
ja emad jalgpallimurul – ei või olla!
Õhtu jooksul antakse teadmisi tervislikust toitumisest, liigutakse
värskes õhus, tehakse trenni ja mängitakse palli. Kaasatud on
terviseklubi Siruta, jalgpalliklubi FC Helios, Nike treener Sandra
Raju ja oodata on kuulsat üllatust.
Tule kogu perega, kõigi peale on mõeldud!
Rõuge Põhikooli 9. klassi lõpuaktus toimub laupäeval, 18. juunil
kell 14 kooli spordisaalis.

Kutse heategevuslikule kontserdile
1. juunil kell 18 toimub Rõuge rahvamajas lastekaitsepäeva
heategevuskontsert, et toetada raske südamehaigusega Rõuge
valla tüdruku perekonda.
Esinevad Mari Kalkun (laul, kannel, akordion), Ilmar Ait (laul,
Teppo lõõts, kitarr) ning Krabi kooli noored.
Pilet annetuslik. Tule ja ole toeks!

Rõuge rühma noorkotkaste
tegemised maikuus

ja

kodutütarde

14.–15. mail toimus tegus õppe- ja töölaager Luhasoos ning
Pähni looduskeskuses
18.05 – vormikandmise päev koolis
19.05 – purjetamise õppus Võrtsjärvel
27.05 – noorkotkaste 86. sünnipäeva tähistamine vormi
Teeme koduvalla juubeliaastaks korda ja kauniks!
Käimas on Rõuge valla 25. sünnipäeva tähistamise aasta. Selle kandmisega koolis
puhul kutsume kõiki inimesi pöörama iseäranis suurt rõhku oma Rõuge NK ja KT rühmajuht Karin Siig (5348 7110).
kodu ja selle ümbruse korrashoiule ning kaunimaks muutmisele. Aita oma asjad uuele ringile!
Seda mitte ainult saabuval talgunädalavahetusel, vaid ka Aktiivsete vallaelanike algatusel on loodud Facebooki grupp
edaspidi. Oodatud on kõik kodanikualgatuslikud ettevõtmised, mis „Taaskasutus Rõuges“.
aitavad meie külasid ja alevikku pidupäevaks ette valmistada.
Kutsume kõiki rõugelasi üles selle grupi Facebookist üles otsima,
Kui ümbrus korras, siis on aeg olla loominguline: kaunistame oma sellega liituma ning aktiivselt kasutama ja oma asjadele uut elu
kodud, aiad, asutused ja nende ümbrused, külad ja aleviku! Seda andma.
võib teha lillede või muu rohelisega, miks mitte lausa Eelkõige oodatakse sinna kuulutusi nende asjade kohta, mida ei
maitsetaimedega. Akendele ja aedadele sobivad kenad lillekastid, saa viia tavapärasesse taaskasutuskeskusesse (nt mööbel,
räästaste alla rippuma amplid.
ehitusmaterjalid, kodutehnika, jalgrattad jms).
Kõik huvitavad mõtted ja ettepanekud, mida aasta jooksul valla Ära viska oma üleliigseid asju ära, anna neile teine võimalus!
välisilme parandamiseks ette võiks võtta, saab edastada
vallavanemale (517 6261, tiit@rauge.ee).
Konkurss „Eesti kaunis kodu 2016“
Rõuge valla juubeliaasta sisaldab endas erinevaid üritusi, mis juba Endiselt oodatakse kandidaatide esitamist üleriigilisele konkursile
praegu valla kultuurikalendris kirjas on. Oodatud on ka kõik uued „Eesti kaunis kodu 2016“, mille käigus autasustatakse iga
maakonna ja nelja suurema linna konkursi kolme võitjat ning üht
algatused, et sünnipäev vääriliselt tähistatud saaks!
kohalikku omavalitsust, kortermaju ja tervisespordirajatisi.
Rõuge noorte suvelaager 13.–17. juunil
Rõuge valla kauni kodu konkursile saab sel aastal kandidaate
Kutsume Rõuge valla noori vanuses 8–14 eluaastat osalema esitada lihtsustatud kujul e-posti või telefoni teel, märkides ära,
traditsioonilises suvelaagris, mida korraldab Rõuge noorte- keda/mida esitatakse ja kontaktaadress.
keskus. Laager algab 13. juunil kell 12.00 ja lõpeb 17. juunil kell Enne esitamist peab olema saavutatud eelnev kokkulepe
12.00.
esitatava kodu omanikuga.
Sellel aastal keskendume loovusele ja loomingulisusele. Kohtade Rõuge valla kauni kodu kandidaate oodatakse 23. maiks e-posti
arv on piiratud, osaleda saab 20 noort. Majutumine on telkides teel aadressile vald@rauge.ee või telefonil 785 9312.
(telk ja ööbimisvahendid kaasa!) noortekeskuse juures pargis.
Infot konkursi kohta saab telefonil 525 7121 ja e-posti teel
Laager on osalejate jaoks tasuta, selle toimumist toetab Rõuge rainishelekivi@hot.ee (volikogu külaelukomisjoni esimees Rainis
vald ja Samson-Himmelstjerna fond.
Helekivi). Täpsem info: http://www.iluskodu.ee/konkursid.php.
Soovijatel palume osalemise soovist teada anda hiljemalt Ole aktiivne ja anna teada iseendast, naabrist või veel kellestki,
8. juuniks (raugeank@gmail.com, 5340 3309 või 785 9384).
kes on oma kodu kauniks muutnud!

