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Rõuge rõõmustab – valla sünnipäevanädal!
10. oktoobril 1991. aastal sai Rõugest vald vabas Eesti riigis. Nüüd saame
juba 25-aastaseks ning selle tähistamiseks on meie tublide inimeste
palehakkamisel ette võetud terve nädalajagu erinevaid sündmusi,
pidusid, käimisi ja avastamisi.
Väiksemaid tegevusi võib sünnipäevanädala kavasse veel lisanduda,
kuid juba praegu tasub kalendritesse kirja panna järgmised ajad:
Laupäev, 8. oktoober
- Kell 11.00–16.00 tervise ja turvalisuse mess Rõuge koolimajas.
- Kell 12.00 sünnipäevatervitused Rõuge vallale kooli aulas.
Pühapäev, 9. oktoober
- Kell 11.00 Rõuge valla juubelile pühendatud jumalateenistus Rõuge
Maarja kirikus.
Esmaspäev, 10. oktoober
- Kell 17.00 Ööbikuoru vaatetorni ja külastuskompleksi avamine.
Teisipäev, 11. oktoober
- Kell 9.50 lasteaialaste meistrivõistlused jalgpallis.
Kolmapäev, 12. oktoober
- Lahtiste uste päev koolis, lasteaias, noortekeskuses ja vallamajas.
Kell 11.00 ja 17.00 giidiga ringsõidud eelnimetatud asutustes.
- Kell 15−20 erinevad tegevused Rõuge Avatud Noortekeskuses.
- Kell 19.00 kontsert “Rõuge rõkkab” Rõuge Maarja kirikus. Esinevad
Rõuge segakoor, Rõuge Põhikooli tütarlastekoor ja Viitina
meesansambel.
Neljapäev, 13. oktoober
- Kell 8.55 valla tund koolis: vallaametnikud annavad kõigile klassidele
ühe tunni.
- Koolikontsert Gerli Padariga. "Elu muusikas, teatris ja teles".
Reede, 14. oktoober
- Kell 14.00 Rõuge valla juubelile pühendatud rattamatk.
- Kell 17.00 turutunnid Ala-Rõuge parklas: rattamatkajate tervitamine,
Rõuge Priitahtlike Pritsimeeste ennetav etteaste “Parem karta kui
kahetseda!” koos pannkookide pakkumisega.
Laupäev, 15. oktoober
- Kell 12.00 aeroobikapäev Rõuge kooli spordihoones.
- Kell 20.00 SUUR SÜNNIPÄEVAPIDU Rõuge kooli spordisaalis.
Lisaks veel septembris−oktoobris:
Koolis toimub matka- ja tarkusepäev "Tunne oma kodu", mille tulemusena
valmib iga klassi etteaste kogu koolile.
Kooliõpilased täidavad loovülesande "Kingitus koduvallale".
Rõuge lasteaia mudilaste tööde näitused valla allasutustes.
Juubelinädalal on koolimajas üleval näitus „25 aastat Rõuge valla
koolina“, rahvamajas näeb sünnipäevast kuni novembrikuuni näitust
valla allasutustele toodud kingitustest.
29. septembril kell 16.00 koduvalla sünnipäevale pühendatud
vanavanemate perepäev Rõuge lasteaias.
20.−26. oktoobril rahvusvaheline seminar “Noored avatud valitsemise
partnerluses”.
22. oktoobril seminar “Avatud valitsemine”.
29. oktoobril jalgpalliturniir Rõuge Sügis Cup 2016.

Remonditööd valla kruusateedel
AS Eesti Teed on alustanud Rõuge valla kruusateede remontimist.
Truupide remonditöid tehakse järgmistel valla teedel:
Rebasemõisa tee (6970302) 0,026. ja 0,249. km.
Saarlase-Heibri tee (6970332) 0,747. km.
Mõõlu tee (6970206) 2,965. km.
Viitina-Kaalukoja 0,365. km.
Teede remonditöid tehakse järgmistel valla teelõikudel:
Hino küla tee (6970365) 0,012.−0,936. km.
Tiidu tee (6970226) 0,710.−1,050. km.
Ridamaja tee (6970281) 0.00.−0,175. km.
Listaku-Saki (6970279) 0,004.−1,879. km.
Täiendav info: 505 3143 ja olev@rauge.ee (Olev Mõttus).

Meie vallas on viimasel ajal valminud tervelt kolm erinevas eas inimestele mõeldud
mängu- ja spordiväljakut: Rõuge Suurjärve randa (pildil), Viitina külakeskuse juurde
ning Rõuge kooli juurde. Viimane on mõeldud ka täiskasvanutele kasutamiseks.

Maakondlik tervise ja turvalisuse mess Rõuges!
Rõuge valla sünnipäevapidustused avab 8. oktoobril kell 11−16
koolimajas toimuv maakondlik tervise ja turvalisuse mess.
Sarnaselt eelmisele aastale on kooli spordihoones väljas kümned
eksponendid, kes esitlevad oma toodangut, teenuseid ja teadmisi – kõike,
mis seotud tervisega.
Õues saab tutvuda politsei- ja päästetehnikaga, keskpäeval ootab Rõuge
vald teisi omavalitsusi ja koostööpartnereid kooli aulasse õnne soovima.
Esinejate ampluaa on lai ja kirev, pakkudes kuulamist ja kaasa mõtlemist
kõigile lastest-noortest eakateni:
11.00 Messi avamine
11.30 Vestlusringid: Dr Kristo Ausmees (meeste tervisest)
Merit Raju (joogaõpetaja, ajakirja Sensa peatoimetaja)
12.00 Meelemürgid energiajoogist narkootikumideni (EAÜS)
Kooli aulas võtab Rõuge vald vastu sünnipäevatervitusi
13.00 Rõuge tervisetundide uue hooaja väljakuulutamine
13.15 Vestlusringid: teletohter dr Viktor Vassiljev
Noorte vaimne tervis (EAÜS)
14.15 Võrumaa tervisesõbra väljakuulutamine
14.30 Vestlusringid: Erik Orgu (personaaltreener ja toitumisnõustaja)
Metsamoor Irje Karjus
15.00 Naeruteraapia töötuba
16.00 Messi lõpetamine

Meie valla kaasav eelarve − mida teha 5000 euroga?
Möödunud aastal käivitas Rõuge vallavalitsus koos tervisenõukoguga
Rõuge tervisetundide programmi. Selle eesmärk oli siduda tervist
edendava valla väärtused kaasava eelarve põhimõtetega, kutsudes
inimesi kaasa mõtlema, kuidas kasutada 5000 eurot valla eelarvest.
Augustis sai eesmärgiks seatud 10 000 tervisetundi kokku. Selle kohta,
kuidas läks tervisetundide programm ja mis on saanud eelmise aasta
võiduideest, tenniseväljakute projekteerimisest, tuleb juttu järgmisel
nädalal ilmuvas terviseteemalises infolehe erinumbris.
Uus hooaeg algab!
Kuni 30. septembrini ootavad tervisenõukogu ja vallavalitsus kõigi
vallakodanike ettepanekuid, mida teha alanud hooajal kogutavate
tundide eest välja pandud 5000 euroga, et meie kodukoht oleks ilus ja
inimesed terved. Ettepanek peab vastama järgmistele kriteeriumitele:
* kogukonna heaolu ja tervist toetav;
* käegakatsutav ja ajas püsiv (ehitis, rajatis, objekt);
* 5000 euro eest teostatav;
* avalikus ruumis ja kõigile kättesaadav.
Ettepaneku juurde tuleb lisada lühikirjeldus, et saaks hinnata selle
vastavust kriteeriumitele; võimalusel lisada ka hinnanguline eelarve. Ka
möödunud aastal välja pakutud ideid võib uuesti esitada.
Kõigi saabunud ideedega ja nende kirjeldustega saab pärast
30. septembrit tutvuda internetis aadressil www.rauge.ee/tervisetunnid.
Ettepanekuid saab esitada e-posti teel aadressile jaanus@rauge.ee või
kirjalikult vallamajja.
Idee esitaja võiks teha esialgse hinnangulise kalkulatsiooni, kas idee on
eelarve piires teostatav. Kui ettepaneku esitaja on alaealine, siis hindab
tema idee teostatavust juhendaja/õpetaja või lapsevanem. Ideid läbi
vaataval komisjonil on õigus jätta lõpphääletusest kõrvale ettepanekud,
mis ületavad tunduvalt etteantud eelarve või on teostamatud.

Teade taaskasutuskeskuselt
26. septembrist kuni 3. oktoobrini on Rõuge taaskasutuskeskus remondi
tõttu suletud ning sellega seoses ei saa kasutada ka pesu pesemise
teenust. Pesu pesemise teenust osutatakse Nursi Külakeskuses, Viitina
Külakeskuses ja Sänna Kultuurimõisas.
Vabandame võimaliku ebamugavuse pärast, peatse kohtumiseni!

Kirjutage Torniööbikule!
Haanja-Rõuge ühisleht Torniööbik ootab kõikide meie inimeste kaastöid:
lugusid ja pilte teie tegemistest, mälestustest, mõtetest, plaanidest... See
leht on täpselt nii huvitav ja sisukas, nagu me ise selle loome!
Järgmine Torniööbik valmib sõltuvalt materjali laekumisest oktoobris,
kaastöid oodatakse jooksvalt e-posti teel aadressile infoleht@rauge.ee,
ühendust saab ka telefonil 785 9322 (Viivika Nagel).

Algab koolituste sari kõigile kogukonna aktivistidele

Hoidiste näitus-degusteerimine juba ülehomme!

MTÜ Revolutsioon kutsub sel sügisel kõiki osa võtma 3-osalisest
koolitusprojektist, mis on mõeldud neile, kes puutuvad kokku ürituste
korraldamisega. Sarja esimene koolitus toimub juba sel pühapäeval, 25.
septembril kell 11−16 Rõuge noortekeskuses.
Koolituse teemaks on copywriting ehk hea teksti koostamine − see on
turunduse ja ürituskorralduse lahutamatu osa. Keskendume sellele,
missugune on hea tekst, millised on tulemusliku ja töötava teksti
komponendid ning harjutame üheskoos, kuidas luua suurepärast teksti:
reklaamiteksti, plakati sõnumit, Facebooki teadet või kodulehe teksti.
Koolitab Getter Orusalu, osalejate panus koolitusse on 2 eurot.
Koolitusele tuleb eelnevalt registreeruda internetis aadressil
http://revolutsioon.ee/mty/copywritingu-koolitus/.
Sarja järgmised koolitused:
29. oktoober – ürituse korraldamine ja planeerimine;
26. november – avalik esinemine.
Koolituste toimumist toetavad siseministeerium kohaliku omaalgatuse
programmi vahenditest ning Rõuge vald, korraldab MTÜ Revolutsioon.

Rahvakalendri tähtpäevade toetuse tähtaeg!

Eakate päeva tähistamine Rõuges
Rahvusvahelise eakate päeva tähistamine toimub Rõuge Rahvamajas
laupäeval, 1. oktoobril algusega kell 13.00. Esinema tuleb Toomas Anni.
Bussiring väljub Rõugest kell 12.15 marsruudil Rõuge – Ruuksu – Hurda
– Kaugu – Sänna – Järvepalu – Nursi – Rõuge (Sänna 12.30, Nursi
12.40).
Bussiring marsruudil Pärlijõe – Viitina – Suurõ-Ruuga – Jaanipeebu −
Rõuge väljub Pärlijõe kaupluse juurest kell 12.30 ja Viitina bussijaamast
kell 12.40.
Sadramõtsa, Ristemäe, Kellamäe, Listaku ja Rõugest Haanja poole
jäävate külade elanikel palume transpordisoovist teada anda telefonidel
785 9138 või 5330 0153 (Maire Grosmann).
Kõik on oodatud!

Balti karikas tuli Rõugesse!
Möödunud laupäeval Matsi krossirajal toimunud veoautode ja bagide
krossi etapil selgusid 2016. aasta Balti Karika võitjad. Pingelises heitluses
veoautade klassis tuli teist aastat järjest karikavõitjaks Ott Kevvai, kes on
oma varasemate saavutuste eest pälvinud tiitli „Rõuge valla aasta
sportlane 2015“.
Laupäeval, 15. oktoobril selgub Tapal samas klassis Eesti meister.
Tiitlivõidu võimalus on Ott Kevvail ja kahel Läti võistlejal – tuleb põnev
võistlus. Kellel vähegi võimalus, tulge toetama ja kaasa elama!

Tule rahvamajja teatrisse, osta pilet ette!
Vana Baskini teatri etendus "Õnnenumbrid" 24. oktoobril kell 19 Rõuge
rahvamajas. Mängivad Helgi Sallo, Raivo Rüütel, Merilin Kirbits, Madis
Milling jt.
Piletid hinnaga 12 ja 14 eurot on juba rahvamajas müügil.
Tulge teatrisse!

Algab Rõuge-Haanja eterniidijäätmete kogumine
Aeg-ajalt on mõistlik üle korrata, et elukeskkonna puhtana hoidmisesse
tuleb panustada kõigil, et tekkivad jäätmed ei kahjustaks loodust ega
tervist.
Tihti ei teata, et eterniit sisaldab ohtlikku ainet asbesti, mida tuleb
käsitleda ettevaatlikult ja anda ära jäätmejaama. Asbest on kuumusele ja
keemilisele töötlusele väga vastupidav kiuliste silikaatide klassi kuuluv
mineraal. Selle käitlemisel võib õhku paiskuda asbesti sisaldavat tolmu,
mis koosneb silmaga nähtamatutest väikestest asbestikiududest.
Mürgine mikroskoopiline tolm võib organismi hingamisteedesse
sattumisel põhjustada asbestoosi, kopsuvähki ja teisi kopsuhaigusi.
Alates 24. septembrist võetakse Rõuge jäätmejaamas igal laupäeval kell
8−16 nii Rõuge kui Haanja valla elanikelt tasuta vastu eterniidijäätmeid.
Teisipäeval ja neljapäeval saab jäätmete üleandmise kokku leppida
jäätmejaama operaatoriga telefonil 5560 1366 (Enn Raudsepp).
Kogumine mõlemast vallast annab võimaluse koostööks lähestikku
asuvates valdades ning võimaldab kõigil elanikel eterniidijäätmed ära
anda kohe peale jäätmete tekkimist. Vajab rõhutamist, et
eterniidijäätmeid võetakse tasuta vastu vaid eraisikutelt, mitte
ettevõtetelt.
Eterniidijäätmete kogumine saab teoks tänu Keskkonnainvesteeringute
Keskusele, kes toetas Rõuge valla selleteemalist projekti.
Vii jäätmed jäätmejaama, mitte metsa alla!

Juba sel laupäeval, 24. septembril kell 11 ootab Püssa küla rahvas taas
kõiki Rõugesse Eesti Ema monumendi juurde suurele hoidiste
näitusele ja degusteerimisele!
Võta kaasa oma parimad hoidised – soolased, magusad või joodavad –
ning tule meki ka teiste omasid! Publik valib välja oma lemmikud.
Parimatele väärt auhinnad, eriauhind kõige kaunima kujundusega
hoidise eest!
Info telefonil 5554 2088 (MTÜ Püssä Küla)
Kuni 15. oktoobrini saab esitada taotlusi eesti rahvakalendri tähtpäevade
tähistamise rahastamiseks valla eelarvest. Suurim taotletav summa on
200 eurot, omafinantseering vähemalt 20%. Taotlemise kord ja vormid on
leitavad valla kodulehel (Haridus ja kultuur –> Rahvakalendri ürituste
toetus). Taotlused palume tuua vallamajja või saata e-posti teel
aadressile vald@rauge.ee.
NB! Aasta on jõudmas viimasesse veerandisse ja enamus valla toetuse
saanud kultuuri-, spordi- ja rahvakalendri tähtpäevade üritustest on
taotlejatel läbi viidud. Haridus- ja kultuurikomisjon ootab kõigilt
nõuetekohaseid aruandeid!

Teade Rõuge perearstikeskuselt
Anname teada, et Rõuge perearstikeskuse lahtiolekuajad sel aastal
on järgmised:
E, K, N, R 9.00−17.00
T 10.00−18.00
Perearstide vastuvõtt:
Dr Viivika Allas
E 9.00−14.00
T 14.00−18.00
K 9.00−14.00
N 9.00−14.00
R 9.00−14.00 (imikud ja lapsed)
Pereõdede vastuvõtt:
Aune Saal
E 13.00−17.00
T 14.00−18.00
K 13.00−17.00
N 9.00−17.00

Dr Anu Lust
E 09.00−14.00
T 10.00−15.00
K 9.00−14.00
N 9.00−14.00 (Haanjas)
R 9.00−14.00
Eda Sing
T 10.00−16.00
N 9.00−16.00 (Haanjas)
R 9.00−16.00

Õde Dagmar Heinsoo – protseduurid:
E 9.00−13.00
K 9.00−13.00
Vastuvõtule tuleb eelnevalt REGISTREERIDA telefonil 785 9171.

Kiibi või kaota!
Koostöös Varjupaikade MTÜ ja vallavalitsustega korraldab Eesti
Loomakaitse Selts 2. oktoobril Haanja rahvamaja juures ja Rõuge
Suurjärve parklas lemmikloomade kiibistamisüritused, kus loomaomanikest vallaelanikud saavad oma lemmikuid tasuta kiipidega
varustada, kaugemalt tulnutele kehtib soodushind 5 eurot. Lisaks
registreeritakse värskete kiibisaajate andmed üleriigilisse lemmikloomaregistrisse LLR, kuhu pääsevad kodanikud ka ise riigiportaali
www.eesti.ee kaudu.
„Iga vähegi liikuvam lemmikloom, näiteks koer, kass, tuhkur või küülik,
peaks olema varustatud riisitera suuruse nahaaluse kiibiga, mis kestab
terve looma eluea ja aitab eksinud lemmiku tagasi koju. Viimast muidugi
juhul, kui kiibi ja loomaomaniku andmed on kantud vähemalt ühte
üleriigilisse registrisse,“ ütleb Eesti Loomakaitse Seltsi hädajuhtumite juht
Maaja Mäll ning tõdeb: „Kahjuks ootavad oma saatust varjupaikades
mitmed tänavalt ära toodud loomad, kellel puudub kiip või kelle kiibi
andmeid üleriigilistest lemmikloomaregistritest ei leia.“
Kiibistamine toimub 2. oktoobril kell 9−11 Haanja rahvamaja juures
ning kell 12−15 Rõuges Suurjärve parklas.
Täpsemate tingimuste kohta saab infot Eesti Loomakaitse Seltsi
infotelefonilt 526 7117 (tööpäeviti kell 9−17).
Oktoobrikuus pakuvad sama kampaania raames lemmikloomade
kiibistamisel tavalisest soodsamaid hindasid ka mitmed loomakliinikud.
Tavapärane lemmiklooma kiibistamise hind loomakliinikutes on 20 eurot.
Kasutage head võimalust ja kaitske oma lemmiukuid kadumise eest!

