02.02.2017 – nr 3 (356)

Rõuge Vallavolikogu 25. jaanuari 2017 istungil
vastu võetud õigusaktid
Volikogu:
1. Toetas kohanimenõukogu soovitatud kahest nimevariandist
Haanja, Misso, Mõniste, Rõuge ja Varstu valla ühinemisel Rõuge
valla nime.
Kohanimenõukogu esimene soovitus oli vana kihelkonnanimi
Rõuge, kohanimenõukogu arvates võis kaaluda Haanja nime,
millega osal ühinejatest on seosed kaudsemad. Haanjamaa on
kitsam kultuuriline mõiste, mistõttu ei sobi ühinejate nimeks.
2. Kehtestas Rõuge Lasteaias lastevanemate poolt osaliste
kulude katmise määrad alates 01.03.2017:
01.10−30.04 − 17 eurot kuus ühe lapse kohta
01.05−30.09 − 14 eurot kuus ühe lapse kohta
3. Otsustas toetada Sänna Leiutajate Külakooli ja Johannese
kooli Rosmal tegevuskulude tasumisel. Rõuge vallast õpib
erakoolides 7 õpilast: Leiutajate Külakoolis 6 ja Johannese koolis
Rosmal 1.
4. Andis vallavalitsusele loa osaleda KIKi programmis projektitaotlusega „Rõuge aleviku ja Nursi küla tänavavalgustuse
rekonstrueerimine“ ja selle heakskiitmisel kaasfinantseerida
projekti tegevusi summas 43 875,20 eurot.
5. Andis vallavalitsusele loa osaleda EASi programmis projektitaotlusega „Viitina külakeskuse katuse rekonstrueerimine“ ja selle
heakskiitmisel kaasfinantseerida projekti tegevusi summas
22 718 eurot.
6. Andis loa Tsirgupalu külas Jaani-Reinu kinnistu
võõrandamiseks enampakkumise teel alghinnaga 10 000 eurot ja
volitas enampakkumist läbi viima Võrumaa Metsaühistu.
7. Andis loa Handimiku külas Puhasti kinnistu kasvava metsa
raieõiguse võõrandamiseks alghinnaga 20 000 eurot ja volitas
enampakkumist läbi viima Võrumaa Metsaühistu.
8. Otsustas Rõuge valla elutöö preemia ja Rõuge valla
aukodaniku tiitli andmise. Tiitlid antakse pidulikult üle 24.
veebruaril rahvamajas toimuval kontsertaktusel.
Järgmine volikogu istung toimub 22. veebruaril 2017.

Vallavanema vastuvõtud külakeskustes
Järgmised vallavanema vastuvõtud suuremate külade keskustes:
Teisipäeval, 7. veebruaril kell 9−11 Nursi külakeskuses
Teisipäeval, 14. veebruaril kell 10−12 Sänna Kultuurimõisas
Teisipäeval, 21. veebruaril kell 9−11 Viitina külakeskuses
Soovi korral saab kohtumisi kokku leppida või kohtumiste eel
vallavanemaga suhelda telefonil 517 6261 või e-posti teel
aadressil tiit@rauge.ee (Tiit Toots).

Vabariigi aastapäeva tähistamine Rõuges
24. veebruaril kell 12.30 oodatakse kõiki Rõuge Vabadussõja
mälestussamba juures, et veeta koos Eesti iseseisvuspäevale
pühendatud mälestushetked.
Eesti Vabariigi 99. aastapäevale pühendatud pidulik
kontsertaktus toimub Rõuge rahvamajas reedel, 24. veebruaril
kell 13.00. Antakse üle Rõuge valla aunimetused, kontserdiosas
astuvad lavale Maria Listra ja Mihkel Mattisen. Kõik
vallakodanikud on oodatud!

Kokkusaamine Viitinas
Viitina piirkonna 60+ klubi kokkusaamine toimub kolmapäeval,
15. veebruaril kell 12 Viitina külakeskuses.
Tähistame sünnipäevi, pidutseme ja veedame koos mõnusalt
aega, tuleb ka üllatusi.
Soovime kõigile tugevat tervist ja rõõmsat meelt!

Valgus jõudis Sännasse! Möödunud nädalal paigaldati Sänna
külakeskuse ette kolm kena mõisamiljööga sobivat välivalgustite
komplekti kokku kaheksa LED-laternaga

Sel laupäeval Rõugesse purakat püüdma!
Juba sel laupäeval, 4. veebruaril on kõik taas oodatud Rõuge
Suurjärve jääle, et püüda välja selletalvised purakad.
Registreerimine kell 9.00−11.00, stardipauk kõlab kell 10.00.
Kalapüük kestab kolm tundi ning umbes kell 14 toimub
autasustamine.
Võistluse osavõtutasu on 3 eurot, pealtvaatajatele tasuta. Päeva
jooksul pakutakse kaldal sooja kehakinnitust ning meeleolukaid
mänge kogu perele. Auhinnalaud on tavapäraselt rikkalik!
Ootame rohket ja aktiivset osavõttu! Oodatud on ka kõik
pakkumised auhinnalauale.
Lähem info telefonil 785 9322 (Rein Rõustik).

Rõuge kool ootab õppetegevuses osalema!
Rõuge kool viib ellu algatust, mille käigus tuuakse senisest
rohkem kogukonnas tegutsevaid organisatsioone, ettevõtteid,
spetsialiste ja üksikisikuid õppekava arendamises osalema.
Rõuge kogukonnas elab ja tegutseb palju huvitavaid inimesi, kuid
sageli pole teada nende kogemused, huvialad, oskused,
tegevuse spetsiifika ja kuidas see võiks kokku sobituda kooli
õppekavas olevate teemadega.
Hea Rõuge kogukonna inimene, juhul kui oled valmis oma
teadmisi, kogemusi ja oskusi õpilastele jagama, siis anna
sellest teada küsimustikku täites või helistades ja kirjutades! Kõik
vastused kogume kokku ja arutame hiljem üheskoos õpetajatega,
kuidas neid teadmisi lastele õpetatavate teemadega siduda.
Internetis täidetav link: http://bit.ly/Rouge-kogukonnakool.
Õpetuse pikkus ei oma tähtsust − see võib olla nii 15-minutiline
kogemuse jagamine kui mitmepäevane retk. Tähtis on idee ja
valmisolek, meetodi arutame hiljem koos läbi. Ootame kõiki asjast
huvitatuid reedel, 17. märtsil kell 16.00 koolimajas toimuvale
arutelule. Palun anna oma osalemisest eelnevalt teada.
Algatus viiakse ellu SA Innove üldhariduskoolidele suunatud
programmi „Kogukonna kaasamine kooli õppekava arendamisse
ja rakendamisse“ toetusel, mille eesmärk on toetada kooli ja
kogukonna koostööd kooli õppekava arendamisel ja
rakendamisel, sh siduda kooli ja paikkonna eripära ning
kultuuritraditsioonid õppekava üldosas ja ainekavades.

Jäätmeevedaja muutusest
Head vallakodanikud! Kui teil on varasemalt olnud jäätmevedu ja
te pole siiani saanud uuelt jäätmevedajalt veograafikut ja lepingut,
siis palun andke sellest teada valla keskkonnaspetsialistile
Jaanus Tanilsoole (785 9322, 5346 7448, keskkond@rauge.ee).
NB! Pärast teenuseosutaja muutumist ärge unustage muuta
ka oma otsekorralduslepinguid!

Kiriku teated
5. pühapäeval pärast ilmumispüha, 5. veebruaril kell 11.00 toimub
armulauaga jumalateenistus.
3. pühapäeval enne paastuaega, 12. veebruaril kell 11.00 toimub
armulauaga jumalateenistus.

Noorkotkaste ja kodutütarde tegemised veebruaris
09.02
Infopäev laagrite korraldajatele Tartus
10−11.02 Piirkonna laager Kuldre koolis
17−18.02 Sänna rännak/matk, start ja finiš Rõuge Põhikoolis
22.02
Uute liikmete vastuvõtt
23.02
Pidulik vormikandmise päev ja EV aastapäeva aktus
Rõuge Põhikoolis
Lisainfo jooksvalt: https://www.facebook.com/groups/Rouge.KT.NK/.

Eelinfo: märtsikuine peoõhtu rahvamajas!
Laupäeval, 4. märtsil kell 20.00 algab rahvamajas peoõhtu koos
Karl Madisega! Läheneva naistepäeva puhul rõõmustab publikut
Lasva Meeskoor.
Sooduspiletid hinnaga 10 eurot on saadaval kogu veebruari
jooksul, hiljem maksab pilet 14 eurot. Seega saab soodsad piletid
välja osta sularahas rahvamajast või tasudes ülekandega Rõuge
Vallavalitsuse arvelduskontole EE231010402006965009.
Selgitusse tuleb märkida sündmus ja kelle nimele mitu piletit
ostetakse.
Laudade broneerimine on juba alanud, olge nobedad!
Info: 5302 6770 (Ive Ruusamäe) ja 506 1267 (Riina Kööts).

Üleskutse Rõuge valla ettevõtjatele
Rõuge Avatud Noortekeskus korraldab selle aasta suvel Noore
Töösuve. Selle eesmärk on noortele esmase töökogemuse
andmine ja tööks valmisoleku suurendamine, pakkudes samal
ajal võimalust tutvuda erinevate ametitega. Noorte Töösuvi
toimub sel suvel 26. juunist kuni 5. juulini.
Rõuge Noorte Töösuvest võtavad osa ka Rõuge sõprusvalla Rae
valla noored. Noorte vanus on 13–16 aastat.
Kui teil on noortele tööd pakkuda, siis palume võtta ühendust eposti teel raugeank@gmail.com või telefonil 5340 3309.

Taotle LEADER projektitoetust!
MTÜ Võrumaa Partnerluskogu kuulutab välja LEADER
projektitoetuste selle aasta esimese taotlusvooru.
Taotlusvoor ettevõtluse meetmetele on avatud 20.−28.
veebruaril. Projektitaotluste hindamise tähtaeg on hiljemalt 21.
aprill 2017.
Ettevõtluse projektitoetust saab taotleda kahest alameetmest:
Alameede 2.1 Ettevõtluskeskkonna arendamine
Alameede 2.2 Väiketootmisettevõtete arendamine
Taotlusvooru eel toimub infopäev ettevõtlusmeetme taotlejatele
reedel, 3. veebruaril algusega kell 14.00 Võru Maavalitsuse II
korruse saalis (sissepääs L.Koidula tn poolsest uksest).
Taotlusvoor küla- ja kultuurimeetmetele on avatud 20.−28.
märtsil. Projektitaotluste hindamise tähtaeg on hiljemalt 19. mai.
Projektitoetust saab taotleda kahest alameetmest:
Alameede 1.1 Külakogukondade arendamine
Alameede 1.2 Kohaliku kultuuripärandi säilitamine läbi koostöö
Taotlusvooru eel toimuvad infopäevad taotlejatele:
Urvaste ja Antsla valla taotlejatele kolmapäeval, 1. märtsil kell
13.00 Antsla Kultuuri- ja spordikeskuse väikeses saalis;
Võru ja Sõmerpalu valla taotlejatele reedel, 3. märtsil kell 14.00
Võru Vallavalitsuse saalis;
Rõuge ja Haanja valla taotlejatele teisipäeval, 7. märtsil kell
14.00 Nursi Külakeskuse II korrusel;
Lasva ja Vastseliina valla taotlejatele neljapäeval, 9. märtsil kell
14.00 Vastseliina Rahvamaja saalis;
Mõniste ja Varstu valla taotlejatele reedel, 10. märtsil kell 13.00
Varstu Kultuurikeskuse saalis.
Toetust võivad taotleda Antsla, Haanja, Lasva, Mõniste, Rõuge,
Sõmerpalu, Urvaste, Varstu, Vastseliina ja Võru vallas tegutsevad
ettevõtjad, mittetulundusühingud, sihtasutused ja kohalikud
omavalitsused.
Menetlusse võetakse taotlused, mis on e-PRIAsse esitatud
väljakuulutatud taotlusvooru viimasel päeval hiljemalt kell 23.59.
Täpsem info meetmete, toetatavate tegevuste ja taotlemistingimuste kohta on kättesaadavad Võrumaa Partnerluskogu
kodulehel https://voruleader.ee või telefonidel 786 8373 ja
5345 1330 (tegevjuht Kerli Kanger).

Kunstikuur kutsub
Neljapäeviti kell 18.00−20.00 saab Kunstikuuris joonistada ja
maalida Tiit Varblase juhendamisel.
Kolmapäeviti kell 17.30 toimub keraamikakursus Aivar Rumvolti
juhendamisel.
Olete oodatud!

Torniööbik ootab kaastöid!
Haanja-Rõuge ühine ajaleht Torniööbik ootab jooksvalt kõigi
kirjutisi ja pilte teie tegemistest, juhtumistest ja põnevatest
ettevõtmistest, mis võiks teisigi huvitada. Väga oodatud on ka
mälestused vanadest aegadest. Kui endal kirjutamine ei suju, siis
võib võtta ühendust ning saame kokku, ajame juttu ja paneme
selle ikkagi kirja!
Kirjad on oodatud aadressile infoleht@rauge.ee või paberil
Rõuge vallamajja (Ööbikuoru 4, Rõuge alevik 66201); telefon
785 9322.

Osale Uma Pido 2018 laulukava koostamises!
Viies võrukeelne laulu- ja rahvapidu toimub laupäeval, 2. juunil
2018 Võru Kubija laululaval. Koos Uma Pido väikese juubeliga
tähistatakse siis ka Eesti Vabariigi suurt pidu – V Uma Pido on
kingitus 100-aastasele Eestile.
Üks õige meiekandi juubel tähendab laulu, tantsu ja nalja. Seda
peab ka V Umal Pidol saama!
Korraldajad tahavad, et peol esitatavad laulud oleksid just need,
mida peolised kõige enam ootavad. Seepärast tuleb veebruari
alguses internetti koduleht, kus igaüks saab varasemate Uma
Pidode laule kuulata ja panna kokku endale meelepärane
peokava – päris oma Uma Pido. Kõige rohkem valituks osutunud
laulud saavad kindlasti peole!
Laulude valimise kampaania kestab selle aasta veebruarismärtsis. Kae www.umapido.ee!
Uma Pido om mi kõiki pido, teemi tuud kõik kuun!
Triinu Laan, V Uma Pido korralduse vedaja

Koolitus alustavatele ettevõtjatele

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus ja BDA Consulting OÜ
koostöös Võrumaa Arenguagentuuriga korraldavad koolituse
alustavatele ettevõtjatele.
Koolitus annab vajalikud baasteadmised potentsiaalsetele,
alustavatele ja vastalustanud ettevõtjatele ning loob oskused oma
ettevõtte alustamiseks ja ettevõtlusega tegutsemiseks.
Koolitus toimub aktiivõppe meetodil, sisaldades arutelusid,
rühmatöid, kogemuste vahetamist, näidisjuhtumite lahendamist.
Koolituse mahule (56 akadeemilist tundi) lisanduvad iseseisvad
kodused tööd. Koolituse käigus koostab osaleja äriplaani ja
tegevuskava, mis on aluseks edaspidisel tegutsemisel
ettevõtjana.
Koolituse kava:
15.03
Mina kui ettevõtja ja minu äriidee
16.03
Ärimudeli arendamine
29.03
Turundusuuringud ja -strateegia
30.03
Turundus- ja müügiplaan. Hinnastrateegia
12.04
Finantsjuhtimine. Raamatupidamine. Maksud
13.04
Finantsprognooside koostamine
26.04
Meeskond ja juht
Koolituspäevad toimuvad Kubija hotelli seminariruumis Männiku
43a kell 10.00−17.00. Osalemistasu 40 eurot, milles sisalduvad
koolitusmaterjalid ja kohvipausid.
Koolitusele kandideerimiseks tuleb esitada sooviavaldus, mille
leiate www.vaa.ee või meie kontorist aadressil Jüri 12 Võru.
Täidetud ankeedi palume saata hiljemalt 3. märtsiks aadressile
terje@vaa.ee või Jüri 12, Võru. Lisainfo: 786 8313 või 5309 1180.

