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RÕUGE nimemonument valmib suvel!
Oleme
jälle
sammukese
lähemal
ainulaadse
RÕUGE
nimemonumendi
valmimisele.
Inimesekõrguse
teisaldatava
monumendi idee sünniks on head Rõuge valla elanikud ja sõbrad
selle nädala seisuga annetanud kokku juba üle 3500 euro. Suur
aitäh kõigile toetajatele!
Iga panus on oluline ja väärtuslik. Kõik vähemalt 5 euroga toetajad
saavad ära märgitud tänutahvlil, mis hakkab asuma monumendi
küljes. Kõikide annetajatega saab tutvuda lingil http://bit.ly/2qJNr0p.
Juba kogunenud annetuste hulk annab kindluse, et saame
monumendi valmis selle suve jooksul. Praegu valmistab vallavalitsus
ette hanget ning juunis-juulis on planeeritud monumendi
valmistamine.
1,5 meetri kõrgune ja 7,7 meetri pikkune RÕUGE monument saab
olema üks mõnusa tähendusega paik − kaasaja sümbol, atraktiivne
külastusobjekt, populaarne pildistamise koht ning sotsiaalmeedia
lemmik. Kõik ikka selleks, et meil toimuks huvitavaid asju mille üle
uhkust tunda. Et meie piirkond oleks atraktiivne külastuskoht nii
lähedalt kui kaugemalt tulijale, täna ja tulevikus.
Monumendi valmimist saab toetada, tehes ülekande Rõuge
Vallavalitsuse pangakontole (SEB pank EE231010402006965009,
Swedbank EE662200221019920141).
Selgitusse märkida "RÕUGE monument" ja toetajate nime(d).
Rohkem
infot:
https://rouge.kovtp.ee/rouge-monument
või
5560 3989 ja karel.saarna@gmail.com (Karel Saarna).
Anna sinagi oma panus ja TEEME KOOS RÕUGE!

Konkurss „Eesti kaunis kodu 2017“
Käimas on konkurss „Eesti kaunis kodu 2017“. Mitmeid aastaid on
Rõuge Vallavalitsus tunnustanud valla korrastatud kodude omanikke
ning esitanud parimad maakondlikule konkursile.
Ettepanekuid kodudest, mis väärivad äramärkimist, ootame kuni 31.
maini 2017 (vald@rauge.ee või 785 9312).
Eraldi arvestus on eriobjektide osas: parim tervisespordirajatis, parim
tööstusmaastik, kauneim kortermaja, kaunis muinsuskaitseobjekt,
energiasäästlik kaunis kodu.
Rohkem infot konkursi “Eesti kaunis kodu 2017“ ja „Energiasäästlik
kaunis kodu 2017“ kohta leiab Eesti Kodukaunistamise Ühenduse
kodulehelt aadressilt http://www.iluskodu.ee/konkursid.php.

Vallavanema vastuvõtud külakeskustes
Järgmised vallavanema vastuvõtud suuremate külade keskustes:
Teisipäeval, 30. mail kell 10−12 Sänna kultuurimõisas
Teisipäeval, 6. juunil kell 9−11 Viitina külakeskuses
Rohkem infot: 517 6261 või tiit@rauge.ee (Tiit Toots).

Jaanipeebu kitarristide kontsert
Kitarrikooli on lõpetamas järjekorras kuues lend. Pühapäeval,
28. mail kell 15 Rõuge kirikus lõpetavad piduliku kontsert-aktusega
üheksa kitarristi Rõuge, Haanja ja Võru kandist. Peale seda on viie
tegevusaasta jooksul meie koolist läbi käinud 62 kitarrihuvilist.
Kontserdil teeb kaasa ansambel Põhja-Läti. Sissepääsul saab
annetada Rõuge kooli hoolekogu fondi, mis toetab vähekindlustatud
laste huvitegevust.
Lisainfo: Indrek Hunt (5841 5169).

Aktiivsete vallakodanike ettepanekul istutas vallavalitsus möödunud nädalal
Rõuge keskusesse, korrastatud Laadaplatsi kinnistule tulevase jõulukuuse.
Kuuseke on praegu umbes kolme meetri kõrgune ning juba selle aasta lõpus saab
ta meie kõigi rõõmuks jõulutuledesse ehitud!

Rõuge valla XII laulu- ja tantsupidu 26. mail
Ootame kogu vallarahvast Rõuge valla XII laulu- ja tantsupeole
“Teel koju” juba sel reedel, 26. mail!
Peo rongkäik algab kell 18.45 Viitina mõisahoone eest, värskelt uue
ilme saanud platsilt. Pidumarsile järgneb kontsert uuenenud
Järvesaarel. Seal astuvad üles Rõuge lasteaia, põhikooli ning
rahvamaja lauljad ja tantsijad.
Peol toimub ka Viitina pargi rekonstrueerimise I etapi projekti pidulik
lõpetamine ning värskelt viimistletud objektide – mõisapargi ning
Järvesaare − avamine.
Kontserdielamuse eest saab sissepääsul korjanduskarpi poetada
vabatahtliku annetuse, millega toetame üheskoos Rõuge
nimemonumendi valmimist.
Info telefonil 506 1267 (Riina Kööts).
Bussiringid alustavad Eesti Ema parklast kell 18.20.
Ootame kõiki rongkäigule ja peole kaasa elama. Omaette silmailu
pakuvad ka äsja korda saanud Viitina park ja Järvesaar!

Viitina tervitab meid nüüd veelgi ilusamana!
Kindlasti on möödasõitjad märganud, et Viitina park on selle
kevadega väga palju muutunud. Puistu harvendamisega on raiutud
520 puud, maha on võetud ligi 1,6 ha võsa. Raie järel on pargialune
korrastatud ning kahjustada saanud teekate taastatud. Kõige
suuremaks ja esinduslikumaks muudatuseks on Viitina mõisa
peahoone ette rajatud esiväljak, mida kaunistavad mõisakivi ning 215
roosi ja ligi 400 muud ilutaime.
Projekti lõpetamine ning objekti pidulik avamine toimub juba
homme, 26. mail kell 19 algaval Rõuge valla laulu- ja tantsupeol!
Mõisapargi uuendamise projekteeris Hüüp OÜ, tööd viis ellu MPI
Kivipaigaldus OÜ ning omanikujärelevalvet tegi Urmas Raag,
kaasatud olid ka arboristid ja Keskkonnaameti spetsialistid.
Viitina pargi rekonstrueerimise esimest etappi rahastas riigile kuuluv
SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) Ühtekuuluvusfondist ja
siseriiklikust keskkonnaprogrammist kokku 108 738 euroga.
Ühtekuuluvusfondi toetus tuli EL struktuuritoetuste meetmest
„Kaitsealuste liikide ja elupaikade säilitamine ning taastamine”.

Kunstikuur avab suveks uksed
Avame suvehooaja laupäeval, 27. mail. Tulge uuenenud Kunstikuuri
uudistama ja meiega koos suve saabumist tähistama! Uksed jäävad
sealt alates avatuks iga päev kell 11−18.
Avamise päeval, 27. mail kell 10−13 jagab oma nõuandeid ka
niplispitsi juhendaja Angeelika.

Alevikus rekonstrueeritakse soojatrassi

Rõuge noorte suvelaager 6.−9. juunini

Sel nädalal alustati Rõuges korrusmajade juures ühe soojatrassi
lõigu parandamist. Rekonstrueeritav osa kulgeb Soojuse tn 5 asuvast
katlamajast Uus tn 1 ja Pargi tn 3 katastriüksustel paiknevate
kortermajadeni.
Töö teostajad on Metrx OÜ ja Kopaonud OÜ, projekti toetab
Keskkonnainvesteeringute Keskus.
OÜ Rõuge Kommunaalteenus vabandab võimalike ebameeldivuste
eest ehitusperioodil.

Kutsume Rõuge valla 8–14-aastaseid noori osalema traditsioonilises
suvelaagris, mida korraldab Rõuge Avatud Noortekeskus.
Laager algab 6. juunil kell 17.00 ja lõpeb 9. juunil kell 16.00. Kohtade
arv on piiratud, osaleda saab 20 noort.Majutumine on telkides (telk ja
ööbimisvahendid kaasa!) noortekeskuse juures pargis.
Laager on osalejate jaoks tasuta, selle toimumist toetab Rõuge vald.
Soovijatel palume teada anda hiljemalt 1. juuniks: 5340 3309 või
raugeank@gmail.com.

Esmaspäeval, 5. juunil on võimalus külastada Venemaa piirialasid
(Petserit, Pihkvat ja Irboskat) ning samas elada kaasa meie valla
lauljate ja tantsijate esinemisele − Rõuge segakoor ja segarühm
„Käsikäes“ esinevad suvistepüha pidustustel Sigovos.
Kui sul on olemas Venemaa viisa ja huvi meiega liituda, siis helista
kiiresti 5302 6770 (Ive Ruusamäe). Kohtade arv on piiratud.
Rõõmsalt reisile!

Lauljad ja tantsijad kutsuvad Venemaale

Rõuge Golfiklubi kutsub golfimängust huvitatuid GOLFIÕHTULE. Tutvustame golfimängu
olemust, varustust, löögitehnikat, reegleid ja muud. Harjutame ja mängime. TASUTA!
Golfiõhtu toimub esmaspäeval 5. juunill kell 18.00 Rõuges Jaanipeebu surnuaia kõrval asuval
väljakul (Rahu tn 11, Rõuge alevik). Soovitatav on eelnev registreerimine:
MTÜ Rõuge Golf, Karel Saarna (5560 3989, karel.saarna@gmail.com).
Kiriku teated

Teade Viitina 60+ klubile

Ülestõusmisaja 7. pühapäeval, 28. mail kell 11.00 armulauaga
jumalateenistus
Nelipühal on leeripüha: 4 juunil kell 11.00 armulauaga
jumalateenistus.

Viitina 60+ klubi kokkusaamist maikuus ei toimu. Kohtume juunis ja
juubeldame!
Hoidke ikka armastus esikohal, siis on ka teie energia kõrgem ja
haigused ei kimbuta. Ilusat kevadet kõigile!
Aivi (553 6439).

Elamustuur „Laste Vabariik“ tuleb Rõugesse
Laste ja noorte kultuuriaasta elamustuur „Laste Vabariik“ sõidab
suvel mööda Eestit ning tähistab koos lastega ja nende peredega
peagi saabuvat Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva.
See on meie kõigi ühine suvine sünnipäevapidu! Rõuge vallas on
Laste Vabariik reedel, 9. juunil algusega kell 10.00 Ööbikuoru
keskuse õuealal.
Lisainfo Rõuge Avatud Noortekeskuse e-postilt või telefonilt
(5340 3309, raugeank@gmail.com) ja Laste Vabariigi ametlikult
kodulehelt: http://minaka.ee/.

Hajaasustuse programm on avatud 12. juunini
Veel 12. juunini saab esitada taotlusi hajaasustuse programmi,
millega toetatakse vee- ja kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ja autonoomsete elektrisüsteemide rajamist.
Toetuse suurus on kuni 6500 eurot ühe majapidamise kohta. Taotleja
ja kaastaotleja rahalise oma- ja kaasfinantseeringu abikõlblike kulude
osa peab olema vähemalt 33,33% ning toetus ei saa olla suurem kui
2/3 projekti üldmaksumusest. Taotleja elukoht peab rahvastikuregistri
alusel olema sama majapidamine, millele toetust taotletakse ja
registrikanne ei saa olla hilisem kui 01.01.2017.
Taotlusi võetakse vastu 12. juunini. Lisainfo: 785 9322, 5346 7448
keskkond@rauge.ee (Jaanus Tanilsoo, valla keskkonnaspetsialist).

Tule Sännasse kohtuma Siiri Oviiriga!
Ootame sind, armas raamatusõber, 8. juunil kell 18 Sänna
Raamatukogusse, kus toimub kohtumine Siiri Oviiriga, raamatu
„Kahekesi klaasist majas. Siiri ja Mihkel Oviir“ ühe peaosalisega.
Siiri Oviir on persoon, kelle tutvustamiseks polegi ehk vaja teha pikka
juttu, pikaajalise poliitikuna on ta kindlasti paljude inimeste teadvusse
jõudnud ning tema kohta on miskit kuskilt silma või kõrva jäänud.
Nüüdseks on Siiri Oviir puhkusel Nõmmel ning kohtumisõhtul Sännas
räägimegi hoopis elust, tööst, tõusudest, mõõnadest, kodust, lastest
ja koosolemisest.
Hea külaline, sind ootab hubane Sänna Raamatukogu, värske tee,
maitsev suupoolis ning mõnus vestlus Siiri Oviiriga.
Raamat „Kahekesi klaasist majas. Siiri ja Mihkel Oviir“ on
Tammerraamatu sarja „Paar“ avaraamat.

Kool ja kogukond käsikäes
Kohe lõppev õppeaasta on Rõuge Põhikoolis kulgenud kogukonnaga
koostööd tihendades.
Alates novembrist oleme tegutsenud selle nimel, et kaasata
õppetegevusse rohkem kohalikke ettevõtjaid, lapsevanemaid ja
MTÜ-sid. Samas on see protsess olnud ka vastupidine, sest
huvigrupid on tutvunud kooli õppekavaga ning pakkunud koolielu
mitmekesistamiseks välja uusi ideid, mida hakkame praktikasse
rakendama ülekoolilises laagris 1.−2. juunil. Neil kahel päeval viivad
töötubasid läbi Rõuge aktiivsed inimesed, kes on nõus oma oskusi ja
teadmisi õpilastele jagama. Kuidas lapsed selle kõik vastu võtavad ja
mida saame ka järgmistel õppeaastatel rakendada, selgub juunis, kui
laager on toimunud ja aeg kokkuvõtete tegemiseks.
See koostöö sai alguse Innove ja Huvitava Kooli poolt käivitatud
konkursist „Kogukonna kaasamine õppekava arendamisse ja
rakendamisse“, kuhu kirjutas eduka projekti meie kooli lapsevanem
ja aktiivne kogukonnaliige Kerli Kõiv.

Lastekaitsepäeval laulupeole!
Lastekaitsepäeval, 1. juunil kell 16.00 toimub Võru Kandle aias
mudilaste laulu- ja tantsupidu “Mängusõbrad”, kus näeb esinemas
ka meie Rõuge lasteaia lapsi.
Pidu algab rongkäiguga Võru Kesklinna pargist. Sellest suurest ja
toredast üritusest võtab osa 16 lasteaeda: kõik neli lasteaeda Võru
linnast ja 12 lasteaeda üheksast Võrumaa vallast.
Kokku tuleb umbes viissada väikest mudilast, lisaks esinevad
kavadega õpetajad ja emad koos kõige pisematega. Tulge vaatama!

Rõuge noorte töösuvi 2017
Rõuge Avatud Noortekeskus ootab 13−16-aastaseid Rõuge valla
noori malevasse, mis toimub 26. juunist 5. juulini Harjumaal Rae
vallas. Kokku võetakse osalema 20 noort. Maleva toitlustus, majutus
ja tegevused on kaetud maleva eelarvest.
Malevasse registreerimine toimub kuni 31. maini või kuni kohtade
täitumiseni.
Registreerumiseks palun täida vorm, mis asub aadressil
https://goo.gl/forms/WdnGtvXpH15ayqoh2.
Registreerumistähtaja möödudes võtame kõigi malevlastega
ühendust.
Noortemalevate korraldamist rahastatakse haridus- ja teadusministri
kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF
kaasrahastatud programmi “Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja
noorte tööhõivevalmiduse parandamine” kirjeldatud tegevuste
raames. Lisainfo: Angelika Alström, Rõuge valla noorsootöö
spetsialist (5340 3309, raugeank@gmail.com).

Toetus tormikahjude likvideerimiseks ja metsa
hooldamiseks
Sel aastal on metsaomanikel võimalus taotleda metsaala arengu ja
metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetust, millega
toetatakse:
- kahjustatud metsa taastamist ja kahjustuse kõrvaldamist,
- metsa hooldamist,
- kahjustuste ning metsatulekahju ennetamist.
Taotlusi saab esitada 29. maist kuni 14. juunini 2017. Eelarve on 2,3
miljonit eurot. Sellest 700 000 eurot on ette nähtud metsakahjustuste
ennetamiseks, kõrvaldamiseks ja kahjustatud metsa taastamiseks.
1,6 miljonit eurot on metsade elujõulisuse ja majandusliku väärtuse
parandamiseks (sh hooldusraieks).
Taotluse saab esitada e-PRIA portaalis.
Juriidilised isikud (mikoettevõtjad ja metsaühistud) võivad esitada
taotluse ainult e-PRIAs.
Kui e-PRIA portaali kasutamise võimalus puudub, võivad füüsilised
isikud ja FIEd esitada taotluse digitaalselt allkirjastatuna e-posti teel,
posti teel ja Erametsakeskuse kontoris.
Metsameetme taotlusi saab esitada Võrumaa Metsaühistu kontoris
aadressil Pikk tn 4, Võru järgmistel kuupäevadel: 29 ja 31. mail,
5. ja 7. juunil ning 12. ja 14. juunil. Oleme avatud kell 9−16, teid ootab
konsulent Aarne Volkov (529 9841, aarne.volkov@erametsaliit.ee).
Nõu saab ka teistelt konsulentidelt:
Aavo Saks (518 5587, aavo.saks@erametsaliit.ee) ja Joel Kuusk
(517 4905, joelksk@gmail.com).

