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Keretü looduskaitseala loomist tutvustav avalik
koosolek
Keskkonnaamet ootab kõiki huvilisi kolmapäeval, 23. augustil kell
15.00 Nursi koolimajja, et tutvustada Nursipalu harjutusväljale
planeeritavat Keretü looduskaitseala.
Moodustatav kaitseala peab tagama loodusväärtuste säilimise
olukorras, kus planeeritakse suuremahulist harjutusvälja laiendust.
Oma kutses kirjutab Keskkonnaamet: „Eesti loodusväärtuste kaitse
on tagatud heas koostöös maaomanike ja huvigruppidega ning teie
panus on meile oluline.“
Rõuge Vallavalitsus ja kohalikud huvigrupid on esitanud terve rea
ettepanekuid kaitseala paremaks toimimiseks, tulge kindlasti
kuulama, mil määral Keskkonnaamet kohalike ettepanekuid arvesse
võtab.
Looduskaitseala moodustamise materjalidega saab tutvuda
internetis aadressil https://www.keskkonnaamet.ee/et/eesmargidtegevused/kaitse-planeerimine/kaitse-eeskirjade-jakaitsekorralduskavade-avalikustamine-13.
Täpsemat infot saab Rõuge keskkonnaspetsialist Jaanus Tanilsoolt
(785 9322, keskkond@rauge.ee).

Valimisinfo
Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised toimuvad 15. oktoobril
2017. Kolmapäeval, 2. augustil toimus Haanja valla, Misso valla,
Mõniste valla, Rõuge valla ja Varstu valla ühinemisel moodustuva
Rõuge valla valimiskomisjoni koosolek Rõuges.
Valimiskomisjoni esimeheks valiti Rõuge vallasekretär Mare Tiivoja
ja aseesimeheks Mõniste vallasekretär Eve Mändmaa. Võru
maavanema 12.07.2017 korraldusega nr 1-1/17/296 määrati
ühinevate valdade valimiskomisjoni asukohaks Rõuge vallamaja
aadressil Rõuge vald, Rõuge alevik, Ööbikuoru 4.
Valimiskomisjoni tööaeg kandidaatide registreerimiseks esitamise
algusest kuni kandideerimisest loobumise viimase päevani:
16.−25. augustil kell 14.00−15.00
28. augustil
kell 11.00−12.00
29. augustist 4. septembrini kell 14.00−15.00
5. septembril
kell 15.00−18.00
6. septembril
kell 14.00−15.00
7. septembril
kell 16.00−18.00
Rohkem infot valla kodulehel: https://rouge.kovtp.ee/et/valimised.

Vald kutsub elanikke energiat arukalt tarbima!
Rõuge vallavalitsus koos Tartu Regiooni Energiaagentuuri, Vidzeme
ühendpiirkonna ja Aluksne linnavalitsusega viivad selle aasta aprillist
kuni järgmise aasta augustini ellu projekti "Energiaarukas
kogukond", mille eesmärk on igapäevase aruka energiakasutuse
suurenemine koolis, kogukonnas ja kodumajapidamistes.
Projektist oodatakse kasu saama majapidamisi (korterelamuid,
kortereid, erinevaid eramajasid), kes on huvitatud oma koduse
energiatarbimise mõõtmisest ja analüüsimisest, et leida võimalusi
säästmiseks ja nutikamaks energia kasutamiseks. Kõigi huviliste
seast valitakse välja 10 majapidamist, kellega tegeletakse kuni 2018.
aasta aprillini. Osalevad majapidamised saavad vajalikud seadmed
energiatarbimise monitoorimiseks ning nõustamist energia arukaks
tarbimiseks. Projektis osalevate majapidamiste esindajad saavad
osaleda tasuta õppereisidel Lätis ja Eestis. Oma soovist projektis
osaleda palume anda teada augustikuu jooksul (hiljemalt
31.08.2017) e-posti aasressile energiapark@rauge.ee.
Lisaks toimub projekti jooksul kogukonnale kolm avalikku
energiakasutuse koolitust − jälgige jooksvat infot!
Kui teie kodus on juba kasutusel nutikaid lahendusid ja olete nõus
neid kogukonnaga jagama, siis võtke samuti ühendust e-posti
aadressil energiapark@rauge.ee.
Projekti rahastab Interreg Eesti-Läti piiriülese koostöö programm.

RÕUGE on valmis!
On suur rõõm teatada, et RÕUGE nimemonument on valmis ja ootab
uudistama. Monumendi avamine toimub pühapäeval, 20. augustil
kell 11.30 Ööbikuoru keskuse juures.
Monumendi rajamiseks kogunes enam kui 250 inimeselt ja asutuselt
kokku 5515,81 eurot. Suur-suur aitäh selle eest!
Kell 10.45 antakse Ööbikuorust start Rõuge Rattamaratoni XXL
sõidule ning kell 12.00 põhisõidule.
Ootame kõiki monumenti avama ning rattamaratonile kaasa elama!
NB! Järgmisel nädalal asub monument juba Ala-Rõuges.

Rõuge vallamaja töötajate puhkused
Finantsjuht Palmi Mägi 07.−18.08
Arendusnõunik Jaanus Mark 07.−20.08
Lastekaitsespetsialist Merle Piiskop 07.−25.08
Maa- ja ehitusnõunik Rein Rõustik 21.−25.08

Punnvõrrid, pöörake Sännasse!
Reede, 18. augusti õhtul ootame kõiki Sänna Mäeveski manu
sääreväristajatega mäkke põristama.
Registreerimine ja proovisõidud algavad sealsamas kell 18.00,
põhivõistlus kell 19.00. Toreda tava kohaselt toimuvad sõitude
vahel lõbusad võistlused pealtvaatajatele ja kohaletulnutel on
vabatahtlik võimalus soetada 2-eurone toetajapilet, mille vahel
loositakse välja vahvaid auhindu! Mäkketõusu reeglite kohta lisandub
infot Sänna Sumina Facebooki lehele, hoia sellel pilku peal!
Registreerimiseks saada kiri aadressile info@kauguveski.ee, muu
info telefonil 5635 4844 (Maarja Kallas).
Käänä võrr kuuri alt vällä ja saami kokku Sännän!

Rattapäev Rõuge pargis
Kõik väikesed ja suured rattahuvilised on oodatud laupäeval,
19. augustil
kell
12.00
Rõuge
noortekeskuse
juurde
traditsioonilisele rattapäevale.
Rattapäeval toimuvad erinevad võistlused, vaadatakse üle osalejate
rattad ja tuletatakse meelde olulisemad ohutusnõuded jalgrattaga
liiklemisel.
Kõikide alade parimatele on korraldajate poolt välja pandud
auhinnad. Rõuge rattapäeva korraldab rattaklubi Rõuge Racing
Team koos Rõuge noortekeskuse ja noortevolikoguga.
Info: Tiit Toots (tiit@rauge.ee, 517 6261).

Rõuge valla külade päev 2017
Hää Rõuge valla inimene, võta aega ja planeeri kuupäev varakult ära,
hõika kokku oma sõbrad ja võa kaasa külarahvas – pühapäeval, 20.
augustil kell 15 on põhjust kokku saada, sest peetakse Rõuge valla
külade päeva Saviorus Kõomäel!
Kõomägi jääb kohe Savioru bussipeatuse taha, Rõuge poolt tulles
vasakut kätt – tee pealt on näha. Tule aga kohale, küll sildid
juhatavad!
- Toimub volleturniir
- Teeme toredaid mänge nii üheskoos kui külade vahel
- Anname välja aasta küla tiitli
- Savioru naised pakuvad head suppi ja kosutavat kasemahla
- Lapsedki saavad omavahel võistelda
- Õhtul bändiga simman, liha ja vorsti küpsetamise võimalus
Volletajad on oodatud kell 14 (Vajalik eelnev registreerumine:
5560 3989, Karel Saarna); külapäeva kogunemine ja registreerumine
algab kell 15. Siis lähevad lahti erinevad mängud ja mõnus
koosolemine, kell 19 algab simman bändi saatel. Umbes kell 19.40
on kokkuvõtted päevast tehtud ning toimub autasustamine ja
tänamine.
Külalistel palutame võtta kaasa pruukosti ühisele peolauale.
Teeme endale ja kogu vallarahvale hea peo, kutsu aga kõik kaasa!
Külavanem Heino Pall (510 9007).

Enne sügist maalt või suvekodust linna kolides ärge unustage
kaasa võtta oma lemmikloomi, nii saame vältida ja vähendada
hooletult külma kätte jäetud kurva saatusega loomade hulka.
Hüljatud looma leidmisel teatage sellest vallamajja
telefonil 785 9322 (keskkonnaspetsialist Jaanus Tanilsoo)

Kursused Kunstikuuris
Keraamika igal kolmapäeval kell 17.30. Juhendab Aivar Rumvolt,
tasu 10 eurot.
Maalimine ja joonistamine neljapäeviti (mõnikord ka teisipäeviti)
kell 18.00, juhendab Tiit Varblane (5557 8388). Soovitame
juhendajale eelnevalt helistada ja päeva täpsustada.

Rõuge raamatukogu puhkus
Rõuge raamatukogu on puhkuseks suletud 22.−26. augustil.

Kiriku teated
20. augustil kell 11.00 kuldleer ja armulauaga jumalateenistus
27. augustil kell 11.00 leeripüha ja armulauaga jumalateenistus

Teade Rõuge piirkonna eakatele
Rõuge piirkonna eakate augustikuine kokkusaamine toimub
neljapäeval, 24. augustil algusega kell 11.00 Rõuge
Noortekeskuses.

Lugupeetud Rõuge valla elanik!
Annan teada, et käimas on huviliste kirjapanek programmi Internet Koju, mille eesmärk on tuua kiire internetiühenduse
kaabel koju kõigile soovijatele Rõuge valla igas paigas. Tegemist on esialgse kaardistusega, projekti lõplik realiseerumine
selgub peale rahastusotsuse saamist.
Valguskaabli soovi saab üles näidata kõigisse vallas asuvatesse hoonetesse – olenemata sellest, kas need asuvad alevikus
või külas. Ühenduse saavad nii erakliendid kui ettevõtted ja organisatsioonid. Kiiret ühenduse soovi soovitan kindlasti üles
näidata ka neil, kel internet praegu kasutuses läbi mobiilivõrgu või vasest kaabli. Valguskaablivõrk annab palju kiirema ja
töökindlama ühenduse.
Projektiga ei saa liita hooneid, kus on valguskaabel juba olemas või kuhu juba plaanitakse valguskaabel vedada.
Projekti rahastatakse suures osas riigieelarvest, seetõttu on liituja eeldatav ühekordne kulu ainult 150 eurot. Samas juhin
tähelepanu, kui soovite ka teenuseid tarbida, siis selle eest tuleb eraldi tasuda ettevõttele, kelle käest teenuse tellite. Projekti
käigus ette nähtud liitumistasu on küllaltki sümboolne - üksiku projekti raames valguskaabli majja tellimine võib maksta 10 000
eurot ja enamgi. Nii võib eeldada, et valguskaabli majja vedamine tõstab kogu kinnisvara hinda oluliselt rohkem kui 150 eurot.
Lisaks internetile saab kaabli kaudu tarbida ka teisi teenuseid nagu televisioon, telefon, valveteenus jms. Valguskaabli
olemasolu tagab võimaluse nii täna kui tulevikus muretult vaadata kõrge kvaliteediga telepilti, teha kõrge resolutsiooniga
videokõnesid ja edastada valvekaamerate pilti üle interneti. Kiire ja stabiilne internetiühendus võimaldab teha kaugtööd ning
vahetada infot läbi pilveteenuse.
Soovitan kõigil, kes on kiiret ühendust võimaldavast valguskaablist huvitatud, panna end enne augusti lõppu kirja veebilehel
internetkoju.ee. Nii tekib huviliste hulgast ülevaade. Kui soovijate arv jääb väikseks, siis projekti ei käivitata ning Võrumaa jääb
sellest võimalusest ilma. Seega palun endast märku anda, seda enam, et kirjapanek ei too kohustust liituda ega maksta tasu.
Vaata ka: www.internetkoju.ee
Tiit Toots
Rõuge vallavanem
Projekti viib ellu Eesti Andmesidevõrk MTÜ
Esindaja: Raivo Tammiksaar, telefon: +372 6 225 237, e-post: info@eestiandmeside.ee.

Avatakse LEADERi projektitoetuste taotlusvoorud
MTÜ Võrumaa Partnerluskogu kuulutab välja LEADERi projektitoetuste 2017. a. II taotlusvooru.
Küla- ja kultuurimeetmete taotlusvoor on avatud 18.−26. Ettevõtluse meetmete taotlusvoor on avatud 16.−24. oktoobrini
septembrini 2017, projektitaotluste hindamise tähtaeg on hiljemalt 2017. Projektitaotluste hindamise tähtaeg on hiljemalt 27.detsember.
1,4Projektitoetust saab taotleda kahest alameetmest:
24. november.
Alameede 2.1 Ettevõtluskeskkonna arendamine
Projektitoetust saab taotleda kahest alameetmest:
Alameede 2.2 Väiketootmisettevõtete arendamine
Alameede 1.1 Külakogukondade arendamine
Taotlusvooru eel toimub infopäev ettevõtlusmeetme taotlejatele
Alameede 1.2 Kohaliku kultuuripärandi säilitamine läbi koostöö
kolmapäeval, 27. septembril kell 15.00 Võru Maavalitsuse II korruse
Taotlusvoorude eel toimuvad infopäevad taotlejatele:
- Mõniste, Rõuge ja Varstu valla taotlejatele esmaspäeval, saalis (sissepääs L. Koidula tn poolsest uksest).
Toetust võivad taotleda Antsla, Haanja, Lasva, Mõniste, Rõuge,
28. augustil kell 15.00 Sänna Kultuurimõisa saalis,
- Haanja, Lasva, Vastseliina ja Võru valla taotlejatele teisipäeval, Sõmerpalu, Urvaste, Varstu, Vastseliina ja Võru vallas tegutsevad
ettevõtjad, mittetulundusühingud, sihtasutused ja kohalikud
29. augustil kell 15.00 Võru Vallavalitsuse II korruse saalis,
- Antsla, Sõmerpalu ja Urvaste valla taotlejatele kolmapäeval, omavalitsused.
30. augustil kell 15.00 Uue-Antsla Rahvamaja saalis.

Menetlusse võetakse taotlused, mis on e-PRIAsse esitatud väljakuulutatud taotlusvooru viimasel päeval hiljemalt kell 16.00.
Täpsem info meetmete, toetatavate tegevuste ja taotlemistingimuste kohta on kättesaadav Võrumaa Partnerluskogu kodulehel
https://www.voruleader.ee või tegevjuhilt (Kerli Kanger: 786 8373, 5345 1330).

