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Rõuge Vallavolikogu 25. juuni istungi päevakord
Rõuge Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 25. juunil 2015.
väljasõiduga Lätti kell 15.00
Päevakorra projekt:
1. Seedri puhketalu katastriüksuse sihtotstarbe muutmine
2. Ehitusseadustikus sätestatud ülesannete delegeerimine
3. Planeerimisseaduses ja maakorraldusseaduses sätestatud
ülesannete delegeerimine
4. Liiklusseaduses sätestatud ülesannete delegeerimine
5. Rõuge veepeol ja paadirallil lahja ja kange alkohoolse joogi
jaemüügi reguleerimine
6. Vallavanema info
7. Volikogu esimehe info
Rõuge vallavolikogu järgmine koosolek toimub 26. augustil.

Rõuge vallamaja töötajate puhkused
Sotsiaalnõunik Maire Grosmann 15.–26.06
Vallasekretär Mare Tiivoja 22.06–03.07
Vallavanem Tiit Toots 29.06–02.07
Haridusnõunik-raamatupidaja Liili Maran 29.06–17.07
Lastekaitsespetsialist Angela Viks 29.06–17.07
Avahooldustöötaja Kristel Kõlli 29.06–17.07
Abivallavanem Olev Mõttus 06.07–19.07
Kantselei peaspetsialist Siiri Mõttus 06.07–21.07
Arhivaar Karin Meister 06.–19.07

TÖÖPAKKUMINE Rõuge koolilt!
Rõuge Põhikool avab uuel õppeaastal kaks esimest klassi.
Seoses sellega võtame kolmeks õppeaastaks (2015–2018) tööle
I kooliastme entusiastliku ning elurõõmsa klassiõpetaja.
Palume esitada avaldus koos haridust tõendava dokumendi
koopia ja CV-ga 1. juuliks e-aadressil raugepk@werro.ee või
toomas.raju@mail.ee.
Info telefonil 510 4900 (Toomas Raju).

Liikleme ohutult!

Suur suvi käes, õnnestus ka Rõuge Snaipritel hooaeg lõpetada.
Seda tehti möödunud laupäeval Lõunakeskuses toimunud Tartu
Rock Ice Cup 2015-l. Kui Uudeküla teisel poolajal Tartu Rocki vastu
5:3 juhtima läks, oli korraks juba tunda ka turniiri võidu hõngu,
aga lõpetati siiski teise kohaga Tartu Rocki järel.
Jäägu siis esikoha püüdmine juba järgmise hooaja eesmärgiks!
Mängude tulemused:
Rõuge Snaiprid - HK Uudeküla Päts 9:3
Rõuge Snaiprid - Tartu Rock 1:4
HK Uudeküla Päts - Tartu Rock 5:6

Jaanipäevakraam osta omadelt!
Igal reedel kell 16.30 ootame kõiki Ala-Rõuge parklasse turule, nii
ostma kui müüma. Mida rohkem on müüjaid, seda suurem ka
ostjate huvi ja vastupidi, nii et tasub igal juhul läbi astuda!
Info telefonil 517 4556 (Peep Kimmel).

Taotle rahvakalendri tähtpäevade toetust!
Kuni 15. juulini saab esitada toetusetaotlusi eesti rahvakalendri
tähtpäevade tähistamiseks.
Taotlemise kord ja vormid on leitavad valla kodulehel aadressil
http://rouge.kovtp.ee/rahvakalendriurituste-toetus.
Taotlused võib tuua paberil vallamaja kantseleisse või saata
aadressile vald@rauge.ee.
Abi ja info telefonil 506 1267 (Riina Kööts).

Teade Rõuge piirkonna eakatele
Rõuge piirkonna eakate juunikuine kokkusaamine toimub
neljapäeval, 25. juunil algusega kell 11.00 Suurjärve
külalistemajas.
Kuna toit tuleb ette tellida, siis palume oma osalemisest teatada
22. juuniks telefonidel 785 9138 või 5330 0153 (Maire Grosmann).

Teated valla raamatukogudelt
Rõuge raamatukogu on puhkuse tõttu suletud 29. juunist kuni 8.
augustini. Raamatute laenutamine toimub sel ajal igal teisipäeval,
välja arvatud 30.juunil.
Nursi raamatukogu on suletud raamatukoguhoidja koolituse tõttu
29. juunist kuni 3. juulini. Pikemalt puhkab Nursi raamatukogu
13. juulist 6. augustini ja on siis avatud teisipäeviti tavalisel
lahtiolekuajal.
Sänna raamatukogu avatakse alates 15. juunist kell 12.00.
Viitina raamatukogu on suletud 25. juunist kuni 3. juulini.

Rõuge alevikus võib häirivalt sageli näha pilti, et inimesed
jalutavad või sõidavad jalgrattaga teepeenardel, kuigi teisel pool
sõiduteed on olemas kõnnitee. See on ohtlik nii endale kui
kaasliiklejatele.
Palume kõigil, kes liiguvad alevikus jalgsi või jalgrattaga, kasutada
kergliiklusteid – selleks need ju ehitatud saidki!

Võidupüha tähistamine Rõuges

Suur jaanituli Sännas

Püssä küla jaanipäev

Laupäeval, 20. juunil algusega kell 18.00 korraldab Rõuge Jahiselts
tänuürituse kõigile oma sõpradele.
Tegevust jagub kõigile: võistlused ja mängud nii suurtele kui
väikestele, ilutulestik ning muud head ja paremat. Lapsi ootavad
batuut ja näomaalingud.
Jaanitulega pidu toimub jahiseltsi kinnistul Sikalaanõ külas, tantsule
kutsub ansambel Lihtne Viis. Sissepääs prii!

Jaaniõhtu Rõuge Ööbikuorus
Pühapäeva, 21. juuni õhtul peatuvad Vabariiklikul Vanatehnika
Suursõidul osalejad Rõuge Ööbikuorus ja näha saab enneolematut
vanatehnika näitust. Kell 17.30 kogunetakse Eesti Ema parklasse
ning sealt liigutakse suurejoonelise paraadina Ööbikuorgu.
Kell 20 algab Ööbikuoru laululaval lustakas jaanisimman, kus hoogsa
programmiga astuvad üles kõik Rõuge tantsurühmad ja
jalakeerutuseks tõmbavad pillilugusid kõikse kobedamad pillimehed
Kongutast. Pidu on kõigile tasuta!

Võidupüha tähistamiseks süütame küünlad Rõuge vabadussõja
mälestussamba ja Taani vabatahtlike mälestuskivi juures
teisipäeval, 23. juunil kell 12.00.
Presidendi läkitatud võidutule jagamine toimub samal päeval kell
18 Võrus Tamula järve rannas.

Püssä küla jaanipäev toimub 23. juunil algusega kell 16.00 küla
platsil. Toimuvad traditsioonilised auhinnalised jõukatsumised:
sangpommi tõstmine, muruniidukite vigursõit, saapavise, padjavise.
Erinevaid tegevusi leidub ka lastele. Pakutakse koduõlut ja muud
paremat. Muusikat teeb DJ Viljandist.
Toimub loterii: pileti hind 1 euro, iga loos võidab! Jaanituli süttib kell
21.00. Kaasa piknikukorv ja hea tuju!
Info telefonil 5622 0512 (Väino Marjak).

Viitina jaanituli
Jaanipäev Viitina Järvesaares toimub kolmapäeval, 24. juunil
algusega kell 20.00.
Esineb Alen Veziko koos bändiga. Pileti hind 7–16-aastastele lastele
2 eurot, täiskasvanutele 5.
Kohal on toitlustus, lastele õhupallid ning värvilised tulukesed ja muud
vidinad.
Info telefonil 5342 5713 (Heili Velks).

Kunstikuur annab teada
Meil on avatud kaks näitust:
Aivar Rumvolt "Fragmendid"
Maia Kulla "Vanast uus", niplispits
Alustame suviste kursustega:
Kolmapäeviti keraamikakursus (v.a 24. juuni), juhendajaks Aivar
Rumvolt. Tasu 10 eurot, vajalik eelregistreerimine 5552 3366
(Lya Veski).
Laste kursused alates 25. juunist neljapäeviti kell 15.00.
Jälgi jooksvat infot meie blogis: www.kunstikuur.blogspot.com.

IV Pärlijõe tõukerattamaraton juba sel laupäeval!

Väelauluõhtu Sänna kultuurimõisas
Reedel, 19. juunil on Sänna Kultuurimõisas taas väelauluõhtu
koos Tom Valsbergi ja Jane Kruusiga.
Väelaulud ehk laulujooga ehk südamelaulud ehk kooslaulmise
ringid on viis kuidas rännata läbi laulude võimsalt oma
südameruumis ja väes. Läbi laulmise ilusatest asjadest,
positiivsest tulevikust, ürgsest väest, maagiast, armastusest,
õnnest, maaemast, sisemisest rahulolust ja harmooniast,
kutsume me just neid samu kvaliteete endale ligi.
Osaluspanus õpilastele 5 eurot, teistele 7 eurot, külluses ja
armastuses suplejatele 10 eurot.

Laupäeval, 20. juunil kell 12.00 antakse Sännas Kaugu veski
juures start juba neljandale Pärlijõe tõukerattamaratonile.
Korraldajate poolt on kiirematele registreerujatele tõukeratta
laenutamise võimalus, kõigile osalejatele saun ja söök.
Osavõtutasu 10 eurot, Registreerumine internetis aadressil

Rõuge Maarja kiriku teated

http://www.kauguveski.ee/t%C3%B5ukerattamaraton/registreerumine/.

Meeldetuletuseks Rõuge lasteaialt

Kui soovid rohkem teada, siis helista
info@kauguveski.ee, 5693 6492 (Maarja Kallas).
Sõbrad kaasa ja koos tõukama!

või

kirjuta:

Heakord vallas
Tuletame meelde, et Rõuge Vallavolikogu poolt vastu võetud
Rõuge valla heakorraeeskirja kohaselt on kõik valla kinnistute
omanikud kohustatud pidevalt karjatama või vähemalt üks kord
juulis niitma temale kuuluval kinnistul olevaid rohumaid. Rõuge
alevikus ja Viitina külas on omanik kohustatud tagama kinnistul
heina niitmise vähemalt kaks korda suveperioodil (esimene niide
juunis, teine niide augustis).
Palume kõigil maaomanikel oma kohustusi täita ning heinamaad
korda teha. Vastasel korral võib kohustuse mittetäitjat ähvardada
rahatrahv.
Rõuge vallas tegutsevate heinapurustamise ja -niitmise teenusepakkujate kohta saab infot vallamajast telefonil 785 9322.
Heakorraeeskirja eesmärk on tagada valla puhtus, heakord,
säästev elukeskkond ja keskkonnaohutus. Niitmiskohustus on
täitmiseks kinnisvaraomanikele, samuti omanike poolt asja
valdama, haldama või kasutama volitatud isikutele.
Eeskirjaga saab tutvuda valla kodulehel www.rauge.ee rubriigis
Keskkond –>Heakord. Järelevalvet eeskirja täitmise üle teostavad
vastavalt oma pädevusele Rõuge Vallavalitsus, Keskkonnainspektsioon ja politseiprefektuur.
Hoiame koduvalla korras!

Tulemas on Kriisade nimeline orelifestival
19.– 26. juulini toimub taas Kriisade nimeline orelifestival.
Festival on pühendatud Võrumaalt pärit Kriisade perekonna
orelimeistritele. Kriisad on ehitanud palju kauneid ja õilsahingelise
kõlaga pille Eestis, Soomes, USA-s ja Venemaal.
Festivali raames toimub kaheksa kontserti Võrus, Rõuges,
Vastseliinas, Missos ja Urvastes.
Kontserdid annavad suurepärase võimaluse kuulda võluvaid
muusikateoseid tunnustatud muusikute esituses. Mitmekesised ja
omanäolised kontserdikavad pakuvad kuulajatele unustamatu ja
haruldase elamuse ning kindlasti jäävad pikaks ajaks meelde. See
on festiva, millest ei tohi kõrvale jääda.
Kontsert "Oreliduo" Rõuge Maarja kirikus toimub esmaspäeval,
20. juulil kell 19:00.
Orelil musitseerivad abikaasad Denis Makhankov ja Dina Ikhina
(Venemaa). Esitatakse tuntuid, värviderikkaid ja virtuoosseid
muusikateoseid saksa, austria ja vene heliloojatelt.
Sissepääs vaba annetusega. Festivali korraldab MTÜ Ars Musica
Estonica, selle kunstiline juht on Denis Kasparovitch.
Rohkem
infot:
www.arsmusica.ee,
info@arsmusica.ee,
+372 5688 3828.

4. pühapäeval pärast nelipüha, 21. juunil kell 11.00 armulauaga
jumalateenistus
Surnuaiapüha kolmapäeval, 24. juunil kell 12.00 Jaani-Peebu
kalmistul, selle järel kell 14.00 armulauateenistus kirikus.
Suur suvi on käes ja õues mängimise aeg on täies hoos. Rõuge
lasteaia mänguväljakul võivad jätkuvalt mängida kõik lapsed.
Tuletame aga meelde: selleks et mänguväljak meid kaua ja hästi
rõõmustaks, peab kinni pidama teatud reeglitest ja nõuetest:
1. Õuevahendid ja -mänguasjad on mängimiseks, mitte
lõhkumiseks!
2. Kui oled mängimise lõpetanud, siis pane mänguasjad tagasi
KASTI, LIIVAKASTI või RATTAHOIDIKUSSE.
3. Praht pane prügikasti!
Hea vallakodanik! Kui märkad mänguväljakul kohatut liikumist või
käitumist, anna sellest teada lasteaia töötajale!

Kodutoetus lasterikastele peredele
Sihtasutus KredEx annab teada, et alustab alates 19. juunist
lasterikaste perede kodutoetuse taotluste vastuvõttu. Taotluste
esitamise tähtaeg on 31. juuli 2015.
Riiklik tagastamatu toetus eluasemetingimuste parandamiseks ja
kaasajastamiseks on mõeldud lasterikastele peredele, kus kasvab
vähemalt neli kuni 19-aastast last ning kelle sissetulek ühe
leibkonna liikme kohta 2 viimase aasta tuludeklaratsiooni alusel ei
ole suurem kui 355 eurot kuus.
Maksimaalseks toetussummaks on 7000 eurot. Kui taotleja
leibkonnas on 8 või enam last, on suurimaks toetussummaks
14 000 eurot. Taotleja, kes on eelnevalt meetme raames toetust
saanud, võib taotleda toetust kuni 5000 eurot.
Varasematel aastatel toetust saanud leibkonnad, kes vastavad
toetuse taotlemise tingimustele ja kellel on jätkuv vajadus toetuse
järele, peavad korduvtoetuse taotlemise hetkeks olema kasutanud
eelmist toetust sihtotstarbeliselt, projekti tähtaegselt lõpetanud ja
KredExile esitanud toetuse kasutamise aruande.
Toetuskõlblikud tegevused:
• eluaseme püstitamine, rekonstrueerimine või laiendamine,
samuti eluaseme tehnosüsteemide -või võrkude rajamine,
muutmine või asendamine;
• eluaseme renoveerimine;
• ehitusprojekti koostamisega, omanikujärelevalvega ja ehitusloa
või ehitamiseks kohaliku omavalitsuse kirjaliku nõusoleku
taotlemisega seotud kulude katmine;
• eluaseme soetamine leibkonnale;
• eluasemelaenu põhiosa tagasimakse toetamine.
Juhend ja taotlusvorm koos lisadega on leitavad KredExi
kodulehel www.kredex.ee. Lisaküsimuste korral palume ühendust
võtta üldtelefonidel 667 4110, 667 4109 või 667 4108.
Rõuge vallas jagab toetuste kohta infot lastekaitsespetsialist
Angela Viks (785 9138, 510 4911).

