02.07.2015 – nr 13 (315) Rõuge Suurjärve rannas on uus kalapüügiplatvorm-sild, mis laseb
rannas peesitajatel veemõnusid senisest mitmekesisemalt nautida!
Rõuge Vallavolikogu 25. juuni istungi õigusaktid
Rõuge Suurjärve randa rajati sild
1. Seedri puhketalu katastriüksuse sihtotstarbeks määrati ärimaa.
2. Ehitusseadustikus, planeerimisseaduses ja maakorraldusseaduses ning liiklusseaduses sätestatud kohaliku omavalitsuse
ülesanded delegeeriti Rõuge Vallavalitsusele. 1. juulil jõustuvad
ehitusseadustik, planeerimisseadus ning ehitusseadustiku ja
planeerimisseaduse
rakendamise
seadus.
Samast
ajast
tunnistatakse kehtetuks ehitusseadus, planeerimisseadus ja
teeseadus. Mitmete neis ette nähtud tegevuste puhul on pädevus
antud volikogule, kes võib delegeerida küsimuste lahendamise
vallavalitsusele. Pädevuse delegeerimine on kooskõlas senise
praktikaga: ehitus- ja planeerimisküsimustega ongi seni tegelenud
vallavalitsus.
3. Kange alkohoolse joogi jaemüük keelati Rõuge veepeo ja paadiralli
toimumise ajal 4. juulil kell 10.00–22.00 kõigis valla kauplustes.
4. Otsustuskorras müüdi Oliver ja Kärolin Šultsi kaasomandisse
Sänna koolimaa katastriüksus suurusega 30 619 m2 hinnaga 19 200
eurot.
Järgmine korraline volikogu istung toimub 25. augustil.

Rõuge vallamaja töötajate puhkused
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
Maa- ja ehitusnõunik Rein Rõustik 06.07–17.07
Vallavolikogu esimees Karel Saarna 06.07–23-07
Arhivaar Karin Meister 06.–19.07

Rõuge Suurjärvest möödujad on kindlasti märganud rannas uut silda.
Tegemist on Keskkonnainvesteeringute Keskuse rahastatud projekti
„Harrastuskalapüüdjate püügiplatvormi rajamine ja haugi asustamine
Rõuge Suurjärve“ raames rajatud sillaga.
Planeeritud püügiplatvorm sai juuni viimasel päeval paika ja juulisaugustis saavad Rõuge Suurjärves endale uue „kodu“ 180
samasuvist ehk järelkasvatatud haugi.
Platvormi asukoht on väga ahvatlev ka rannas viibijatele ja eriti
lastele, kes silda juba agaralt kasutama on hakanud. Soovime kõigile
päikselisi ilmasid ja head veerõõmude nautimist, aga tuletame siiski
meelde, et Rõuge Suurjärvel puudub rannavalve, mistõttu palume
sillal lustides mitte liialt hoogu sattuda!

Teated valla raamatukogudelt
Rõuge raamatukogu on puhkuse tõttu suletud 29. juunist kuni 8.
augustini. Raamatute laenutamine toimub sel ajal igal teisipäeval.
Nursi raamatukogu puhkab 13. juulist 6. augustini ja on siis avatud
teisipäeviti tavalisel lahtiolekuajal.
Viitina raamatukogu on suletud 20.–31. juulini ning on sel ajal avatud
teisipäeviti tavalisel lahtiolekuajal.
Sänna
raamatukogu
on
suvisel
ajal
koos
ülejäänud
kogukonnakeskusega avatud kolmapäevast laupäeviti kell 10–17.

Teade eakatele

Reedel, 17. juulil toimub ekskursioon Metsavenna tallu ja Läti
Vabariiki Apesse. Väljasõit on Eesti Ema parklast kell 10.30.
Metsavenna talus viibime 2,5 tundi ja seal on kavas järgmised asjad:
1. Stendid metsavendlusest Mõnistes. Giid tutvustab metsavendluse
olemust, metsavendlust Mõnistes, Metsavenna talu.
Taotle rahvakalendri tähtpäevade toetust!
2. Originaalpunker aidas. Mängitakse läbi metsavendade peidupaiga
Kuni 15. juulini saab esitada toetusetaotlusi eesti rahvakalendri otsimine aidast.
tähtpäevade tähistamiseks.
3. Maa-alused punkrid. Käiakse punkris, tutvustatakse ajaloolist
Taotlemise kord ja vormid on leitavad valla kodulehel aadressil „metsakohina“ testimist Eesti-Läti metsavendade omavaheliste
http://rouge.kovtp.ee/rahvakalendriurituste-toetus.
äritehingute korral.
Taotlused võib tuua paberil vallamaja kantseleisse või saata 4. Metsavenna eine: koorega keedetud kartul, või, sool ja morss.
aadressile vald@rauge.ee.
5. Metsavenna laulud. Lauldakse endise Härmiku metsavendade
Abi ja info telefonil 506 1267 (Riina Kööts).
orkestri 5 laulu. Sõnad on meelde tuletanud endise orkestri noorim
liige Enno Hernits. Igaüks saab mälestuseks kaasa väikse lauliku.
Perearsti puhkus
Reisi ligikaudne maksumus on 20 eurot. Kaasas peab olema kehtiv
Rõuge perearsti Viivika Allase puhkused:
isikut tõendav dokument.
6.–10. juuli
Osalemisest palume teatada hiljemalt 10. juuliks telefonidel 785 9138
20.–24. juuli
või 5330 0153 (Maire Grosmann).
Kohtade arv on piiratud!
Heakord vallas
Tuletame meelde, et Rõuge Vallavolikogu poolt vastu võetud Rõuge Rõuge Maarja koguduse teated
valla heakorraeeskirja kohaselt on kõik valla kinnistute omanikud 5. juulil on apostlite pühapäev ja lasteristimispüha. Kell 11.00
kohustatud hooldama oma kinnistul olevaid rohumaid.
armulauaga jumalateenistus
Rõuge alevikus ja Viitina külas on omanik kohustatud tagama kinnistul 12. juulil, 7. pühapäeval pärast nelipüha kell 11.00 armulauaga
heina niitmise vähemalt kaks korda suveperioodil (esimene niide jumalateenistus
juunis, teine niide augustis).
19. juulil on kirgastamispüha ja kuldleer. Kell 11.00 armulauaga
Palume kõigil maaomanikel oma kohustusi täita ning heinamaad jumalateenistus
korda teha. Vastasel korral võib kohustuse mittetäitjat ähvardada Kontsert Pärlipüüdjad reedel, 3. juulil kell 19.00
rahatrahv.
Surnuaiapühad 12. juulil: kell 11.00 Nogopalu kalmistul
Rõuge vallas tegutsevate heinapurustamise ja -niitmise teenusekell 12.30 armulauateenistus kirikus
pakkujate kohta saab infot vallamajast telefonil 785 9322.
kell 14.00 Rõuge Vanakalmistul
Heakorraeeskirja eesmärk on tagada valla puhtus, heakord, säästev
Rõuge valla spordipäev!
elukeskkond ja keskkonnaohutus. Niitmiskohustus on täitmiseks
kinnisvaraomanikele, samuti omanike poolt asja valdama, haldama Sellesuvisest tihedast valla ürituste kalendrist leiab ühe toreda
taasalgatatud traditsioonilise ürituse: laupäeval, 25. juulil kell 12
või kasutama volitatud isikutele.
Eeskirjaga saab tutvuda valla kodulehel www.rauge.ee rubriigis toimub Viitinas suur ülevallaline spordipäev!
Keskkond –> Heakord. Järelevalvet eeskirja täitmise üle teostavad Tulge kindlasti kohale kas siis üksi, paaris, peredega, küladega või
vastavalt oma pädevusele Rõuge Vallavalitsus, Keskkonna- niisama sõpradega – tegevust pakutakse kõigile!
Võisteldakse nii individuaalselt kui mitmekesi kiiruse, jõu ja
inspektsioon ja politseiprefektuur.
osavuse peale.
Hoiame koduvalla korras!


Noored kutsuvad taas veepeole ja paadirallile!

Kunstikuur annab teada

Maailmas ainulaadne kummipaadiralli Rõuge järvedel toimub juba sel
nädalal, 4. juulil ja juba 18. korda.
Võistlusele saab kuni 3. juuli südaööni registreeruda kodulehel
www.paadiralli.ee või võistluse päeval kohapeal. Kodulehelt leiab ka
kogu muu vajaliku info ürituse kohta.
Kuna tegu on ikkagi kogupereüritusega, mis kestab terve päeva, võib
toimumispaika Ala-Rõugesse kohale tulla juba hommikul, kui päeva
alustab rannavolle turniir. Pallimängust oodatakse osa võtma nii mehi
kui naisi, platsil on korraga neli mängijat, lisaks varumängija.
Volle kõrval saab uudistada lastele pakutavat (mängud ja muu
meelelahutus), osaleda või vaadata minijalkaturniiri ning liigutada end
Nike Training Club’i treeningul Rõuge Suurjärve rannas.
Toimub ka isemeisterdatud veesõidukite konkurss, kuhu oodatakse
osalema kõiki leiutajaid, kes on suutnud valmistada veel püsiva,
paatnikku kandva ja soovitatavalt ka liikuva sõiduriista.
Isemeisterdatud veesõidukite konkursi tingimused leiab altpoolt.
Kell 18 antakse start suurele kummipaadirallile üle viie Rõuge järve.
Registreerunuid on juba rohkelt, aga mahub veel! Võistlejatel olgu
olemas nõuetekohane paat, head aerud ning päästevestid.
Pealtvaatajatele silmailu pakkumiseks võib kohale tulla põnevates
kostüümides. Võisteldakse kaheliikmeliste paatkondadena ning
arvestust peetakse nii meeste kui naiste kohta eraldi.
Paadiralli võistlusel on ka RAFTi klass, kus on lubatud 4 või enam
liiget paadi kohta. Võistlusest tehakse otseülekannet ühe võistkonna
paadist ja seda saab jälgida ürituse kodulehel.
Päeva lõpetab suur kontsert, kus on üles seatud kaks lava. Pealaval
astuvad üles Karl-Erik Taukar & Bänd ja Respekt, nende esinemiste
vahelist aega täidab Ring Fmi DJ Ahto Kalda. Rannalaval esineb hiphopi kollektiiv Hanf Kung ja DJ Ahto Ilves.
Tulge ja veetke üks mõnus päev Rõuge Suurjärve rannas!

Kursused lastele igal neljapäeval kell 15.00.
Kolmapäeviti kell 17.30 keraamikakursused Aivar Rumvolti
juhendamisel. Tasu 10 eurot, vajalik eelnev registreerimine telefonil
5552 3366 (Lya Veski).
16. juulil kell 17.00 kursus täiskasvanutele. Vanadest ajalehtedest ja
ajakirjadest karpide, kottide, ümbrikute voltimine. Juhendab Maili.
Kuuris võimalus käärida lõime. Info 5552 3366 (Lya Veski).
Jälgi jooksvat infot meie blogis: www.kunstikuur.blogspot.com.

Sänna kultuurimõisa teated
Juulikuus ja augustis on Sänna kogukonnakeskus (raamatukogu,
trühvlikohvik, ökopood, selvepesula, duši kasutamine) avatud
kolmapäevast kuni pühapäevani kell 10–17.
Teade selvepesula kasutajatele: kuna pesupesijaid on palju, siis
selleks, et kõik saaksid pesu pestud, võib endale pesumasina
kasutamise aja broneerida numbril 5558 8929.
Kolmapäeviti kell 18 jooga Ragnar Kurmiga.
Neljapäeviti kell 19 meditatsioon Hendrik Noorega.

Rõuge spordiklubi kutsub!
Sellel reedel, 3. juulil kell 19.00 toimub Väimela staadionil Rõuge
jalgpalli avalöök – Võrumaa 2015. aasta meistrivõistlused.
Kohtuvad Rõuge ja Navi vutimehed.
Kutsume kõiki fänne ja Rõuge jalkasõpru toetama!
Järgmised alagrupi mängud:
reedel, 10. juulil Väimela staadionil kell 19.00 Rõuge–Väimela
reedel, 17. juulil Väimela staadionil kell 19.00 Vastseliina Tannem
– Rõuge.

Teade Rõuge Perejuuksurilt

Rõuge Perejuuksuris on alates 1. juulist kaks juuksurit. Töötame
ettetellimisel esmaspäevast reedeni.
Osale isemeisterdatud veesõidukite konkursil!
Helista, lepime aja kokku ja teeme sind ilusaks!
Traditsiooniliselt toimub Rõuge veepeo ja paadiralli päeval ka Telefonid: 521 9882 (Kristi) ja 5341 8842 (Sandra).
isemeisterdatud veesõidukite konkurss Rõuge Suurjärvel.
Kodutoetus lasterikastele peredele
Tegu on väga lõbusa ja haarava osaga päevast, mille meeleolu
Sihtasutus KredEx annab teada, et alustab alates 19. juunist
loovad konkursil osalejad oma põnevate, veidrate ja geniaalsete
lasterikaste perede kodutoetuse taotluste vastuvõttu. Taotluste
leiutistega. Võistlus käibki just leidlikkuse ja sõiduriista vastupidavuse,
esitamise tähtaeg on 31. juuli 2015.
mitte kiiruse peale.
Riiklik tagastamatu toetus eluasemetingimuste parandamiseks ja
Ootame rohket osavõttu, konkursi täpsed reeglid leiab kodulehelt
kaasajastamiseks on mõeldud lasterikastele peredele, kus kasvab
http://paadiralli.ee/isemeisterdatud-veesoidukid/, neid lühidalt kokku
vähemalt neli kuni 19-aastast last ning kelle sissetulek ühe leibkonna
võttes peaks järgima selliseid lihtsaid põhimõtteid:
liikme kohta kahe viimase aasta tuludeklaratsiooni alusel ei ole
* kasutatavad materjalid olgu tervise- ja keskkonnaohutud;
suurem kui 355 eurot kuus.
* sõiduki konstruktsioonid olgu kindlad ja ohutud;
Maksimaalseks toetussummaks on 7000 eurot. Kui taotleja
* sõiduk peab püsima veepinnal ning kandma vähemalt ühte inimest
leibkonnas on 8 või enam last, on suurimaks toetussummaks 14 000
(kokku võib ühe sõidukiga osaleda kuni 4 inimest);
eurot. Taotleja, kes on eelnevalt meetme raames toetust saanud, võib
* võistlejad peavad kandma päästeveste ning pole lubatud võistlejate
taotleda toetust kuni 5000 eurot.
kinnitamine sõiduki külge;
Varasematel aastatel toetust saanud leibkonnad, kes vastavad
* enne võistlust ja selle ajal ei ole lubatud tarvitada alkohoolseid jooke;
toetuse taotlemise tingimustele ja kellel on jätkuv vajadus toetuse
* pärast võistlust hoolitsevad osalejad oma sõiduki ja selle osade
järele, peavad korduvtoetuse taotlemise hetkeks olema kasutanud
täieliku minematoimetamise eest.
eelmist toetust sihtotstarbeliselt, projekti tähtaegselt lõpetanud ja
Võitja valib välja žürii, kes oma otsuse tegemisel lähtub eelkõige KredExile esitanud toetuse kasutamise aruande.
veesõiduki konstruktsioonist, ohutusest sõitjale ja keskkonnale,
Toetuskõlblikud tegevused:
sõiduki vastavusest tema eesmärgile, ettenähtud distantsi läbimise
• eluaseme püstitamine, rekonstrueerimine või laiendamine, samuti
võimest, sõiduki valmistamisel rakendatud
leidlikkusest ja
eluaseme tehnosüsteemide -või võrkude rajamine, muutmine või
humoorikusest.
asendamine;
C-JAM’i päikeseloojangu kontsert “Crazy cellos” • eluaseme renoveerimine;
• ehitusprojekti koostamisega, omanikujärelevalvega ja ehitusloa või
Ööbikuoru Villas
Kolmapäeval 15. juulil kell 22.00 ootab Ööbikuoru villa kõiki ehitamiseks kohaliku omavalitsuse kirjaliku nõusoleku taotlemisega
tšellokvarteti C-Jam vabaõhukontserdile, mida iseloomustamiseks seotud kulude katmine;
on öeldud nii: „Otsekui nelja puidust vaiaga südamesse – nii tõsiselt • eluaseme soetamine leibkonnale;
rokivad neli tšellisti laval. Geniaalsed ja unustumatud meloodiad, • eluasemelaenu põhiosa tagasimakse toetamine.
hoogne ja aktiivne esitus ja loomulikult naudingut pakkuv vahetu Juhend ja taotlusvorm koos lisadega on leitavad KredExi kodulehel
humoorikas õhkkond.”
www.kredex.ee. Lisaküsimuste korral palume ühendust võtta
Piletid hinnaga 13,50–15,00 eurot on saadaval kohapeal ja üldtelefonidel 667 4110, 667 4109 või 667 4108.
Piletilevis. Pilet ei garanteeri kohta lauas! Laudade broneering Rõuge vallas jagab toetuste kohta infot lastekaitsespetsialist Angela
telefonil 509 9666, kolmekäigulise õhtusöögi algus kell 21.00
Viks (785 9138, 510 4911).

