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Detailplaneeringu algatamisest teatamine
Vastavalt Planeerimisseaduse § 128 teatame Rõuge vallas Rõuge
alevikus Ööbikuoru tn 6 katastriüksusel 69701:004:0941 detailplaneeringu algatamisest ca 0,8 ha suurusel maa-alal.
Detailplaneeringuga soovitakse muuta Rõuge Vallavolikogu
28.08.2013 otsusega nr 41 kehtestatud Vallamaja (Ööbikuoru tn
4) katastriüksuse ja selle lähiala detailplaneeringut.
Detailplaneeringu koostamise ülesandeks on ehituskeeluvööndi
vähendamine, hoonestusala laiendamine ning ehitustingimuste
seadmine, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määratlemine,
tehnovõrkudele ja -rajatistele asukoha määramine, juurdepääsu
määramine.
Keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine detailplaneeringu koostamisel ei ole vajalik, kuna detailplaneeringuga ei
kavandata eeldatavalt olulise keskkonnamõjuga tegevusi,
tegevused ei ületa keskkonnataluvust, ei põhjusta keskkonnas
pöördumatuid muutusi ega sea ohtu inimese tervist ja heaolu,
kultuuripärandit või vara.

Rõuge vallamaja töötajate puhkused
Vallavolikogu esimees Karel Saarna puhkab 11.−24. 07
Avahooldustöötaja Kristel Kõlli puhkab 18.−22. 07
Maa- ja ehitusnõunik Rein Rõustik puhkab 18.−31. 07
Raamatupidaja Tiiu Antsov puhkab 18.−31.07
Vallavanem Tiit Toots puhkab 18.−31. 07
Kantselei peaspetsialist Siiri Mõttus puhkab 18.07−01.08
Finantsjuht Palmi Mägi puhkab 18.07−05.08

Rõuge valla spordipäev lükkub edasi!
Tähelepanu! Selleks laupäevaks, 16. juuliks välja kuulutatud
Rõuge valla spordipäev lükkub edasi. Korraldajad annavad
kõigile võimaluse veel treenida ning seda sportlikumalt
võitlusesse astuda. Jälgige jooksvat infot!

Valla suvevollesari läks käima
Esimene etapp Nursis peetud, jätkame suvevolle sarja erinevatel
volleplatsidel üle valla.
Vollesarjas osalemine eeldab seotust Rõuge vallaga (elukoht,
töökoht, suvekodu, juured siin vms). Eraldi mängud naistele ja
meestele, võistkonnad loositakse – tule vaid kohale! Täpne
mängusüsteem selgub kohapeal. Üldarvestusse lähevad kõigi
etappide tulemused.
Kohtume esmaspäeva õhtutel. Naised kogunevad kell 17.45 ja
mehed kell 18.30:
II etapp 18. juulil Viitina mõisapargis,
III etapp 25. juulil Rõuges Ala-Rõuge volleplatsil,
IV etapp 1. augustil Sännas Kaugu Veski Puhkemaja volleplatsil
Osavõtt TASUTA! Info telefonil 5560 3989 (Karel Saarna).

Kontsert kirikus
Rõuge kirikus toimub laupäeval, 16. juulil kell 13 Aare Sussi 70.
sünniaastapäeva mälestuskontsert.
Esinevad Paul Suss (tšello), Kaia Voitka (viiul), Tõnis Pajupuu
(viiul), Kalle Kivistik (kitarr), Anti Kivistik (kitarr), Karin Suss (orel),
Kaido Suss (fagott), Karl Markus Gauk (tšello).
Kavas Vivaldi, Händel, Bach, Mozart, Schubert jt.

Tööpakkumine Rõuge noortekeskuselt
Rõuge Avatud Noortekeskus ootab oma armsasse kollektiivi tööle
särasilmset ja aktiivset noorsootöötajat.
Kui tunned, et see töö on just sulle, siis võta meiega ühendust:
raugeank@gmail.com või 5340 3309.
Kandideerimise tähtaeg on reede, 15. juuli 2016.

Kutse külavanemate kogusse
Reedel, 5. augustil kell 17 toimub Rõuge vallamaja koosolekute
saalis külavanemate kogu.
Koosoleku teemad:
Rõuge valla külade päev
Ülevaade haldusreformi protsessist
Tee-ehitusest vallas
Muud kohapeal tõstatatud küsimused.

Teade Rõuge piirkonna eakatele
Igakuine Rõuge piirkonna eakate kokkusaamine
neljapäeval, 28. juulil kell 11.00 Rõuge noortekeskuses.
Olete oodatud!

Rõugesse sattudes tasub nüüd kindlasti Ööbikuoru kandist läbi
käia, vaatetorni kerkimisele pilk peale visata ning jalutada
matkarajal, kus näeb nii mõndagi uut ja huvitavat!

toimub

Rõuge kunstikuur kutsub osalema
Neljapäeviti kursused lastele:
21. juulil kell 15.00 savikursus. Tasu 4 eurot.
28. juulil kell 15.00 kangakudumine. Tasu 2 eurot, juhendab Lya.
Kolmapäeviti kell 17.30 keraamikakursus. Tasu 10 eurot,
juhendab Aivar Rumvolt.
Lõime käärimise võimalus. Info telefonil 5552 3366 (Lya Veski).
Suvised kuurikontserdid ootavad!
Laupäeval, 16. juulil kell 17 esitab Pait Pettai rohkem ja vähem
tuntud artistide lugude kaverid ja omaloomingut. Sissepääs prii!
Teisipäeval 26. juulil kell 20 esinevad kunstikuuris Mari Kalkun
ja Tuulikki Bartosik koos sõpradega. Kuulete lugusid-laule Võrumaalt, Setumaalt, Norrast, Rootsist, Soomest, Walesist ja mujalt.
Kontserdil osalevad Eesti Laste Etno laagri lapsed ja noored.

Ööbikuoru vaatetorni ehitusest
Rõugesse ürgoru veerele juuni lõpuks valmima pidanud
vaatetorni ehitus pole seni lõppenud ning see on pannud
inimesed õigustatult küsima, milles asi.
Ehitustööd on algsest graafikust maas ehitaja viivituste tõttu, mis
tulenevad torni konstruktsioonide keerukusest. Praegu on ehitaja
poolt pakutud valmimistähtajaks 28. juuli ning selle paikapidavust
näitavad lähinädalad. Kindel on see, et vaatetorn saab ehitatud,
lihtsalt algsest mõnevõrra hilisemaks ajaks.
Ehkki ehitustööd on graafikust maas, ei tagane me esialgsest
eesmärgist ehitada kestev ja ainulaadne vaatetorn, mille kvaliteet
ei tohi kannatada liigse kiirustamise tõttu ehitusel.
Vallavalitsus on ehituse peatöövõtjale väljastanud ka leppetrahvi
hoiatuse, mille rakendamise maht sõltub ehitaja pingutusest torni
ehitamisel.

Tour de Rõuge juba sel nädalavahetusel!
Traditsiooniline maastikurataste mitmepäevavõistlus Tour de
Rõuge leiab taas aset sel nädalavahetusel, 15.−17. juulil.
Võistluskeskus asub Ööbikuoru keskuses, kuid I etapi start
antakse Vahtseliina lauluväljakul.
Osalemiseks peab olema vähemalt 18-aastane, võistlusklasse on
viis: mehed, naised, meespaarid, segapaarid ja naispaarid.
Võistluspäevade kava:
Reede, 15. juuli kell 20.00: I etapp (ca 15−20 km), start
Vahtseliina lauluväljakult.
Laupäev, 16. juuli kell 12.00: II etapp (ca 70 km), start Rõuge
Ööbikuoru platsilt, etapp läbib Läti Vabariiki.
Pühapäeval, 17. juulil kell 09.30: III etapp (ca 60 km), start Rõuge
Ööbikuoru platsilt.
Võistluse täpsem juhend on leitav internetis aadressil
https://haanja100.ee/juhendid/tour-de-rouge/.
Kõik on teretulnud radade äärde kaasa elama!

Tule jalgpalliklubile kaasa elama!
Rõuge jalgpalliklubi osaleb sel laupäeval ja pühapäeval, 16. ja 17.
juulil Tamula rannas Võru maakonna rannajalgpalli turniiridel.
Mängude algus mõlemal päeval kell 10.00.

Teater Viitinas
Nagu juba kombeks saanud, külastab Viitinat ka sel suvel Sõmeru
näitetrupp, kes esitab 22. juulil kell 19.00 Viitina külakeskuses
Brian Friel’i näidendi „Lõikuspeo tantsud“.
Pääs etendusele maksab 3 eurot, tulge vaatama!

Kalapüügivõistlus "Viitina Kuurits 2016"
Traditsiooniline kalapüügivõistlus toimub laupäeval, 23. juulil
Viitina Järvesaares. Päeva juhib Avo Soe.
Kuuritsapäeva kava:
12.00−14.00
võistkondade registreerimine (igas 4 liiget)
14.00−14.30
püügiriistade ja kostüümide ülevaatus
15.00−16.00
kuuritsaga kalapüük Viitina järves
16.00−16.30
püütud kalade kaalumine
16.30−17.30
igasuguseid tegevusi igale eale, uhhaa süümine
18.00
autasustamine ja püütud kalade oksjon
Ilusa ilma korral jätkub õhtu tantsides.
Auhind kõige ilmekamale kostüümile. Pealtvaatajatele on üritus
tasuta, võistlusel osalemine maksab 25 eurot võistkonna kohta.
Soovitame aegsasti registreeruda, sest püügilubade arv on
piiratud! Info: 517 4556 (Peep Kimmel).

Priitahtlike pritsimeeste käraja Rõuge pargis
Laupäeval, 30. juulil on kogu vallarahvas ja muudki külalised
oodatud Rõuge parki, kus toimub traditsiooniline priitahtlike
pritsimeeste KÄRAJA!
Päev algab kell 15 pritsimeeste ja külaliste rongkäiguga AlaRõugest parki. Sellele järgnevad erinevad võistlused ning
tegevused igas eas osalejatele. Käramisele teeb lõpu kell 21 algav
tants ansambliga Härra Kuu.
Kärajal osalemine on kõigile TASUTA!

Avatud talude päev

Pühapäeval, 24. juulil toimub üle-eestiline avatud talude päev.
Rõuge vallas avab oma väravad sel puhul Thalbergi talu Nogo
külas. Kõik on oodatud külastama ja uudistama kell 10−17:
Päeva jooksul küpsetame maa sees lammast, kuulame Rõuge
valla hobimesiniku Marko Kuke kogemusi, tutvume kaasaegse
mahlapressiga ja valmistame rabarberimahla ning räägime
austerserviku kasvatamisest koduaias. Kõik külalised saavad osa
võtta ühise vaiba kudumisest kangastelgedel, vaadata kevadise
seemnekülvamise tulemusi ja tutvuda erinevate taimedega.
Kohapeal saab osta selleaastast mett, lilli, käsitööalbumeid ja
heade soovide magneteid, mekkida suppi ning otse ahjust tulnud
suitsukana ja muud liha, samuti maa sees küpsetatud lammast
koos oma talu hoidistega. Saadaval ka erinevat käsitööd.
Tegevust leidub ka lastele: kiiged, batuut, liumägi, liivakast,
kriidid ja tahvlid, pliiatsid ja paberid. Eriti julged saavad proovida,
kuidas on istuda traktoril!
Külakostiks on südamest oodatud 0,5 l purgid, siis saab
järgmisel aastal taas hoidiseid maitsta!

Kontsert Sänna Kultuurimõisas
Laupäeval,
30.
juulil
esineb
Sänna
Kultuurimõisas
barokkansambel Corelli Consort.
Kontsert toimub kontserdisarja "Eesti mõisad 2016" raames ning
sellega kogutakse raha Kohila Mõisakooli toetamiseks.
Enne ja pärast kontserti on avatud kohvikud ning toimub
mõisatuur koos Jüri Kuuskemaaga.
Piletite tavahinnad on 20 ja 15 eurot. Sänna raamatukogust saab
osta pileti ette soodsamalt, 8 euro eest Pileteid on piiratud arv ning
neid saab osta teisipäevast reedeni kell 10−17, muul ajal palume
helistada ette telefonile 5558 8929.

Rõuge Maarja koguduse teated
17. juulil, 9. pühapäeval pärast nelipüha, kell 11.00 kuldleer ja
armulauaga jumalateenistus.
24. juulil, 10. pühapäeval pärast nelipüha, kell 11.00
jumalateenistus.
31. juulil, 11. pühapäeval pärast nelipüha, kell 11.00 armulauaga
jumalateenistus.

Valla raamatukogude puhkused
Viitina raamatukogu on töötaja puhkuse tõttu suletud kuni
17. juulini, 25.−31. juulil ja 15.− 29. augustil.
Rõuge raamatukogu puhkab kuni 20. juulini.
Nursi Raamatukogu puhkab kuni 24. juulini ja 1.−14. augustil.
Raamatukogude puhkuste ajal laenutamist ei toimu. Ilusat suve!

Maakonna jalgrattakrossi MV etapp Rõuges
Kolmapäeval, 20. juulil kell 19 antakse Rõuges Ööbikuoru
keskuse juures start Haanja Rattaklubi ning Võrumaa Mängude
koostöös korraldatud jalgrattakrossi etapile.
Toimub ka lastesõit alla 12-aastastele, selle kestus on 10−20
minutit, rada on lastele sobilik ning lapsevanemad võivad soovi
kottal ratta kõrval käies abiks olla.
Rohkem infot internetist Haanja Rattaklubi kodulehelt ning
Võrumaa Mängude kalendrist (http://vorumaaspordiliit.ee/).

Lenna Kuurmaa ja Koit Toome koos laval!
Palavalt armastatud Lenna ja Koit pole seni koos ühelgi kontserttuuril esinenud. Augustikuistel kontsertidel ühendavad nad lõpuks
hääled, et oma erilise karismaga üheskoos publiku meeled võluda.
Neid saadab kitarrivirtuoos Jorma Puusaag.
Rõuges saab Lenna ja Koidu kontserti „Mina jään“ kuulda
kolmapäeval, 3. augustil kell 19.00 Ööbikuoru Villas.
Kontserdi pileteid hinnaga 18 eurot (sooduspilet 16 eurot) saab
osta Piletilevist.
Kontserdi ajal pakutakse erimenüüd. Toitlustusega paketti koos
kontserdipiletiga saab broneerida vaid kohapeal: villa@oruvilla.ee
või 509 9666.
Kontserdil pakutav menüü avaldatakse mõni aeg enne kontserti
internetis: www.oruvilla.ee ja www.facebook.com/oruvilla.

Curly Stringsi suvetuur!
Suve kõige ilusamal ja värvideküllasemal kuul sõidab mööda
armast kodumaad ringi sõprusest sündinud ansambel Curly
Strings. Muusikalisi üllatusi pakutakse mitmetes erilistes
paikades, teiste hulgas ka Viitina järve ääres.
Lisaks heale muusikale saab nautida loomulikult ka head ilma,
head toitu ja sõbralikku seltskonda.
Viitina Järvesaare laululaval toimub kontsert esmaspäeval,
8. augustil algusega kell 20.00.
Pääsmed on eelmüügis Piletilevis hinnaga 12 eurot, samal päeval
15 eurot. Kuni 12- aastased lapsed tasuta.
Rõuge rahvamajas on müügil piiratud koguses sooduspileteid
(10 eurot), kasutage juhust! Info telefonidel 506 1267 (Riina Kööts)
ja 5302 6770 (Ive Ruusamäe).

KaraokeFest 2016 Ööbikuorus!
12.−13. augustil toimub üle-eestiline karaokesõprade kokkutulek,
mis aastast aastasse on augustis kaheks päevaks ikka ja jälle
laulukaja ning selle tekitajad kokku toonud.
Tänavu saavad laulusõbrad kokku Rõuge Ööbikuoru laululaval.
Lisaks festivali õhtusele põhiosale ehk lakkamatule laulmisele
leiab teisel festivalipäeval traditsiooniliselt aset lõbus perepäev
erinevate mängude-võistlustega ning loomulikult ei puudu ka
lastekaraoke!
Piletid müügil kohapeal sularahas.
Festivali kahe päeva pilet maksab 6 eurot, ühe päeva pilet 4 eurot.
3−15-aastastele lastele sissepääs esimesel päeval 2 eurot,
perepäev lastele tasuta.
Tule
sinagi,
sest
laul
ühendab!
Rohkem
infot:
festival.kannuklubi.org.

