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Rõuge Vallavolikogu istung
Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval, 31. augustil 2016. a kell
16.00 vallamajas.
Päevakorra projekt:
1. Haanja valla, Misso valla, Mõniste valla, Rõuge valla ja Varstu
valla ühinemislepingu projekti avalikustamisele suunamine
Ettekandja vallavanem Tiit Toots
2. Viitina külas Koolimaa katastriüksuse ja sellega piirneva ala
detailplaneeringu algatamine ning keskkonnamõju strateegilise
hindamise mittealgatamine
Ettekandja maa- ja ehitusnõunik Rein Rõustik
3. Rõuge alevikus Paisu katastriüksuse ja sellega piirneva ala
detailplaneeringu kehtestamine
Ettekandja maa- ja ehitusnõunik Rein Rõustik
4. Aia tn 6 katastriüksuse jagamisel tekkinud uute katastriüksuste
sihtotstarbe ja nime määramine
Ettekandja maa- ja ehitusnõunik Rein Rõustik
5. Männisaare
katastriüksuse
jagamisel
tekkinud
uute
katastriüksuste sihtotstarbe ja nime määramine
Ettekandja maa- ja ehitusnõunik Rein Rõustik
6. Orumäe katastriüksuse jagamisel tekkinud uute katastriüksuste
sihtotstarbe ja nime määramine
Ettekandja maa- ja ehitusnõunik Rein Rõustik
7. Riigi omandisse taotletavatele maatükkidele sihtotstarbe ja
nime määramine
Ettekandja maa- ja ehitusnõunik Rein Rõustik
8. Rõuge Põhikooli põhimääruse kinnitamine (hoolekogu
seisukoha saamisel)
Ettekandja haridusnõunik Liili Maran
9. Rõuge valla osalemise otsustamine mittetulundusühingus Eesti
Andmesidevõrk
Ettekandja vallavanem Tiit Toots
10. Nõusoleku andmine isikliku kasutusõiguse muutmiseks
kinnisasjale ja Rõuge Vallavolikogu 23.09.2009. a otsuse nr 34
muutmine
Ettekandja vallavanem Tiit Toots
11. Vabariigi Presidendi valimiskogusse volikogu esindaja
valimine. Päevakorrapunkt tuleb arutusele juhul, kui Riigikogus
Vabariigi Presidenti ära ei valita.
12. Vallavanema info
13. Volikogu esimehe info
Järgmine volikogu istung toimub kolmapäeval, 28. septembril.

Vaatetorni ehitusplatsil käimine on keelatud!
Hoolimata suurest hulgast hoiatavatest siltidest ja teavitustest
leidub ikkagi inimesi, kelle seiklusjanu pimestab lugemisoskuse
ning ehitatava vaatetorni juures ja selle otsas käiakse öösiti lausa
regulaarselt. Tuletame meelde, et Ööbikuoru külastuskeskuse
parkla ja haljasala on turvatud videovalvega ning korrarikkujad
tänu sellele vajadusel lihtsasti tuvastatavad.
Ehitaja ja vallavalitsus hoiatavad, et EHITUSOBJEKTIL
VIIBIMINE ON RANGELT KEELATUD ja karistatav! Samuti pole
lubatud ehitusplatsilt asjade kaasa viimine, seal alkoholi tarbimine
ja oma taara maha jätmine, treppidel ronimine jne.
Poolelioleval objektil on palju ohtlikke ja teravaid detaile, treppide
piirded pole veel paigas ja isegi ehitajad viibivad tornis vaid
nõuetekohase turvavarustusega.
Palume väga: ärge seadke oma elu ja tervist ohtu, ootame
vaatetorni valmimise ära ja siis võib seda külastada nii palju kui
süda lustib! Huvilistel pole keelatud väljastpoolt aeda ja tööd
häirimata vaatetorni ehitamist vaadata.

Muduri küla esindajad möödunud laupäeval toimunud Rõuge valla küladepäeval
aasta küla 2015 tiitlit vastu võtmas ja tänukõnet pidamas. Küladepäeva pilte näeb
internetis aadressil http://bit.ly/Rouge-kyladepaev-2016

Rõuge valla aasta küla 2015 – Muduri!
Laupäeval, 20. augustil toimus juba 12. korda Rõuge valla
küladepäev, seekord Kokõmäe külas Vihtla järve ääres. Hea ilm
oli kohale toonud üle 200 osaleja ja paljude muude tegevuste
hulgas nimetati traditsiooniliselt ka Rõuge valla möödunud aasta
silmapaistvaim küla.
Rõuge valla aasta küla 2015 tiitel anti Muduri külale. Selle küla
elanikud hoolivad oma kodukohast. Nad on tegusad ja ettevõtlikud. Mudurlased, nagu nad ennast naljatades kutsuvad,
koguvad ühiselt tervisetunde. Mõned aastad tagasi loodi küla
arengu huvides MTÜ Muduri külaselts.
Muduri külavanem kõneleb ühtlasi ka väiksemate naaberkülade
Härämäe ja Hotõmäe eest. Tehakse talgupäevi ja võetakse ette
muid ühiseid tegemisi: matkad, piknikud, meisterdamised. Koos
tähistatakse rahvakalendri tähtpäevi ning lisaks lüüakse kaasa
Viitina külaseltsi tegemistes. Meeskonnatunde hoidmiseks on
külarahvale valmistatud ühesugused särgid. Eelmise aasta valla
külade päeva korraldas just Muduri küla.
Palju õnne teile kõigile! Jätkugu ikka lusti küla edasiarendamiseks
ja uusi kordaminekuid kogu külale!

Otsime uuele vallale nime!
Kuulutame välja ideekorje Haanja, Misso, Mõniste, Rõuge ja
Varstu valdade ühinemisel tekkivale uuele omavalitsusüksusele
nimeideede leidmiseks.
Ideekorje eesmärk on koguda erinevaid ideid ja arvamusi selle
kohta, mis võiks olla loodava ühisvalla nimi. Laekunud
ettepanekud vaatab läbi ühinemise juhtrühm ning vajadusel
suunatakse
nimevariandid
novembris
2016
toimuvale
haldusreformi rahvahääletusele.
Vastavalt kohanimenõukogu soovitusele tuleks eelistada pika
järjepideva traditsiooniga maa-alaliste üksuste või looduspiirkondade nimesid. Nimi peaks olema piirkonda iseloomustav
või selline, mille järgi piirkonda laiemalt tuntakse. Hoiduda tuleks
sidekriipsuga ühendatud ja liiga pikkadest ning meelevaldse
mehaanilise liitmise teel saadud nimedest (nt valdade nimede
esitähed).
Ideekorje tähtaeg on 15. september 2016 kell 14.00. Ettepanekuid
oodatakse eelistatult e-posti aadressil haldusreform@gmail.com,
aga ka posti teel asjaomaste vallavalitsuste aadressidel või otse
vallakantseleidesse. Ettepanekule tuleb lisada oma nimi ja
kontaktandmed, paberil laekuvad ettepanekud tuleb esitada
kinnises ümbrikus, millel on märksõna “Nimeidee konkurss”. Iga
idee esitajal on õigus esitada kuni kolm nimeettepanekut. Kõigi
ettepanekute esitajate vahel loositakse välja erinevaid auhindu.
Ühinemise juhtrühm vaatab laekunud ettepanekud üle septembris
toimuval koosolekul.
Täpsemat infot haldusreformi protsessi kohta saab aadressilt
http://rouge.kovtp.ee/haldusreform ja kõigi teiste läbirääkimisi
pidavate valdade kodulehtedelt.
Rohkem infot ideekorjest: tiit@rauge.ee, 517 6261 (Tiit Toots).

Laste- ja kooliasjade täika Rõuges
26. augustil algusega kell 16 toimub Ala-Rõuge parklas koos
reedeste turutundidega KOOLIASJADE TÄIKA. Kauplema on
oodatud nii lapsed ise kui vanemad!
MTÜ Rõuge Kool kutsub kõiki vanemaid ja lapsi enne kooliaasta
algust vaatama läbi oma kappe, sahtleid ja pööninguid ning tooma
taaskasutusse väikeseks jäänud või kasutult seisvaid laste- ja
kooliasju, olgu nendeks koolipluusid ja -vestid, suusad, seljakotid,
mänguasjad või muu.
Täika kohta saab rohkem infot telefonil 5554 2088 (Eveli Kuklane).

Rõuge Maarja koguduse teated
15. pühapäeval pärast nelipüha, 28. augustil kell 11.00
armulauaga jumalateenistus – SUVINE LEERIPÜHA.
16. pühapäeval pärast nelipüha, 4. septembril kell 11.00
armulauaga jumalateenistus.
25. augustil kell 18.30 kogudusemajas vestlusõhtu.

Tere, kool!
Rõuge Põhikooli kooliaasta avaaktus toimub neljapäeval,
1. septembril kell 9 spordisaalis.
Järgneb klassijuhataja tund ja kooliaasta sisseõnnistamine
Rõuge Maarja kirikus.
Esimese koolipäeva hommikul alustavad koolibussiringid sõitu
tavapärasest üks tund hiljem ja suunduvad koju kell 11.

Tule valla spordipeole!
Rõõmusõnum kõigile spordisõpradele: laupäeval, 3. septembril
kell 11.00 saab Viitina külakeskuse juures teoks meie valla
selleaastane SPORDIPÄEV, ja mitte ainult!
Päev algab kell 11 seitsmejärvemaa seitsmevõistlusega, mille
alad on jõukohased kõigile. Seitsmevõistlusega paralleelselt käib
köieveo võistlus ja rammumehe valimine.
Samal ajal võimalused muudeks tegevusteks erinevas eas
inimestele mudilastest eakateni. Kes võistelda ei soovi, see saab
teha kepikõnniringi, proovida tõukerattaga sõitmist või elada
kaasa rammumehe võistlusele ning köieveole.
Kell 14 antakse start triatlonile, mida saab teha nii individuaalselt
kui meeskonnana.
Pärast triatloni väike kehakinnituspaus, siis spordipäeva
autasustamine ning SPORDIPIDU, millega tähistame valla
tervisetundide programmi lõppu, 10 000 tervisetunni täitumist.
Sööme jäätist, mängime, lustime muusika saatel ja teeme tutvust
uue hooajaga ning kuulutame välja uute terviseobjektide ideede
kogumise – ole kohal, siis oled kursis!

Taaskasutuskeskus ootab külastama!
Tuletame kõigile meelde, et Rõuges tervisekeskuse I trepikoja
keldrikorrusel (sissepääs maja tagant) on taaskasutuskeskus,
kust saab TASUTA rõivaid-jalanõusid kogu perele, mõnikord ka
majapidamistarbeid ja mänguasju.
Kooliaasta alguse eel on just paras aeg enne kauplusse
tormamist ka taaskasutuskeskusest läbi käia: ehk leiate sealt
midagi sobivat ning väärtuslikud eurod jäävad pere eelarvesse
alles. Praegu on saadaval päris palju laste ja noorte riideid.
Taaskasutuskeskus on avatud aastaringselt igal tööpäeval
kell 9−16 ning seal kehtib täielik iseteenindus: astu sisse, vaata
ringi, võta, mis sobib ning jäta enda järel maha korras ruum!
Suurem osa saadaolevast kaubast pärineb meie inimestelt. Aitäh
kõigile, kes on oma riiete, mänguasjade või muu kraamiga meie
taaskasutuskeskuses pakutava valikut rikastanud! Oma asju saab
tuua ja eesruumi jätta igal ajal, ka nädalavahetustel.
Siiski soovime rõhutada, et tegu on meie oma inimeste
hüvanguks loodud taaskasutuskeskuse, mitte jäätmehoidlaga
ning sinna on oodatud vaid sorteeritud, puhtad ja korralikud
esemed, mitte kasutuskõlbmatud pesemata kaltsud. Kahjuks
satub meie ukse taha ka viimaseid. Palume mõista, et keskuses
ei ole püsivat töötajat ning sobimatu kraami sorteerimine ja
likvideerimine põhjustab kellelegi asjatut lisatööd. Seega peaks
igaüks oma toodavad asjad kriitiliselt üle vaatama ning vajadusel
mujale toimetama.
Lisaks on aktiivsed rõugelased loonud ka Facebooki grupi
„Taaskasutus Rõuges“, kus saab samuti oma asju teistele
pakkuda – eriti neid, mis taaskasutuskeskuse kitsukesse ruumi
ära ei mahu. Soovitame sellega liituda ja aktiivselt kasutada!


Suvehelide sarja kontsert Rõuges
Reedel, 26. augustil kell 19.00 kõlavad Rõuge Maarja kirikus
G. Ph.Telemanni soolokantaadid.
Esinevad sopranid, ooperisolistid Karmen Puis ja Sigrid Mutso,
orelil Elke Unt, oboel Maimu Kaarde ja flöödil Lande Lampe-Kits.
Tulge kuulama! Kohalikele elanikele on kontsert tasuta, publiku
annetused lähevad kohaliku koguduse toetuseks.

Viimäne Sandisuu ummamuudu külälaat!
Sel pühapäeval, 28. augustil algusega kell 12.00 saab Sandisuu
külaplatsil viimast korda ummamuudu kaupa teha!
See on omanäoline, vahva ja lõbus laat, kus kauplemiseks pole
sentigi raha tarvis – haara kodust kaasa kõik, mis tundub üleliigne,
ja tule vaheta selle vastu, mis sulle sobib. Hea võimalus enne
kooliaasta algust kodus suurpuhastust teha ning oma asjadega
kellelegi teisele palju rõõmu valmistada!
Loomulikult võta tulles auto peale ka kõik sõbrad, tuttavad ja
naabrid, nii palju kui mahub!
Rohkem infot telefonil 5380 4971 (Maire Meldre).
Tule kohale ja teeme viimase Sandisuu ummamuudu külälaada
meeldejäävaks!

Jaanipeebu kitarrikool kutsub!
Ootame huvilisi noori ja täiskasvanuid vanuses 12 ja vanemad
algajate kitarrikursusele!
Kursusel õpime akordidega laule saatma ning kevadel esitame
omandatud repertuaari suurel lõppkontserdil. Õppimine toimub
grupis ja kord nädalas teisipäeva õhtuti, kuid lisaks on vaja ka
vaba aega kodus harjutamiseks. Oma pilli olemasolu on
soovitatav. Kui vajad nõuannet, millist kitarri osta, siis võta
ühendust allolevatel kontaktidel.
Esimene kokkusaamine on teisipäeval, 13. septembril kell
18.30 aadressil Haanja mnt 10, Rõuge kiriku pastoraadis (kiriku
taga).
Kohti
on
piiratud
arv
ja
soovitame
registreeruda:
indrek.hunt@protonmail.com või 5841 5169 (Indrek Hunt).

Enne sügist korsten ja ahi korda!
Enne sügiskülmade saabumist on viimane aeg oma
kütteseadmed üle vaadata ja hooldada, et peagi saabuvad
jahedamad ilmad ja kütteperiood ebameeldiva üllatusena ei
saabuks.
Eramajade korstnaid ja lõõre tohib ise puhastada, kuid kord viie
aasta jooksul peab seda tegema väljaõppinud korstnapühkija.
Ametimees puhastab ja vaatab kütteseadmed üle, teeb parandust
vajavate vigade kohta ettekirjutused ning väljastab tehtud tööde
kohta akti. „Puhastamata korstnas tekkivad tahmapõlengud
lõhuvad kütteseadet ja pragudest pääseb tuli ümbrust süütama,“
juhib tähelepanu Lõuna päästekeskuse ennetusbüroo juhataja
Arvi Uustalu. „Puhastamata kütteseadmete tõttu sagenevad
paraku kütteperioodi alguses ka päästjate väljasõidud tahmapõlengutele ja vigastest kütteseadmetest tingitud tulekahjudele.“
Tasub meeles hoida, et korstnat ja lõõre tuleb pühkida igal aastal
vähemalt ühe korra, kuid tihedama kasutamise puhul tuleb neid ka
tihedamini puhastada. See on otseselt kasulik, sest puhastatud
kütteseadmes kulub vähem kütet ning see annab rohkem sooja.
Kütteseadet aitab säästa kvaliteetne ja kuiv küttematerjal, lõhub
aga ülekütmine. Seega tuleks ka väga külmade ilmadega
kütmisega piiri pidada ning korraga järjest liiga palju ahju kütta ei
tohi.
Võrumaa korstnapühkijate andmed leiab internetist aadressilt
http://www.korsten.ee/korstnapyhkijate-kontaktid/vorumaa, teiste
hulgas näeb seal ka kahte Rõuge korstnapühkijat:
Urmas Hiielaan (5693 9798, urmas.hiielaan@gmail.com) ja
Aigar Kuus (5690 3030, aigar.praid@gmail.com).

