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Rõuge vallavolikogu 28. oktoobri istungi päevakord
Rõuge vallavolikogu istung toimub kolmapäeval, 28. oktoobril 2015
kell 16.00 vallamajas.
Päevakorra projekt:
1. Võrumaa ettevõtlusalade arendamise tulevik. Ettekandja Võru
maavanem Andres Kõiv.
2. Rõuge vallas Nogu külas Saunamaa katastriüksuse osa
detailplaneeringu kehtestamine. Ettekandja maa- ja ehitusnõunik
Rein Rõustik.
3. Muhkamõtsa külas Laanemetsa katastriüksuse jagamisel tekkinud
uute katastriüksuste sihtotstarbe määramine. Ettekandja maa- ja
ehitusnõunik Rein Rõustik.
4. Heibri külas Kõivsaare katastriüksuse jagamisel tekkinud uute
katastriüksuste sihtotstarbe määramine. Ettekandja maa- ja
ehitusnõunik Rein Rõustik.
5. Märdi külas Aasa katastriüksuse jagamisel tekkinud uute
katastriüksuste sihtotstarbe määramine. Ettekandja maa- ja
ehitusnõunik Rein Rõustik.
6. Matsi külas Nurmeotsa katastriüksuse jagamisel tekkinud uute
katastriüksuste sihtotstarbe määramine. Ettekandja maa- ja
ehitusnõunik Rein Rõustik.
7. Rõuge valla eelarvestrateegia 2016–2019. Ettekandja finantsjuht
Palmi Mägi.
8. Rõuge alevikus uute kortermajade ehitamiseks vajaliku maa
detailplaneeringu
keskkonnamõjude
strateegilise
hindamise
mittealgatamine. Ettekandja keskkonnaspetsialist Jaanus Tanilsoo.
9. Utessuu liivakarjääri kaevandamisloa pikendamine. Ettekandja
keskkonnaspetsialist Jaanus Tanilsoo.
10. Rõuge Ööbikuoru katastriüksusele isikliku kastusuõiguse
seadmine Elektrilevi OÜ kasuks. Ettekandja vallavanem Tiit Toots.
11. Erihoolekandeasutuste ümberkorraldamine Võru maakonnas ja
Rõuge valla roll selles. Ettekandja vallavanem Tiit Toots.
12. Vallavanema info.
13. Volikogu esimehe info.

Vallavanema vastuvõtud külades
Vallavanem Tiit Toots võtab kord kuus kodanikke vastu kõigis
suuremates külades. Kõik vallaelanikud on oodatud oma elukohale
lähimasse kohtumispaika, et vestelda vallavanemaga enda jaoks
olulistel teemadel. Järgmised kohtumised:
Teisipäeval, 27. oktoobril kell 9.00 Nursi külakeskuses.
Teisipäeval, 10. novembril kell 9.00 Sänna kogukonnakeskuses.
Soovi korral võib vallavanemaga kohtumise eel mõtteid vahetada
telefonil 517 6261.

Teade metsaspetsialistilt
Alates sellest sügisest ei toimu enam metsaspetsialistide vastuvõtte
valdades.
Metsateatise esitamise võimalustest on põhjalikult kirjutatud
keskkonnaameti kodulehel (Metsandus – Metsateatis). Sealt saab ka
metsateatise väljaprinditava või arvutis täidetava vormi.
Väljaprinditud metsateatisi saab ka Rõuge vallamajast.
Võrus Keskkonnaameti majas saab metsateatist täita igal tööpäeval.
Meeta Uibo on seal metsaomanike jaoks olemas endiselt teisipäeviti
kell 9.00–16.00.
Metsaomanikke nõustatakse ja suheldakse ka telefoni ja e-posti teel:
meeta.uibo@keskkonnaamet.ee,
510
9321
(Meeta
Uibo,
Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regiooni spetsialist).
NB! Oma abi pakub ka SA Erametsakeskuse konsulent.
Metsateatise täitmisel ja muude metsanduslike teemade puhul võib
pöörduda ka SA Erametsakeskuse erametsanduse konsulentide
poole, kes aitavad metsaomanikel täita erinevaid vorme, taotleda
toetusi ning jagavad üldist teavet teie metsa kohta.
Konsulentide kontaktid leiate SA Erametsakeskuse kodulehelt
http://www.eramets.ee/konsulentide-andmebaas.

10. oktoobril peeti Rõuges tervisemessi, kus sai tutvuda erinevate
terviseteemaliste ja niisama toredate väljapanekutega.
Pildil: päeva alustati tervislikule üritusele kohaselt ühise sirutamisega.

Kogume tervisetunde
kingituse!

ja

teeme

endile

suure

Rõuge valla tervisetundide programm kutsub kõiki vallaelanikke oma
tervisekäitumist jälgima ning seda ühise eesmärgi nimel üles
tähendama.
Programmi mõte on koguda kokku kõik rõugelaste tervist toetavad
head teod selle hooaja jooksul. Selleks tuleb täita oma
tervisekäitumise päevikut kas veebis (http://tiny.cc/tervisetunnid) või
paberil.
Tervisetundide päevikud koos juhendiga leiad kõigist valla
kauplustest, raamatukogudest, koolist, lasteaiast, rahvamajast,
vallamajast, noortekeskusest ja tervisekeskusest. Kui päevik saab
täis, jäta see karpi, mille leiad samadest kohtadest ning võta uus
päevik. Rohkem infot: http://rouge.kovtp.ee/tervisetunnid.
Tervisetunde saavad koguda kõik Rõuge inimesed lastest eakateni.
See programm ei ole ainult sportlastele, arvestust peetakse nii
füüsilise, vaimse kui sotsiaalse tegevuse üle.
Kui saame suve alguseks kokku 10 000 tervisetundi, siis viib
vallavalitsus täide ühe meie ühise soovi väärtusega 5000 eurot.
See, milline hea mõte teoks saab, sõltub igast vallakodanikust –
kõigepealt tuleb head mõtted lauale laduda ja seejärel parim mõte
hääletuse teel välja valida.

Esita oma ettepanek tervisetundide programmi!
Kuni 31. oktoobrini 2015 ootab vallavalitsus kõigi ettepanekuid, mida
teha 5000 euroga, et meie kodukoht oleks ilus ja inimesed terved.
Ettepanek peab vastama järgmistele kriteeriumitele:
* kogukonna heaolu ja tervist toetav;
* käegakatsutav ja ajas püsiv (ehitis, rajatis, objekt);
* 5000 euro eest teostatav;
* avalikus ruumis ja kõigile kättesaadav.
Ettepaneku juurde tuleb lisada lühikirjeldus, et saaks hinnata selle
vastavust kriteeriumitele.
Praeguseks on laekunud juba kaks ettepanekut: välitreeningvahendid
parkidesse ning sulgpalliväljak Rõuge kooli spordisaali. Esita julgelt
ka oma ettepanek! Kõigi saabunud ideedega ja nende kirjeldustega
saab tutvuda valla kodulehel aadressil www.rauge.ee/tervisetunnid.
Ettepanekuid saab esitada e-posti teel aadressile jaanus@rauge.ee
või kirjalikult vallamajja.
9.–30. novembrini toimub rahvahääletus, kus vallakodanikud saavad
hääletada meelepärasema variandi poolt. 1. detsembril kuulutatakse
välja enim hääli saanud ettepanek, mida vallavalitsus asub teostama
juhul, kui vallarahvas kogub suve alguseks kokku 10 000 tervisetundi.

Ole osaline Rõuge valla arengus!
Rõuge vallavalitsus kuulutab taas välja kodukohakampaania.
Kui sina ise või keegi sinu Rõuge vallas elavatest sõpradest,
tuttavatest, sugulastest või naabritest pole end veel valla elanikuks
registreerinud, siis palun tehke seda. Valla registreeritud inimeste
arvust sõltub otseselt meie eelarve ning sellest tulenevalt ka paljud
arenemisvõimalused.
Loomulikult on valla hingekirja väga teretulnud ka Rõuge sõbrad ja
patrioodid, kes hetkel võib-olla tegutsevad veidi eemal, aga hoiavad
Rõuget alati südames ja soovivad anda nii oma panuse kodukoha
käekäigu heaks. Olete oodatud oma toetuse ja ideedega!
Valla elanikuks registreerimiseks on kaks võimalust:
* Täida elukohateade internetis. Seda saab ID-kaardi ja kaardilugeja
olemasolul teha riigiportaalis www.eesti.ee.
* Tule Rõuge vallamaja kantseleisse, kus on võimalik elukohateade
esitada paberkandjal.
Vajadusel küsi lisa: vald@rauge.ee või 785 9312.

Rõuge piirkonna eakate kokkusaamine
Rõuge piirkonna eakate järgmine kokkusaamine toimub neljapäeval,
29. oktoobril algusega kell 11.00 Rõuge noortekeskuses.

Rõuge Maarja koguduse teated

Muusika-aasta näituse avamine rahvamajas

22. pühapäeval pärast nelipüha, 25. oktoobril kell 11.00 armulauaga
Muusika-aastale pühendatud näitus "Kõlab hästi" avatakse Rõuge
jumalateenistus.
rahvamajas juba sel laupäeval, 24. oktoobril kell 12.00.
23. pühapäeval pärast nelipüha, 1. novembril kell 11.00 armulauaga
Näitusele on välja pandud möödunud sajandil kasutusel olnud vanad
jumalateenistus.
muusikamängijad, helikandjad, laulikud ja muud huvitavat kraami.
24. pühapäeval pärast nelipüha, 8. novembril kell 11.00 armulauaga
Oma silm on kuningas, tule aga kaema!
jumalateenistus.
Näitust saab külastada raamatukogu lahtiolekuaegadel ning
29. oktoobril kell 18.30 kogudusemajas vestlusõhtu.
rahvamaja ürituste ajal. Kuni oktoobri lõpuni on samas veel üleval ka
Iga tervisetund loeb, ka Muduri küla oma!
loodusfotode näitus, nii et kasutage juhust ja tulge vaadake lausa
Muduri küla luges oma tervisetunde laupäeval, 17. oktoobril kogu kahte näitust korraga!
külarahvaga matkates.
Muduri külarahva hulgas on uued elanikud Tallinnast ja Tartust, Harrastajate suusatreeningud Rõuges
Teisipäeviti ja neljapäeviti kell 18–19.30 on kõik harrastussuusatajad
seepärast on vaja tutvuda oma koduümbrusega.
Marsruudiks oli Muduri–Häramäe–Hallimäe ja tagasi. Kohal 17 oodatud Rõuge koolimaja juurde suusatrenni, mida juhendab meie
külaelanikku ja see tuleks korrutada 7,1 kilomeetriga. Õige vastus on oma valla noor treener Thomas Kuus.
120,7 kilomeetrit ja 2,5 tundi värsket õhku ning palju-palju Kui soovid parandada oma kohta maratonidel, arendada
õnnelikumad ja seltskondlikumad inimesed. Kõik koos, nii suured kui suusatehnikat, liikuda värseks õhus koos hea seltskonnaga, tõsta
oma füüsilist vormi või õppida suusavarustuse eest hoolitsema, siis
väikesed, nii eakad kui noored.
on see trenn just sinu jaoks!
Tehke järele, tervis on teie!
Harrastajate gruppi sobivad kõik huvilised alates gümnaasiumiVaata üle oma kuulutused Kohalikule.ee lehel!
õpilastest, ülemist vanusepiiri ei ole.
Haanja-Rõuge ühisesse kuulutusteportaali Kohalikule.ee on
Koguneme Rõuge koolimaja ees. Õppemaks 20 eurot kuus või 3
kogunenud juba üsna suur hulk erinevaid kuulutusi. Tore, et see enam
eurot üks kord. Küsi lisainfot: thomaskuus@gmail.com või 5657 2727
kui aasta tagasi algatatud projekt nii hästi käima on läinud!
(Thomas Kuus).
Ka sel sügisel anname välja Kohalikule.ee paberlehe, kus on info
mõlema valla erinevate teenusepakkujate kohta ning ära trükitud nö Järgmine Torniööbik ootab kaastöid
püsivama iseloomuga kuulutused. See tähendab, et hooajalised ja Oktoobri alguses ilmus teine number Haanja-Rõuge ühist ajalehte
ilmselgelt kiiresti mööduva infoga teated lehte ei lähe.
Torniööbik, loodetavasti leidis iga lugeja sealt enda jaoks midagi
Et leht tuleks võimalikult asja- ja ajakohane, palume kõigil oma huvitavat.
kuulutused www.kohalikule.ee lehele lisada või seal juba üleval Selle aastanumbri sees ilmub veel kolmaski leht, kuhu on oodatud
olevad kuulutused vajadusel kaasajastada. Oma kuulutusi on mõistlik kõikide Haanja ja Rõuge inimeste kaastööd. Kirjutage oma
aeg-ajalt uuendada juba selle pärast, et sedasi tõuseb kuulutus tegemistest, arvamustest, mälestustest… Kõigest, mis lugejale huvi
teistest ettepoole.
võiks pakkuda.
Loomulikult on kena, kui logite sinna aeg-ajalt sisse ka selleks, et oma Kirjutada võib muidugi igal ajal, kuid viimane aeg oma lugusid
juba lahenduse leidnud ajutisemad kuulutused maha võtta.
järgmisesse lehte saata on 30. november. On väga tähtis, et
materjalid laekuks õigeaegselt – ainult nii saab leht loodetud ajaks
Eelteade Viitina Kunksmooridelt
Viitina Kunksmoorid ootavad kõiki käsitööhuvilisi teisipäeval, valmis ja veel enne uut aastat kõikidesse postkastidesse!
10. novembril kell 18.00 Viitina mõisasse käsitöövahendeid ja Palun saatke oma kaastööd e-posti teel aadressile infoleht@rauge.ee
või tavapostiga: Ööbikuoru 4, Rõuge alevik, 66201 Võru maakond.
-materjale vahetama.
Kui sul on kodus üleliigset lõnga, vardaid, paberit või muud põnevat, Torniööbik on meie kõigi ühine looming!
siis võta see kaasa ja tule piiluma, mis teistel pakkuda on!
Tunnustame tegusaid kodanikke, ühendusi ja nende

Toivo Tootseni mälestusteraamatu tutvustus Rõuges toetajaid!
Trükist ilmus Toivo Tootseni mälestusteraamat „Saksa ajal sündinu“.
Et autori sünniaasta – 1943 – langes sõja- ehk niinimetatud saksa
ajale, saame teada, mis toimus Rõuges enne sõda, selle ajal ja pärast
sõda; kes olid Tootseni esivanemad ja kuidas sai tema isast
lugupeetud fotograaf.
Mõnusa huumoriga toob autor meieni pildikesi oma koolipõlvest
Rõuges ja Võrus ning pajatab värvikaid juhtumeid latipoisipäevilt Võru
Maaparanduse Valitsuses.
Raamatu esitlus on Rõuges Saarsilla Talukohvikus laupäeval,
31. oktoobril algusega kell 14.
Lisaks kohvile ja suupistetele saab vaadata vanu pilte ja puhuda juttu
autoriga. Raamatu saab aga soetada väikese annetuse eest või
vahetuskaubana moosi- või seenepurgi, kinda- või sokipaari või mõne
muu omatehtud asja vastu!

Võrumaa Arenguagentuur kutsub kõiki märkama ja üles andma neid,
kes on viimasel aastal kodanikuühiskonna arendamisse eriliselt
panustanud.
Tunnustame inimest, kes:
- omab kogukonnas olulist rolli kas mõtte või tegudega;
- on panustanud piirkonna arengusse;
- on aktiivne ja koostööaldis;
- ühendab kogukonda;
- on panustanud vähemalt ühe vabaühenduse töösse.
Tunnustame ühendust:
- mille tegevus piirkonnas on olnud tänuväärne;
- mis on teistele ühendustele eeskujuks;
- mis on aidanud oluliselt kaasa erinevate sektorite tulemuslikule
koostööle.
Eelteade rahvamajalt
Peoõhtu "Reedene rõõm" Rõuge rahvamajas reedel, 13. novembril Tunnustame ettevõtet:
kell 19.30. Rahvast rõõmustab ansambel "Põhja-Läti" ja tantsutab "C- - mis on toetanud vabaühenduste tegevust rahaliselt või muul moel;
Duur". Päse 5 eurot. Info ja laudade broneerimine telefonil 5302 6770 - mis on loonud, hoidnud ja/või innustanud koostööd era- ja
mittetulundussektori vahel.
(Ive Ruusamäe).
Kui sa tead selliseid inimesi, ühendusi ja ettevõtteid, siis leia aega
Treeningpäev Rõuge spordihoones
Terviseklubi Siruta esitleb: 14. novembril algusega kell 12.00 toimub panna nende kohta kirja mõni hea sõna!
Rõuge kooli spordihoones suur treeningpäev.
Tunnustuste ettepanekuid ootame kuni 30. oktoobrini ankeedi kaudu,
Põnevate treenerite juhendamisel leiavad nii mehed kui naised, mille leiate Võrumaa Arenguagentuuri kodulehelt www.vaa.ee, lingilt
noored kui eakad endale sobiva treeningu!
http://tinyurl.com/owx4v4a või postiaadressile Jüri 12, Võru linn (SA
Erinevad trennid kestavad 30 minuti kaupa nii suures spordisaalis, Võrumaa Arenguagentuur).
aeroobikasaalis kui jõusaalis.
Tunnustamisüritus leiab aset 28. novembril toimuval Võrumaa
Märgi see kuupäev endale suurelt ja punaselt kalendrisse ning jää vabaühenduste päeval.
ootama! Treeningpäeva täpsem kava järgmises infolehes.
Rohkem infot: evelyn@vaa.ee ja 525 1750 (Evelyn Tõniste).

