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Rõuge Vallavolikogu 28. septembri istungil
Valla sünnipäeva õhtul, 10. oktoobril kell 17.00 on
vastu võetud õigusaktid
kõik vallaelanikud oodatud Ööbikuoru platsile, kus
Volikogu:
1. Võttis vastu Rõuge valla 2016. a I lisaeelarve.
avame Ööbikuoru uue vaatetorni ja korrastatud
2. Tunnistas kehtetuks Rõuge Vallavolikogu 26.09.2007 määruse nr 16 külastuskompleksi!
„Pikaajaliste töötute sotsiaalse rehabilitatsiooni kord“. Määrus on vastu
võetud sellel ajal, kui pikaajalisi töötuid ja toimetulekutoetuse taotlejaid oli
palju ja päevakorras oli toimetulekutoetust saavate töötute hädaabitöödel
rakendamine ning töötutele rehabilitatsiooniteenuse võimaldamine. Nüüd
tegeleb töötute rehabilitatsiooniga töötukassa ja vallavalitsus sellega
enam tegelema ei pea.
3. Määras Tsirgupalu külas riigi omandisse taotletavatele maatükkidele
sihtotstarbed.
4. Andis nõusoleku osta Rõuge alevikus Aia tn 4 katastriüksus hinnaga
12 000 eurot. Detailplaneeringu koostamise käigus selgub kruntide arv.
Elamukrundid koormatakse hoonestusõigusega ja müüakse soodsalt
noortele peredele.
5. Algatas Rõuge alevikus Aia tn 4 katastriüksuse ja sellega piirneva ala
detailplaneeringu ca 1,3 ha suurusel maa-alal.
6. Andis vallavalitsusele loa osaleda Võru Linnavalitsuse korraldatavas
ühishankes „Hulkuvate loomadega läbiviidavad toimingud 2017–2019“.
7. Andis nõusoleku Rõuge valla omandis olevat üldkasutatava maa
sihtotstarbega Laadaplatsi kinnisasja, pindalaga 44 m 2, koormata isikliku
kasutusõigusega Elektrilevi OÜ kasuks tehnorajatise püstitamiseks.
8. Andis nõusoleku lõpetada Rõuge alevikus Rahu tn 1 kinnistule
Johanna Laagi kasuks seatud hoonestusõigus enne tähtaega.
Järgmine volikogu istung toimub 26. oktoobril 2016.

Tulge ja rõõmustame koos meie selle aasta oodatuima ehitise valmimise
üle, sööme kooki, naudime valla tantsijate etteasteid ning käime 27
meetri kõrgusel vaatetornis kaemas, mida sealt pilvepiirilt ka näha on!

Detailplaneeringu algatamisest teatamine
Vastavalt Planeerimisseaduse § 128 teatame Rõuge vallas Rõuge
alevikus Aia tn 4 katastriüksuse ja sellega piirneva ala detailplaneeringu
algatamisest ca 1,3 ha suurusel maa-alal.
Detailplaneeringu koostamise ülesandeks on uute elamukruntide
kavandamine, kruntidele ehitusõiguse määramine, juurdepääsuteede
asukoha määramine, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete
määramine, tehnovõrkudele ja -rajatistele asukoha 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.

Lahtiste uste päev valla asutustes

Vallavanem Tiit Toots alustab taas kevadeni kestvaid vastuvõtte
väljaspool vallamaja, et ka keskusest eemal elavad inimesed saaks oma
murede ja rõõmudega vahetult vallavanema poole pöörduda:
Teisipäeval, 11. oktoobril kell 9−11 Viitina külakeskuses
Teisipäeval, 18. oktoobril kell 9−11 Nursi külakeskuses
Igas külakeskuses toimub vastuvõtt korra kuus, edasised kuupäevad ja
kohad avaldame jooksvalt järgmistes infolehtedes.
Kohtumiste eel saab vallavanemaga mõtteid vahetada või kohtumisi ette
kokku leppida telefonil 517 6261 (Tiit Toots).

Rõuge valla sünnipäevanädala raames saavad huvilised kolmapäeval,
12. oktoobril külastada Rõuge vallamaja, lasteaeda, noortekeskust ja
kooli, toimub lahtiste uste päev.
Kui sa pole varem nende asutuste tegevustest osa saanud või on see
juhtunud kunagi ammu või kui sa tahad lihtsalt olla neis toimuvaga kursis,
siis on selleks just nüüd hea võimalus. Hooned on külastajatele avatud
päev läbi, lisaks korraldatakse sel päeval kaks ekskursiooni, kus
tutvustatakse asutusi ja nende tegemisi lähemalt.
Tutvustavad ringsõidud toimuvad algusega kell 11 ja kell 17 Rõuge
vallamaja juurest.
Ringsõidul osalemiseks tuleb registreeruda hiljemalt 10. oktoobriks
(teatada osalejate hulk ning valitud ringsõidu kellaaeg): 785 9232,
5328 4004 või jaanus@rauge.ee (Jaanus Mark).

Valdade ühinemislepingu avalik väljapanek

Otsisime uuele vallale nime. Kas ka leidsime?

Vallavanema vastuvõtud külakeskustes

Haanja, Misso, Mõniste, Rõuge ja Varstu valdade ühinemisleping on
nüüdseks läbinud esimesed lugemised volikogudes ning suunatud
avalikule väljapanekule.
Lepingu, selle seletuskirja ja kõigi lisadega (valla kaart, prioriteetsete
investeeringute kava, üleminekuperioodi tegevuste ajakava ning kõigi
liituvate valdade 2015. aasta auditeeritud majandusaasta aruanded)
saab tutvuda 4.−24. oktoobrini 2016 elektrooniliselt aadressil
https://rouge.kovtp.ee/uhinemisleping ning paberkandjal vallamajas ja
kõigis valla raamatukogudes (Rõuges, Nursis, Sännas ja Viitinas) nende
lahtiolekuaegadel.
Ühinemislepingu avalikud arutelud meie vallas toimuvad järgmiselt:
Teisipäeval, 25. oktoobril kell 17.00 Nursi külakeskuses
kell 18.30 Viitina külakeskuses
Kolmapäeval, 26. oktoobril kell 17.00 Sänna Kultuurimõisas
kell 18.30 Rõuge noortekeskuses
Ootame aktiivset osavõttu!
Ühinemisleping on avalikul väljapanekul samaaegselt kõigis liituvates
valdades, täpsemat infot leiab iga valla kodulehelt.
Ettepanekuid ühinemislepingule saab esitada Rõuge Vallavolikogule
kuni 24. oktoobrini 2016 e-posti teel aadressile vald@rauge.ee või
paberkandjal aadressile Ööbikuoru 4, Rõuge alevik 66201.

Rõuge esitleb! Näitus rahvamajas
Rõuge rahvamajas on üles pandud valla juubelile pühendatud näitus
“Rõuge esitleb”, kus näeb valla asutustele 25 aasta jooksul kingitud
meeneid.
Näitust saab vaadata kuni 4. novembrini rahvamaja ja raamatukogu
lahtiolekuaegadel.
Tulge näitust nautima ja meenutama!

Kuni 15. septembrini kogusime ettepanekuid selle kohta, mis võiks
saada Haanja, Misso, Mõniste, Rõuge ja Varstu valdade liitumisel tekkiva
uue omavalitsusüksuse nimeks.
Kokku osales nimekorjel 64 pakkujat, kellelt laekus kokku 117 ettepanekut. 15 nime esitati korduvalt, erinevaid nimesid pakuti kokku 59.
Teistest enam, st üle viie korra pakuti nimeks Rõuge, (Suure) Munamäe,
Haanjamaa ja Lõuna vald. Nimeettepanekutega tegelevad edasi
haldusreformi juhtrühm ja liituvate valdade volikogud, tulemustest
teavitatakse peatselt.
Ideekorjel osalejate vahel loositakse välja erinevaid meeneid, jälgige
edasist infot. Täname kõiki ettepanekute tegijaid!

Rõuge valla lauljate kirikukontsert
Kolmapäeval, 12. oktoobril kell 19.00 toimub Rõuge Maarja kirikus
kontsert “Rõuge rõkkab”. Esinevad Rõuge segakoor, Rõuge Põhikooli
tütarlastekoor ja Viitina meesansambel.
Kontsert on tasuta, tulge kuulama!
Enne kontserti kell 18.30 algab internetis Rõuge TV otsesaade, kus
sel korral heidetakse pilk möödunud veerandsajale ning seejärel saavad
kaugemal elavad rõugelased nautida kirikukontserdi otseülekannet.

Valla sünnipäeva rattamatk – kuhu seekord?
Traditsiooniline Rõuge valla sünnipäevale pühendatud rattamatk viib sel
korral Varstu valla Krabi piirkonda. Rattamatk saab alguse reedel 14.
oktoobril kell 14.00 Rõuge vallamaja juurest. Külastame Pähni
looduskeskust, vaatame üle kuulsad kõlakojad, ronime Paganamaa
vaatetorni ja külastame legendaarset Krabi poodi. Tempo on kõigile
jõukohane!
Matka lõpetame Ala-Rõuges turuplatsil, kus kell 17 ootavad kõiki
Rõuge priitahtlikud pritsimehed ohutusalase tarkuse ja pannkookidega!

Sünnipäevapidu kogu vallarahvale!
15. oktoobril kell 20.00 toimub meie valla juubeli puhul suur
sünnipäevapidu Rõuge kooli spordisaalis.
Esinevad Mariliis Jõgeva ja Oliver Mazurtshak. Jätkub mäng "Rõuge
rõõm ei rauge" kus on vastamisi Tiidu ja Kareli võistkonnad. Tantsuks
mängib ansambel "Tuulest viidud". Sünnipäevalaua katame ühiselt
piknikulaua põhimõttel, kohv ja tort on pidulaual olemas.
Peo parimaks planeerimiseks ja et tagada endale koht peolaua ääres, on
ääretult soovitatav oma tulek registreerida hiljemalt 13. oktoobril:
5302 6770, 506 1267 või rahvamaja@rauge.ee.

Ujumisbuss paneb hääled sisse!
Alates 6. oktoobrist kuni 11. maini lõpuni on kõigil vallaelanikel võimalus
igal neljapäeval Väimelas ujumas käia. Buss alustab Nursist kell 17.00,
edasi Sännasse (kell 17.10) ja huviliste olemasolu korral Viitinasse (kell
17.25). Selleks, et buss võtaks huvilised peale ka Viitinast, tuleb oma
soovist eelnevalt teada anda bussijuht Unole (512 9700) hiljemalt kella
17-ks. Rõugest Eesti Ema parklast väljub buss kell 17.35.
Ujulas on broneeritud kaks rada kell 18.15–19.00. Ujumine on tasuta,
bussisõit maksab 1 euro. Basseini kõrvalrajal toimub ka vesiaeroobika,
selles osalemise tasu on 5 eurot kord. Lastebasseini kasutamise eest
tuleb samuti kohapeal eraldi juurde tasuda. NB! Igal alaealisel lapsel
peab kaasas olema lapsevanem või vastutaja ning ujulas peab olema
tagatud kord!
Info: karel.saarna@gmail.com või tel 5560 3989 (Karel Saarna).
Ujumisbussi tegevust toetavad Samson von Himmelstjerna Sihtasutus ja
Rõuge vald.

Mälumäng algab 19. oktoobril
Algamas on Rõuge mälumängu kolmas hooaeg. Oktoobrist aprillini iga
kuu kolmandal kolmapäeval toimuva turniiri esimene kohtumine on
19. oktoobril kell 18.30!
Ootame osalema kuni kolmeliikmelisi võistkondi, osalemistasu 1 euro
inimese kohta.
Mälumängu esimese vooru paremaks planeerimiseks palume sel korral
oma tulek eelnevalt registreerida: rahvamaja@rauge.ee või telefonil
506 1267 (Riina Kööts).

Rõuge sügiskross Abi krossirajal
Sel laupäeval, 8. oktoobril toimub Abi krossirajal (2 km Haanjast Kündja
poole). Võistluse algus on kell 12.00, enne seda toimub võistlejate
registreerimine kell 10.00−11.30.
Võisteldakse viies erinevas harrastajate klassis: väga pisikesed sõitjad,
ATM, 85 cc ja kolm suurte klassi, mis loositakse kohapeal. Oodatud on
ka külgkorvid ja quadid (vajalik eelnev registreerimine).
Osavõtumaks 20 eurot, täiendav info enne võistlust telefonil 58145714
(Rõuge Krossiklubi).

Tervisemess Rõuges juba sel nädalavahetusel!
Laupäeval, 8. oktoobril kell 11−16 toimub Rõuge koolimajas
maakondlik tervise ja turvalisuse mess.
Sarnaselt eelmisele aastale on väljas Võrumaa kohalikud eksponendid,
kes esitlevad oma toodangut, teenuseid ja teadmisi – kõike, mis seotud
heaolu, tervise ja turvalisusega.
Esmakordselt toimub mess ka majast väljas: õueala täidavad Politsei- ja
Piirivalveamet, Maanteeamet, Päästeamet ja Kaitseliit oma tehnika ning
põnevate ohutusteemaliste väljapanekutega.
Keskpäeval ootab Rõuge vald teisi omavalitsusi ja koostööpartnereid
kooli aulasse sünnipäeva puhul õnne soovima.
Erinevates klassiruumides on sisse seatud paralleelselt toimuvad jutu- ja
töötoad.
11.00 Messi avamine
11.30 Vestlusringid: Dr Kristo Ausmees (meeste tervisest)
Merit Raju (joogaõpetaja, ajakirja Sensa peatoimetaja)
12.00 Arstiteaduse üliõpilased vestlevad noortega meelemürkidest
Aulas võtab Rõuge vald vastu sünnipäevatervitusi
13.15−15.00 dr Viktor Vassiljev annab nõu ja vastab küsimustele
Arstiteaduse üliõpilastega saab arutleda laste ja noorte vaimse
tervise üle
14.15 Võrumaa tervisesõbra väljakuulutamine
14.30 Vestlusringid: Erik Orgu (personaaltreener ja toitumisnõustaja)
Metsamoor Irje Karjus
15.00 Naeruteraapia töötuba

Kiriku teated
Lõikustänupühal, 9. oktoobril kell 11.00 armulauaga jumalateenistus
22. pühapäeval pärast nelipüha, 16. oktoobril kell 11.00 armulauaga
jumalateenistus
Sügisene leerikursus alustab kooskäimist 16. oktoobril kell 12.30
kogudusemajas Rõuges

Kunstikuur tegutseb ka sügisel!
Alates oktoobrist oleme avatud igal kolmapäeval kell 12.00−17.00.
Avatud moosikelder ja teise korruse käsitöötuba. Tule astu läbi!
Ootame kõiki kursustele:
Keraamikakursus Aivar Rumvolti juhendamisel kolmapäeviti kell 17.30.
Niplispitsi selle hooaja esimene kohtumine toimub 15. oktoobril kell
10.00−13.00. Info 527 1734 (Maris Kõiv).
Kangastelgedel kudumine: individuaalne õpetus, vajadusel materjal. Info
5552 3366 (Lya Veski).
Jätkuvalt on kuuris võimalus käärida lõime. Kui soovite selle juures abi,
siis helistage telefonil 5552 3366 (Lya Veski).
Maalikursus − õpetaja Tiit Varblane on nõus kord nädalas juhendama nii
täiskasvanuid kui ka lapsi. Kui on soovi, siis palun andke endast teada
anneka441@hot.ee või 522 6277 (Annika Kevvai). Alustame siis, kui
saame grupi kokku.

Joogaõhtud Sänna Kultuurimõisas

Esmaspäeviti kell 18.00 toimuvad Sänna Kultuurimõisas joogaõhtud,
mida juhendab Jana Kuus. Osalustasu 5 eurot. Kaasa võtta joogamatt ja
pleed või tekike.
Rohkem infot saab telefonil 525 3090 (Sänna Kultuurimõis).

Rõuge valla sünnipäevale pühendatud treeningpidu KÕIGILE!
Laupäeval, 15. oktoobril algusega kell 12.00 toimub Rõuge kooli
spordihoones treeningpäev! See toob taas kokku palju tervisest lugu
pidavaid inimesi, loob häid emotsioone, pakub rohkelt üllatusi ja tutvustab
uusi ning põnevaid treeninguid.
Meid juhendavad erinevad treenerid nii koduvallast kui ka kaugemalt,
treeningud toimuvad kolmes saalis.
Esmalt kütame end üles zumba rütmide saatel, et edasi minna
ülipopulaarsete Nike+ Training Club ja SKT treeningutega.
Esmakordselt meie saalides võid end leida täiesti uue ja kaasahaarava
STRONG by Zumba™ või siis pisut rahulikuma kehasõbraliku
võimlemise ja jooga treeningust.
Ka sel korral saab toimuma loeng "Kuidas toituda tervislikult", seotud
küsimustele vastab Teile Mirjam Papp.
Päeva juhib Liivika Koobakene. Treeninguid viivad läbi Sigrid Laan, Liisi
Kurusk, Eliise Abel, Terje Raju ning Jana Kuus.
Peale treeninguid toimub loosimine kõikide osavõtjate vahel. Auhinnad
on välja pannud Lõuna-Eesti tublid tegijad.
Treeningpäeva osalustasu on 2 eurot, see läheb Rõuge terviseklubi
Siruta tegemiste toetamiseks.
Osalema on oodatud kõik inimesed, seotus Rõuge vallaga pole oluline!
Tule ja tähista Rõuge valla 25. sünnipäeva sportides!
Kõikidele treeningpäevaga seotod küsimustele oskab vastata Sandra
Mustmaa(5341 8842)

Osta sünnipäevanädalal üllatusega teatripilet!
Vana Baskini teater annab esmaspäeval, 24. oktoobril kell 19.00 Rõuge
rahvamajas etenduse "Õnnenumbrid".
Mängivad Helgi Sallo, Raivo Rüütel, Merilin Kirbits, Madis Milling jt.
Piletid hinnaga 12 ja 14 eurot on juba rahvamajas müügil. Valla
sünnipäeva nädalal (10.−14.oktoobril) saavad iga päev esimesed 10
piletiostjat kingituse. Üllatused on erinevad. Tulge teatrisse!

Rahvakalendri tähtpäevade toetuse tähtaeg!
Kuni 15. oktoobrini saab esitada taotlusi eesti rahvakalendri tähtpäevade
tähistamise rahastamiseks valla eelarvest. Suurim taotletav summa on
200 eurot, omafinantseering vähemalt 20%. Taotlemise kord ja vormid on
leitavad valla kodulehel (Haridus ja kultuur –> Rahvakalendri ürituste
toetus). Taotlused palume tuua vallamajja või saata e-posti teel
aadressile vald@rauge.ee.
NB! Aasta on jõudmas viimasesse veerandisse ja enamus valla toetuse
saanud kultuuri-, spordi- ja rahvakalendri tähtpäevade üritustest on
taotlejatel läbi viidud. Haridus- ja kultuurikomisjon ootab kõigilt
nõuetekohaseid aruandeid!

