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Rõuge vallavolikogu 28. oktoobri istungil vastu
võetud õigusaktid
Volikogu:
- kehtestas Nogu külas Saunamaa katastriüksuse osa
detailplaneeringu;
- määras Muhkamõtsa külas Laanemetsa katastriüksuse jagamisel
tekkinud uute katastriüksuste sihtotstarbed;
- määras Heibri külas Kõivsaare katastriüksuse jagamisel tekkinud
uute katastriüksuste sihtotstarbed;
- määras Märdi külas Aasa katastriüksuse jagamisel tekkinud uute
katastriüksuste sihtotstarbed;
- määras Matsi külas Nurmeotsa katastriüksuse jagamisel tekkinud
uute katastriüksuste sihtotstarbed;
- kinnitas Rõuge valla eelarvestrateegia 2016–2019;
- ei algatanud Rõuge alevikus uute kortermajade ehitamiseks vajaliku
maa detailplaneeringu keskkonnamõjude strateegilist hindamist;
- andis nõusoleku Utessuu liivakarjääri kaevandamisloa
pikendamiseks 5 aasta võrra;
- andis nõusoleku Rõuge Ööbikuoru katastriüksusele isikliku
kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ kasuks.
Järgmine volikogu istung toimub kolmapäeval, 25. novembril.

Hääleta meeldivaima terviseinvesteeringu poolt!
Meie valla tervisetundide programm kutsub kõiki jätkuvalt oma
tervisekäitumist jälgima ning seda ühise eesmärgi nimel üles
tähendama.
Täpsem
info
valla
kodulehel
aadressil
www.rauge.ee/tervisetunnid, valla asutuste ja kaupluste ning
suuremate külade teadetetahvlitel.
Kuni 31. oktoobrini kogusime inimeste ettepanekuid, mida teha 5000
euroga, et meie kodukoht oleks ilus ja inimesed terved. Laekus päris
palju ettepanekuid, suur tänu kõigile kaasamõtlejatele! Meie usin
töörühm tegeleb nüüd laekunud ideede läbivaatamise ja
investeeringute ning teostatavuse hindamisega. Siis pannakse need
koos kirjeldustega taas valla kodulehele üles ning nimekiri avatakse
hääletuseks.
Juba alates järgmisest nädalast kuni kuu lõpuni toimub
rahvahääletus, kus iga vallakodanik saab anda oma hääle talle kõige
meelepärasema rajatise või soetatava vahendi poolt.
Hääletada saavad kõik vallakodanikud, kui logivad oma ID-kaardiga
meie valla kodulehele sisse. Noored ja lapsed, kel veel ID-kaarti pole,
saavad hääletada Rõuge põhikoolis ja Rõuge noortekeskuses ning
erinevates noortetubades nende lahtiolekuaegadel (jälgige jooksvat
infot ning saabuvaid juhiseid!).
Detsembrikuu alguses kuulutatakse välja enim hääli saanud
ettepanek, mida vallavalitsus asub järgmisel aastal teostama juhul,
kui vallakodanikud koguvad hooaja lõpuks oma tervisepäevikutesse
kokku 10 000 tervisetundi.

Neil päevil saab Viitinas lõplikult lammutatud ja ära koristatud vana naftalao
hoone. See oli juba pikka aega nii inimestele kui keskkonnale ohtlik ning
risustas loodusmaastikku. Lammutamistöid rahastavad
SA Keskkonnainvesteeringute Keskus ja Rõuge vallavalitsus.

Vallavanema vastuvõtud külades
Vallavanem Tiit Toots võtab kord kuus kodanikke vastu kõigis
suuremates külades. Järgmised vastuvõtuajad:
Teisipäeval, 10. novembril kell 9.00 Sänna kogukonnakeskuses
Teisipäeval, 17. novembril kell 9.00 Viitina külakeskuses
Teisipäeval, 24. novembril kell 9.00 Nursi külakeskuses
Teisipäeval, 1. detsembril Sänna kogukonnakeskuses
Soovi korral võib vallavanemaga kohtumise eel mõtteid vahetada
telefonil 517 6261.

Toiduabi jagamine
Oleme kätte saanud Euroopa Liidu toiduabi, mille jagamine toimub
Sotsiaalministeeriumi poolt koostatud nimekirja alusel. Toiduabi
saavad inimesed ja nende pereliikmed, kes perioodil 01.08–
30.09.2015 olid kas toimetulekutoetuse või vajaduspõhise
peretoetuse saajad.
Igale toiduabi saajale on määratud komplekt, mis koosneb 12 tootest
ning 48 ühikust. Ühe paki kaal on 18,6 kg.
Kui kliendi asemel tuleb toiduabile järele tema esindaja, saab toiduabi
kätte isikut tõendava dokumendi ja lihtkirjaliku volituse alusel.
Võimalusel palume vallamajja toiduabile järele tulla esmaspäeval,
9. novembril kell 9.00–16.30. Teistel päevadel palume eelnevalt
kokku leppida telefonidel 785 9138 või 5330 0153 (Maire Grosmann).

Tule ja õpi uusi keeli!
Alates 11. novembrist toimuvad Rõuge noortekeskuses keeletunnid:
- kolmapäeviti algusega kell 18.00 vene keele tund;
- kolmapäeviti algusega kell 19.00 hispaania keele tund;
- laupäeviti algusega kell 16.00 inglise keele tund.
Keeletunnid kestavad umbes tund aega, neid juhendavad
noortekeskuse vabatahtlikud Manuel Hispaaniast ja Larysa Ukrainast.

Rahvamajas saab jälle pidu
Peoõhtu "Reedene rõõm" Rõuge rahvamajas juba järgmisel reedel,
13. novembril kell 19.30!
Rahvast rõõmustab kohalik bänd Põhja-Läti, trikkidega lõbustab kloun
Ummi ja tantsule kutsub ansambel C-Duur Viljandimaalt.
Pääse 5 eurot, info ja laudade broneerimine telefonil 5302 6770 (Ive
Ruusamäe).

Käi kindlasti muusika-aasta näitusel ära!
Rõuge rahvamajas saab külastada muusika-aastale pühendatud
näitust "Kõlab hästi". Välja on pandud möödunud sajandil kasutusel
olnud vanad muusikamängijad, helikandjad, laulikud ja muu huvitav
kraam. Oma silm on kuningas, tule aga kaema! Näitust saab
külastada raamatukogu lahtiolekuaegadel ning rahvamaja ürituste
ajal kuni kadripäevani.

Mälumänguhooaeg kogub tuure
Rõuge vallas Nogu külas Saunamaa katastriüksuse 18. novembril kell 18.30 ootavad Rõuge rahvamaja ja MTÜ
osa detailplaneeringu kehtestamine
Revolutsioon kõiki mälumängule. Selle hooaja avaetapil oli kohal 13
Rõuge Vallavolikogu kehtestas 28. 10. 2015. a otsusega nr 38
Saunamaa katastriüksuse osa detailplaneeringu.
Planeeritav umbes 2500 m² suurune maa-ala asub Rõuge vallas
Nogu külas Saunamaa katastriüksusel 69701:005:0338.
Detailplaneeringuga
kavandatakse
Pächteri
katastriüksuse
detailplaneeringu (kehtestanud Rõuge Vallavolikogu 17.04.2013
otsusega nr 22) osaline muutmine, uue hoonestusala määramine
planeeritava küülikufarmi rajamiseks, tehnovõrkudele ning
-rajatistele asukoha määramine ja ehitusõiguse määramine.
Planeeringuga on uue ehitusala suuruseks määratud 2200 m², millest
hoonete alune pindala võib olla kuni 370 m². Ehitusalale võib rajada
kolm hoonet kõrgusega kuni 5 m ja paigutada küülikupuurid.
Planeeringulahenduse elluviimine ei kahjusta ümbritsevat keskkonda
ning see pole vastuolus Haanja looduspargi kaitse-eesmärkidega
ega Rõuge valla arengukavaga.

võistkonda, aga rahvamaja suur saal mahutab veelgi rohkem!
Uued võistkonnad saavad mälumänguga liituda kogu hooaja jooksul,
kuid miks mitte teha seda juba sel korral? Mälumäng kestab kuni
aprillikuuni iga kuu kolmandal kolmapäeval, hooaja kokkuvõttes läheb
arvesse seitsmest etapist kuus paremat.
Pane kokku kolmene võistkond ning tule ja pane oma teadmised
proovile! Osavõtt 1 euro inimese kohta, põhikooli- ja
gümnaasiumiõpilastele tasuta!

Viitinas saab käsitööasju vahetada!
Viitina Kunksmoorid ootavad kõiki käsitööhuvilisi teisipäeval,
10. novembril kell 18.00 Viitina mõisasse käsitöövahendeid ja
-materjale vahetama.
Kui sul on kodus üleliigset lõnga, vardaid, paberit või muud põnevat,
siis võta see kaasa ja tule piiluma, mida teistel pakkuda on!

Rõuge Maarja koguduse teated

Rõuge spordiklubi kutsub kaasa elama!

24. pühapäeval pärast nelipüha, 8. novembril kell 11.00 armulauaga Juba sel laupäeval, 7. novembril algusega kell 9.30 toimub Rõuge
kunstmuruväljakul Rõuge Sügis CUP 2015 jalgpallis, kus osaleb 12
jumalateenistus.
Valvamispühapäeval, 15. novembril kell 11.00 armulauaga võistkonda üle Eesti. Kohapeal alates 11.00 toitlustus Saarsilla
Talukohvikult. Info: Janek Siska (5566 0298).
jumalateenistus.
Igavikupühapäeval, 22. novembril kell 11.00 armulauaga
Pühapäeval, 8. novembril algavad Eesti MV mängud saalijalgpallis.
jumalateenistus.
Esimene mäng Rõuge Saunamaa – SJM M Team Tallinn algab
Treeningpäev Rõuge kooli spordihoones – KÕIGILE! Rõuge Spordisaalis kell 14.00.
Laupäeval 14. novembril toimub Rõuge spordihoones suur Esimese ringi järgmised mängud:
treeningpäev, mis toob taas kokku palju tervisest lugu pidavaid - pühapäeval, 15. novembril kell 20.00 Keila Tervisekeskuse
inimesi, loob häid emotsioone, pakub rohkelt üllatusi ja tutvustab uusi pallisaalis Keila FC – Rõuge Saunamaa;
- laupäeval, 21. novembril kell 17.00 Rõuge Spordisaalis Rõuge
ning põnevaid treeninguid.
Kevadel palju positiivset tagasisidet saanud ja rekordilise osalejate Saunamaa – SJM Tartu Ravens;
arvuga üritus tõotab sel korral tulla veelgi võimsam! Oleme kohale - laupäeval, 28. novembril kell 17.00 Kohila Spordihoones JK Kohila
kutsunud seitse supertreenerit üle Eesti, kes kõik annavad oma – Rõuge Saunamaa.
Pärast iga ringi lõppu loositakse andunuimate fännide vahel välja
parima, et pakkuda Lõuna-Eesti rahvale järjekordselt vinge elamus.
erinev meene.
Esmakordselt toimuvad treeningud korraga 3 saalis:
* Suures spordisaalis annavad kuuma Nike+ Training Club, Tulge kohale, elage kaasa ja toetage Rõuge meeste mängu! Info:
Slide&Tone ja Body Jam – see on 100% elamust ja suur hulk Oliver Ossipov (5662 8200).
kulutatud energiat!
Teade Viitina arvutiõppehuvilistele
* Aeroobikasaalis on samal ajal võimalik kaasa lüüa ülipopulaarsetel Arvuti algõpe Viitina külakeskuses on tänu raamatukogu raamatutele
HIIT, Zumba, SKT ja BodyBalance treeningutel.
ja noortetoa arvutitele igati hästi käima läinud. Aitäh ettevõtlikele ja
* Jõusaalis toimuval ringtreeningul ja loengul saab tutvuda julgetele osalejatele! Kõik algajad arvutikasutajad on oodatud liituma,
vastupidavustreeningu võimalustega ning saada vastused juba oma teadmiste või nende puudumise pärast pole tarvis muretseda.
ammu peavalu tekitanud trenniküsimustele.
9. novembril jääb kohtumine ära, juhendaja Merle on puhkusel.
Päeva juhib särav Katri Kõva ning kaasa jutustab Sandra Raju. Rõõmsa taaskohtumiseni 16. novembril kell 10!
Omadest viivad trenne läbi Sigrid Raju, Eliise Abel, Liisi Kurusk ja
Sandra Raju. Lisaks lahedatele treeneritele Võrumaalt on tulemas Palve ühiskonteinerite kasutajatele
kolm ulmeliselt energilist naist mujalt Eestist: Kristi Aedma ja Kristiina OÜ Rõuge kommunaalteenus palub kortermajade ühiskonteineri
Stõkova Tallinnast ning Merle Laud Rakverest!
kasutajaid, et prügi toomisel jäätmed võimalikult kokku pressitaks.
Treeningpäeva osalustasu on 5 eurot, see läheb Rõuge terviseklubi Eriti hoolsalt tuleb kokku suruda suured tühjad pappkarbid, mis oma
Siruta tegemiste toetamiseks.
suurusega ühiskonteineri kiirelt täidavad. Kui voldite ja pressite oma
Osalema on oodatud kõik inimesed, seotus Rõuge vallaga pole pakendid kokku, siis mahub sinna oluliselt rohkem jäätmeid ning
oluline! Rõuge rahvas aga saab lisaks treeningpäevalt saadavale konteinerid ei täitu nii kiiresti.
heale enesetundele ka terve hulga liikumistunde oma Veel teeb muret, et ühiskonteineri kõrval asuvat segapakendi
tervisepäevikutesse kirja panna!
konteinerit kasutatakse kahetsusväärselt sageli valede asjade
Kõikidele küsimustele vastavad hea meelega Terje Raju (5557 8422) äraviskamiseks. Sinna konteinerisse pannakse tihti hoopis
ja Sandra Mustmaa (5341 8842).
segaolmejäätmeid, aga seda ei tohi teha.
Segapakendikonteinerisse ei sobi näiteks kummist tooted, plastist
Saada oma käsitöö pealinna näitusele ja müüki!
Alates 2000. aastast on Võrumaa omavalitsuste käsitöömeistrid mänguasjad, toiduga määrdunud ja pooleli täidetud kartongjõulukuu esimesel nädalal oma loomingut eksponeerinud ja müünud pakendid, juukselaki pudelid, akna- ja lehtklaas jpm.
Riigikogu hoone vestibüülis. See ettevõtmine on kujunenud
pikaajaliseks traditsiooniks, millel tänavu täitub väärikas 15 aastat.
Ka sel aastal on Võrumaa Omavalitsuste Liit saanud Riigikogu
juhatuselt nõusoleku korraldada käsitöö näitus-müük Riigikogu hoone
vestibüülis, sedapuhku 7.– 9. detsembril 2015. aastal.
Niisiis kutsume teid, head käsitöömeistrid, loovalt kaasa mõtlema ja
oma tooteid esitama. Meie jaoks on oluline, et teie käsitöö oleks
kvaliteetne, omanäoline ja innovatiivne, kuid samas ka Võrumaale
omane.
Käsitööd saab tuua 29.–30. novembril Rõuge Ööbikuoru
külastuskeskusesse.
Täpsemat infot saab Lya Veskilt (5552 3366, lyaveski@hot.ee) ja Ülle
Lehtsalult (5635 1010, UlleLehtsalu@gmail.com).

Aita kaasa sügispuhastusele Kohalikule.ee lehel!
Haanja-Rõuge ühisesse kuulutusteportaali Kohalikule.ee on
kogunenud juba üsna suur hulk erinevaid kuulutusi. Tore, et see enam
kui aasta tagasi algatatud projekt nii hästi käima on läinud!
Ka sel sügisel anname välja Kohalikule.ee paberlehe, kus on info
mõlema valla erinevate teenusepakkujate kohta ning ära trükitud nö
püsivama iseloomuga kuulutused. See tähendab, et hooajalisi ja
ilmselgelt möödunud infoga teateid ära ei trükita.
Et leht tuleks võimalikult asja- ja ajakohane, palume kõigil oma
kuulutused www.kohalikule.ee lehele lisada või seal juba üleval
olevad kuulutused vajadusel kaasajastada. Oma kuulutusi on mõistlik
aeg-ajalt uuendada juba selle pärast, et sedasi tõuseb just sinu
kuulutus taas teistest ettepoole.
Loomulikult on kena, kui logite sinna aeg-ajalt sisse ka selleks, et oma
juba lahenduse leidnud ajutisemad kuulutused maha võtta.

Oskusi ja teadmisi nii suurtele kui väikestele
Võrumaa Rajaleidja keskus koostöös Võrumaa vanemluse
ümarlauaga on alustanud täiskasvanute vestlusringidega, et
arutleda lapse arengu toetamis võimaluste üle.
Ootame kõiki huvilisi järgmisele ümarlauale teisipäeval,
24. novembril kell 17.30 Rõuge lasteaias. Teemaks on toimetulek
tugevate tunnetega (jonn jne).
Oodatud on kõik lastega seotud inimesed: lapsevanemad,
vanavanemad, õpetajad, huvikoolide õpetajad jne. Vestlusringe
juhivad Võrumaa Rajaleidja keskuse spetsialistid.
Rõuge lasteaia koolieelikud aga osalevad maakondlikus ohutusprojektis „Tunnen. Tean. Oskan“. See kestab kogu käesoleva
õppeaasta ja lõpeb lastekaitsepäeval, 1. juunil 2016 suure
ohutuspäevaga Võru spordikeskuse parklas.
Läbi aasta külastavad koolieelikuid lasteaias
erinevate
organisatsioonide spetsialistid (Politsei- ja Piirivalveametist,
Kaitseliidust, Maanteeametist, Päästeametist, Elektrilevist ja
Punasest Ristist), kes toovad lasteni kokku lepitud ohutusteemad.
Projekti eesmärk on tutvustada koolieelikutele erinevaid
ohusituatsioone, millega laps võib ümbritsevas keskkonnas kokku
puutuda. Mida teha, et õnnetusi ei juhtuks? Kuidas ohuolukordi
ennetada? Kuidas käituda, kui oled sattunud ohuolukorda? Mida saab
laps ise ära teha, et ohuolukordi ei tekiks? Miks õnnetused juhtuvad?
Milleks on vaja reegleid? Koolitustel osalevad lapsed saavad
teoreetilisi ja praktilisi oskusi ohuolukordade ette nägemiseks ja
nende ennetamiseks ning ohuolukordades adekvaatselt käitumiseks.
Seni on meil külas käinud juba Maanteeameti ja Politsei- ja
Piirivalveameti spetsialistid. Novembris ootame külalist Kaitseliidust.

