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Rõuge Vallavolikogu 15. juuni 2017 istungil
vastu võetud õigusaktide täiendus
Vabandame lugejate ees, et eelmises infolehes jäi kajastamata kolm
teemat, mis 15. juunil toimunud volikogu istungil täiendavalt päevakorda
võeti.
Volikogu:
1. Lubas vallavalitsusel garanteerida OÜ Rõuge Kommunaalteenus
poolt KIKi kaasrahastatava projekti „Soojatorustiku renoveerimine“
elluviimiseks vajaliku 60 000 euro suuruse laenu võtmise. Rõuges
jätkusuutliku soojavarustuse tagamiseks taotles OÜ Rõuge
Kommunaalteenus eelmisel aastal KIKist rahastust soojatorustiku
renoveerimiseks. Töö kogumaksumus on 80 724 eurot, KIKi toetus on
sellest 50%, mis laekub alles pärast projekti lõppu. OÜ Rõuge
Kommunaalteenus omaosalus projektis on 40 362 eurot.
Rekonstrueeritav trassi osa kulgeb katlamaja juurest kuni Pargi tn 3
majani.
2. Kinnitas alates 01. septembrist 2017 Rõuge Lasteaia lasteaiaõpetaja
töötasu alammääraks 840 eurot kuus. Otsuse vastuvõtmise tingis
asjaolu, et riigipoolse lasteaiaõpetajate tööjõukulu toetuse saamiseks
peab vastu võtma otsuse lasteaiaõpetaja töötasu alammäära kohta.
2017. a septembrist peab see olema vähemalt 840 eurot kuus.
Kõrgharidusega Rõuge lasteaiaõpetaja töötasu on hetkel 920 eurot kuus
ja alates 01. septembrist 970 eurot kuus.
3. Keelas Rõuge Veepeo ja Paadiralli toimumise ajal, 8. juulil 2017. a
kella 10.00st kella 22.00ni kange alkohoolse joogi jaemüügi Rõuge valla
kauplustes. 8. juulil kella 10.00st kuni 9. juuli kella 3.00ni on ürituse
territooriumil keelatud tarbida, hoida ja ladustada kanget alkohoolset
jooki.
4. Võttis vastu otsuse, et uus volikogu valitakse 5 valimisringkonnas ja
volikogu kooseisus on 27 liiget. Selline otsus tehti selleks, et vastu tulla
partnerite soovile ja et läbirääkimised ei takerduks, kuigi Rõuge volikogu
toetas 3. mail toimunud volikogu istungil ühte valimisringkonda volikogu
liikmete arvuga 19.
Järgmine korraline volikogu istung toimub 30. augustil.

Teade Matsi ja Mustahamba küla elanikele
Pärast käesoleva aasta kohalike omavalitsuste volikogude valimisi
moodustub Haanja, Misso, Mõniste, Rõuge ja Varstu valdade ühinemisel
uus vald - Rõuge vald.
Valdade ühinedes tekib olukord, kus ühes vallas on mitu kattuva nimega
küla. Seoses sellega algatas Rõuge Vallavolikogu oma 15. juuni istungil
kuue Rõuge valla küla nime muutmise. Need külad on Pulli, Mikita,
Rebäse, Hurda, Matsi ja Mustahamba. Läbirääkimised ühinemispartneritega on viinud selleni, et muuta on vaja vaid Matsi ja Mustahamba
külade nimesid. Kohanimenõukogu esialgne soovitus on muuta need
Sänna-Matsi ja Nursi-Mustahamba nimede vastu. Selleks, et protsess
viia läbi võimalikult avatult ning küla elanikke kaasavalt, kutsub
vallavalitsus kõiki Matsi ja Mustahamba külade elanikke ning
maaomanikke arutelule, mis toimub teisipäeval, 18. juulil kell 18.00
Rõuge vallamajas.
Täpsem info: vallavanem Tiit Toots (517 6261, tiit@rauge.ee).

Rõuge vallamaja töötajate puhkused
Lastekaitse spetsialist Merle Piiskop 26.06−21.07
Maa- ja ehitusnõunik Rein Rõustik 03.−07.07
Kantselei peaspetsialist Siiri Mõttus 03.−14.07
Arhivaar Karin Meister 03.−16.07
Haridusnõunik-raamatupidaja Liili Maran 03.−16.07
Abivallavanem Olev Mõttus 10.−14.07
Vallasekretär Mare Tiivoja 17.−30.07
Finantsjuht Palmi Mägi 17.−30.07

Taotle rahvakalendri tähtpäevade toetust!
Kuni esmaspäeva, 17. juulini saab esitada toetusetaotlusi eesti
rahvakalendri tähtpäevade tähistamiseks.
Taotlemise
kord
ja
vormid
on
leitavad
adressil
http://rouge.kovtp.ee/rahvakalendriurituste-toetus. Taotlused võib tuua
paberil vallamaja kantseleisse või saata aadressile vald@rauge.ee.

Sel nädalal võõrustasime Rõuges 4. juulil orienteerumise MMi tavaraja võistlust ning 5. juulil
MMi rahvavõistlust, mis olid küllap selle suve rahvarohkeimad ja meie kodukohta enim
laiemale avalikkusele tutvustavad üritused siinkandis.
Täname vallarahvast, et hoiate korras oma kodu, nii et kõigil on siia hea tulla! Aitäh teile, kes
te aitasite kaasa sellele, et luua külalistele Rõugest ilus ja meeldejääv mälestus: heakorratöölised, kodukaunistajad, kohvikupidajad ja laadalised, lauljad ja tantsijad, töömaleva
noored ja vabatahtlikud, noored ja vanad, MEIE INIMESED!

Saadaval ruumid hambaraviteenuse osutamiseks
Rõuge vallavalitsus annab Rõuge tervisekeskuses kasutusse ruumid
koos seadmetega hambaravi teenuse osutamiseks.
Lisainfo: vallavanem Tiit Toots (517 6261 või tiit@rauge.ee).

Rõuge Veepidu ja Paadiralli juba sel nädalal!
Laupäeval, 8. juulil kutsub Rõuge Noorteklubi juba 20. korda kõiki osa
saama suve mõnusaimast kogupereüritusest meie mail − toimub Rõuge
Veepidu ja Paadiralli 2017!
Terve päeva vältel toimub mitmeid erinevaid tegevusi. Ka sel aastal
ootame kõiki vollehuvilisi rannavollest osa saama. Traditsiooniline
rannavolle turniir algab kell 11.00.
Ürituse 20. sünnipäeva auks toimub taas isemeisterdatud veesõidukite
võistlus ning käima tõmmatakse ka mõned uued võistlused.
Päevakava:
11.00 rannavolle
12.00 lasteprogramm
14.00 isemeisterdatud veesõidukite võistlus
14.30 trikisõit Rõuge Suurjärvel
16.00 paatide vedu
18.00 kummipaadiralli start
21.00 õhtune pidu
Õhtuse peo kütavad kuumaks Üllar Jörberg, Mariliis Jõgeva Bänd ja
Bombillaz, plaate keerutavad Tartu noored diskorid.
Eelregistreerumine ning lisainfo aadressil www.paadiralli.ee ja
Facebookis.

Teade Rõuge piirkonna eakatele
Rõuge piirkonna eakate kokkusaamine toimub reedel, 28. juulil Haanjas
Suure Muna kohvikus. Väljasõit kell 10.30 Eesti Ema parklast.
Soovijad saavad käia ka Suure Munamäe vaatetornis. Pensionärile on
tornipileti maksumus 3 eurot.
Kuna toit tuleb ette tellida, siis palume oma osalemisest teatada 20.
juuliks telefonidel 785 9138 või 5330 0153 (Maire Grosmann).

Viitina Kuurits 2017 juba paari nädala pärast!
Laupäeval, 22. juulil toimub Viitinas juba kahekümnendat korda
traditsiooniks saanud kalapüügivõistlus Viitina Kuurits.
20. juubeli puhul lähevad võistlejad seekord vette lausa kaks korda.
Lisaks kalapüügile toimub Viitina mõisaekskursioon ja kontsertprogramm.
Kogu päeva jooksul saab näha liikuvate piltide näitust Viitina
kuuritsavõistlusest läbi aegade Viitina mõisa saalis.
Sel aastal osaleb võistkonnana ja kajastab sündmust ka ETV võttegrupp
− Osooni meeskond.
Võistkondade eelregistreerimine: Peep Kimmel (517 4556,
peep.kimmel@mail.ee).
Programm:
9.00
väravad valla
10.00
püügiriistade ja võistlejate väljanägemise esitlus laval
10.40−11.00 püügikohtadele minek
11.00−12.00 ennelõunane kalapüük kuuritsaga
12.00−12.30 püütud kalade kaalumine
12.30−13.30 karaokefest kontsert ja tants
13.00−14.00 Kauksi Ülle Viitina mõisa ekskursioon mõisaproa Juliane
von Krüdeneri radadel
Lõunane uhhaa
14.30
kohaloleku kontroll laval
14.00−15.00 pealelõunane kalapüük kuuritsaga
15.00−15.30 püütud kalade kaalumine
15.45
Mari Kalkuni kontsert, külalisena Ilmar Ait (Teppo lõõts
ja laul)
Laulavad Puka ja Viitina meesansambel
17.00
autasustamine

Pingerida selle nädala seisuga:
Takistusrada Ala-Rõugesse 3462,5 tundi
Discgolf Rõuge parki 1548,5 tundi
Kiiged külakeskustesse 1301 tundi
Kurekõnnirada Ööbikuorgu 181,5 tundi

RÕUGE nimemonument valmib kuu aja pärast

Kunstikuur kutsub kursustele ja kontsertidele!

Vallavalitsus tänab kõiki lahkeid toetajaid, kelle abiga on Rõuge
nimemonumendi valmistamiseks kokku kogutud juba 4398,15 eurot!
Annetuste kogumine veel käib, kuid et inimesesuurustest kollastest
tähtedest RÕUGE saaks meid rõõmustada juba sel suvel, alustas
vallavalitsus selle valmistamist. Hanke tulemusena kujunes monumendi
valmimise hinnaks 9816,00 eurot ning seda teeb OÜ Terratek. Töö
valmimise tähtaeg on 3. august 2017.
Head inimesed, ootame jätkuvalt teie toetust selle särava ja silmapaistva
taiese heaks. Kõigi vähemalt 5 euroga toetajate nimed märgitakse ära
kuju juurde paigaldataval tänutahvlil.
Monumendi valmimist saab toetada, tehes ülekande Rõuge
Vallavalitsuse pangakontole (SEB pank EE231010402006965009,
Swedbank EE662200221019920141).
Selgituseks "RÕUGE monument" ja annetajate nimed.
Rohkem infot: https://rouge.kovtp.ee/rouge-monument või 5560 3989 ja
karel.saarna@gmail.com (Karel Saarna).

Erinevad kursused kuuris:
Keraamika igal kolmapäeval kell 17.30. Juhendab Aivar Rumvolt, tasu
10 eurot.
Maalimine ja joonistamine neljapäeviti (mõnikord ka teisipäeviti) kell
18.00, juhendab Tiit Varblane (5557 8388). Soovitatav juhendajale
eelnevalt helistada ja täpsustada päeva.
Kursused lastele neljapäeviti:
6. juulil kell 15.00 saab meisterdada kaarti koos Mailiga. Tasu 5 eurot.
13. juulil kell 15.00 meisterdame paati.

Teade Sänna raamatukogult
Juulikuus oleme avatud teisipäeviti ja neljapäeviti kell 10.00−17.00.

Kutse Rõuge muinaspäevale
Rõuge Ööbikuoru pervel, tuhande aasta tagusel eeskujul rajatud
muinastalus toimub laupäeval, 22. juulil muinasaegsele elu-olule ja
eksperimentaalarheoloogilistele tegevustele pühendatud teemapäev.
Päevakava:
10.00 − rauasulatuse algus, sepistamise töötuba (tasuline), odavise
11.00 − puutöötuba, I ekskursioon linnamäel ja muinastalus
12.00 − muinassõdalaste mõõduvõtmine
13.00 − muinasvõitluse töötuba, villa ja ketramise töötuba, II ekskursioon
linnamäel ja muinastalus
14.00 − regilaulu töötuba
15.00 − loeng loomapidamisest muinasajal
16.00 − tinavalamise töötuba (tasuline), puutöötuba, odavise
17.00 − muinasvõitluse töötuba, III ekskursioon linnamäel ja muinastalus
Kogu päeva tegevused on tasuta.
Vaata lisainfot: www.facebook.com/muinastalu.
Tegevusi viivad läbi arheoloogid, käsitöömeistrid ja teised oma ala
asjatundjad. Tule ise ning võta ka pere ja sõbrad kaasa!

Rõuge valla külade päev 2017
20. augustil toimub juba juba 13. korda Rõuge valla külade päev ja
seekord võõrustab meid Savioru küla.
Päev algab kell 15 kogunemise ja registreerimisega, sellele järgneb
mitmekesine programm: küladevaheline sõpruskohtumine, lõbusad
murumängud, savi plätsimise töötuba, teatevõistlused ja individuaalsed
võistlused, simman. Lastelegi on eraldi tegevused ja ka auhindu
jagatakse! Info telefonil 510 9007 (Heino Pall).

Võrkudega liitumise programm ettevõtjatele
EAS pakub ettevõtjatele võimalust taotleda toetust elektri-, vee- ja
kanalisatsiooni- või sidevõrkude arendamiseks. Toetuse andmise
eesmärgiks on leevendada võrkudega liitumise kitsaskohti, kasvatada
seeläbi ettevõtja lisandväärtust ja luua uusi töökohti. Programmist
toetatakse võrguga liitumist või olemasoleva võrgu läbilaskevõime
suurendamist, kui see on vajalik ettevõtlustegevuseks.
Toetuse määr on kuni 60 % abikõlblikest kuludest (maksimaalselt
100 000 eurot, minimaalnselt 5000 eurot).
Sama ettevõtja võib taotleda toetust liitumiseks erinevate võrkudega, kui
toetussumma kokku ei ületa toetuse maksimaalset suurust ning
ehitamine erinevatel objektidel toimub abikõlblikkuse perioodi jooksul.
Abikõlblikud kulud: liitumistasu, tingimuste muutmise tasu, võrguühenduse projekteerimise ja väljaehitamise kulud (tingimusel, et toetuse
taotluse esitamise hetkeks ei ole sõlmitud kehtivat ehitus- või
projekteerimislepingut, mille täitmise vahendeid soovitakse käesoleva
määruse alusel taotleda).
Taotlusi võetakse vastu jooksvalt.
Rohkem infot: http://www.eas.ee/teenus/vorguprogramm/. Lisainfo ja
taotluste nõustamine: 5349 7303, 786 8367, ivi@vaa.ee (Ivi Martens).

Juulikuised kuurikontserdid:
Reedel, 14. juulil kell 19.00 Rõugest pärit noore andeka akordionisti
Maimu Jõgeda plaadi „Pühendus“ esitluskontsert. Sissepääsuks vaba
annetus noorele muusikule!
Teisipäeval, 25. juulil kell 20.00 Tuulikki Bartosik (akordion), Tobias
Elof (ukulele), Nicolaj Wamberg (kontrabass). Kontsert on kõigile
tasuta, projekti rahastab rahandusministeerium kohaliku omaalgatuse
programmi vahenditest.

Viitina 60+ klubi teade
Juulikuus Viitina 60+ klubi kokkusaamist ei toimu.
Hoidke tervist ja ilusat suve! Aivi (553 6439).

Kiriku teated
Apostlite pühapäeval, 16 juulil kell 11.00 jumalateenistus
Surnuaiapüha:
9. juulil kell 11.00 Nogopalu kalmistul
kell 12.00 armulauateenistus Rõuge kirikus
kell 13.00 Rõuge Vanakalmistul
Lasteristimispüha 6. augustil kell 11.00

Priitahtlike pritsimeeste käraja tuleb taas!
Laupäeval, 5. augustil on kogu vallarahvas ja külalised oodatud Rõuge
parki, kus toimub traditsiooniline Priitahtlike Pritsimeeste Käraja!
Päev algab kell 15 pritsimeeste ja külaliste rongkäiguga Ala-Rõugest
parki, seejärel pritsimeeste lahinghargnemise võistlus ning palju muid
lõbusaid, huvitavaid ja kasulikke tegevusi kogu perele. Kell 19 astub
ametliku osa lõppedes lavale ansambel Tänatehtu, kell 21 võtab järje üle
ansambel Patune pool ja lahti läheb vallatu tantsupidu.
Kärajal osalemine on kõigile TASUTA!

Suvised trennid rahvamajas
Huvilistel on 18.–20. juulil võimalus osaleda erinevatel treeningutel
Rõuge rahvamajas.
Ajakava:
17.07 kell 18.00 − kundalini jooga, treener Kleer Maibaum (5 eurot)
18.07 kell 11.30 − kundalini jooga, treener Kleer Maibaum (5 eurot)
kell 18.00 – latino, treener Eike Feigenbaum (5 eurot)
19.07 kell 12.00 – pilates, treener Ester Rosin (10 eurot)
20.07 kell 15.00 ja kell 18.00 − tantsuline bailatino, treener Nastja
Ugrjumova (5 eurot).

Võrumaal arendatakse interneti jaotusvõrku
Eesti Andmesidevõrk MTÜ on koostöös kohalike omavalitsustega
Võrumaal algatanud projekti „Internet Koju“, mille eesmärk on ühendada
vähemalt 90% potentsiaalsetest tarbijatest ülikiiret internetiühendust
võimaldava fiiberoptilise sidevõrguga. Käesoleval aastal toimub
projektide ettevalmistamine, 2018−2020 projekteerimine ja võrgu ehitus.
Liitumissoovi
esitamiseks
on
avatud
veebileht
www.internetkoju.ee, kus saab kaardile märkida aadress, kuhu
internetikaabel peaks jõudma. Kui veebilehel oma andmete märkimisel
esineb tõrkeid või segadust, siis võib pöörduda ka Rõuge vallamajja, kust
saab abi oma andmete edastamisel (Jaanus Mark, valla arendusnõunik)
Projekti raames tuuakse fiiberoptiline kaabel majja ja kaablivõrguga
liitumine läheb soovijale maksma maksimaalselt 150 eurot. Eesti
Andmesidevõrk MTÜ tegeleb ainult võrgu haldamisega, digiteenuseid
hakkavad pakkuma Eestis tegutsevad sideettevõtted pärast võrgu
valmimist.

