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Hoonestusõiguse konkursi teade ettevõtjatele
Rõuge Vallavalitsus kuulutab välja hoonestusõiguse konkursi Rõuge
vallas Handimiku külas asuvale Tehnika tn 16 katastriüksusele
hoonestusõiguse seadmiseks.
Maa-ala pindala on 2513 m2, sihtotstarve 95% tootmismaa ja 5% ärimaa.
Hoonestusõiguse aastatasu suurus on 9.90 eurot (2,5% maa
maksustamishinnast).
Nimetatud
maa-alale
on
kehtestatud
detailplaneering, millega saab tutvuda vallamajas.
Hoonestusõiguse omandajal lasub kohustus peale hoonestusõiguse
lepingu sõlmimist viie aasta jooksul valmis ehitada ja saada kasutusluba
tootmishoonele.
Hoonestaja peab olema nõus isikliku kasutusõiguse seadmisega
Elektrilevi kasuks alajaama rajamiseks asendiplaanil toodud asukohta.
Alajaamale vajamineva maa suurus on ca 90 m2.
Hoonestaja kohuseks jääb mahasõidutee ehitamine ja elektrivõrguga
liitumine. Vee ja kanalisatsiooni ühendused on välja ehitatud kinnistu
piirini, sealt trasside edasi rajamise kohustus on hoonestajal.
Kui hoonestusõiguse omandaja täidab ehituskohustuse, on tal õigus
kinnistu välja osta hinnaga 0,1 €/m2 või jätkata hoonestusõigusega veel
36 aastat. Hoonestajal on õigus hoonestusõigust koormata hüpoteegiga.
Pakkumine tuleb esitada vastavalt kinnitatud avalduse vormile, mille
leiab aadressilt https://rouge.kovtp.ee/et/hanked-ja-konkursid-2017.
Pakkumise osavõtutasu on 30 eurot, mis tuleb tasuda Rõuge
Vallavalitsuse kontole EE231010402006965009 (SEB pank) või
EE662200221019920141 (Swedbank).
Avaldus tuleb esitada Rõuge Vallavalitsusele hiljemalt 4. augustil 2017
kella 14.00-ks.
Lisainfo: Tiit Toots (517 6261, tiit@rauge.ee).

Rõuge vallamaja töötajate puhkused
Vallasekretär Mare Tiivoja 17.−30.07; 07.−14.08
Finantsjuht Palmi Mägi 17.−30.07; 07.−18.08
Maa- ja ehitusnõunik Rein Rõustik 24.−28.07; 07.−13.08
Arhivaar Karin Meister 24.−30.07
Sotsiaalnõunik Maire Grosmann 24.07−04.08
Kantselei peaspetsialist Siiri Mõttus 31.07−06.08
Vallavanem Tiit Toots 31.07−11.08
Haridusnõunik-raamatupidaja Liili Maran 31.07−11.08

Viitina Kuurits 2017!
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 Viitina mõisa saalis näha liikuvate piltide näitust
Viitina kuuritsavõistlusest läbi aegade.
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 Karaokefesti kontsert ja tants
13.00−14.00 Viitina mõisa ekskursioon mõisaproa Juliane von
Krüdeneri radadel koos Kauksi Üllega
Lõunane uhhaa
13.30
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

13. juulil andsid Ööbikuoru Villas kaunilt meeleoluka kontserdi Tanja ja Mikk.
Vihmast ilma trotsides sai publik lisaks mõnusa muusika nautimisele ka ise
kaasa laulda ja laululugude vahele esinejate lõbusaid jutuajamisi kuulata.
13. augustil saab samas kuulda Kaunimate Aastate Vennaskonna kontserti.

Teeme koos RÕUGE!
Täname kõiki lahkeid toetajaid, kelle abiga on Rõuge nimemonumendi
valmistamiseks kogutud juba 4468,15 eurot!
Monumendi valmimine on lõpusirgel ning loodetavasti rõõmustab see
meid juba vähem kui kuu aja pärast.
Head inimesed, ootame jätkuvalt teie toetust selle särava ja silmapaistva
taiese heaks. Kõigi vähemalt 5 euroga toetajate nimed märgitakse ära
kuju juurde paigaldataval tänutahvlil.
NB! Kõigil, kes soovivad näha oma nime RÕUGE nimemonumendile
paigaldataval tänutahvlil, palume edastada oma annetus hiljemalt
teisipäeva, 25. juuli õhtuks. Pärast seda jätkub küll toetuse kogumine,
kuid monumendi avamise ajaks valmivale tänutahvlile enam nimesid
lisada ei saa.
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).

Küsitlus Matsi ja Mustahamba külade elanikele
Pärast käesoleva aasta kohalike omavalitsuste volikogude valimisi
moodustub Haanja, Misso, Mõniste, Rõuge ja Varstu valdade ühinemisel
uus vald − Rõuge vald.
Valdade ühinemisega tekib olukord, kus uues vallas on mitu kattuva
nimega küla. Seoses sellega algatas Rõuge Vallavolikogu oma 15. juuni
istungil kuue Rõuge valla küla − Pulli, Mikita, Rebäse, Hurda, Matsi ja
Mustahamba − nime muutmise.
Läbirääkimised ühinemispartneritega on viinud selleni, et meie vallas
tuleb muuta vaid Matsi ja Mustahamba külade nimesid.
Tulenevalt kohanimenõukogu soovitustest ja kohalike inimeste soovidest
on tekkinud mitu külanime varianti: vastavalt Sänna-Matsi ja Rõuge-Matsi
ning Kahrila-Mustahamba, Nursi-Mustahamba ja Rõuge-Mustahamba.
Selleks, et selgitada välja küladega seotud inimestele sobivamad nimed,
viib vallavalitsus läbi küsitluse Matsi ja Mustahamba külades
rahvastikuregistri andmetel elavatele inimestele. Küsitlusel
osalemiseks tuleb vastata vallavalitsuse poolt elanikele saadetud kirjale
e-posti teel vald@rauge.ee või telefonil 785 9312 hiljemalt 31.07.2017.
Küsitlusega külade nimede muutmise protsess ei lõpe. Edasi paneb
vallavalitsus küla nime muutmise otsuste eelnõud kaheks nädalaks
avalikule väljapanekule, mille jooksul on inimestel võimalik esitada
põhjendatud arvamusi uue küla nime kohta. Seejärel, kui vaidlusi üles ei
jää, kinnitab volikogu külanimede muutmised. Pärast seda annab
kohanimenõukogu oma arvamuse küla nime kohta ning riigihalduse
minister kinnitab uue külanime lõpliku otsusena oma käskkirjaga. Uus
külanimi hakkab kehtima peale kohalike omavalitsuste valimistulemuste
jõustumist.
Täpsem info: vallavanem Tiit Toots (517 6261, tiit@rauge.ee).

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
Päeva tegevused, va sepistamise ja tinavalamise töötoad, 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!

Metsa minnes tuleks oma käigud planeerida nii, et sellest ikka vaid rõõmu, mitte muret oleks:
- Teavita koduseid sellest, kuhu kavatsed minna ja võta võimalusel keegi kaasa. Seltsis on segasem!
- Võta kaasa joogivesi, pane selga neoonvest, lae telefoniaku ning mine enne pimedat koju!
- Korja ainult neid metsasaadusi, mida hästi tunned!
Kohtumine Sänna raamatukogus
Reedel, 21. juulil kell 18 ootame sind, hea inimene, Sänna
Kultuurimõisasse raamatukokku, kus toimub kohtumisõhtu Rõuge
juurtega ulme-noormehe Tõnis Tootseniga.
Tootseni käsitsi kirjutatud fantaasiaromaan “Esimene päev” osutus
märtsis üheks Kultuurkapitali kirjanduse aastaauhinna laureaadiks.
Reedel Sännas jagab Tõnis mõtteid teemal “Unes ja ilmsi”: kuidas
suhestuvad unenäod ja ärkvelolek, kas nendevahelist puutepunkti võib
nimetada väravaks ning kas sel juhul on tegemist ühendatud
anumatega? Samuti jagatakse kätte lauad, saed ja naelad, et igaüks
võiks pärast loengut ehitada oma unejõele väikese veski, püüdmaks
pisutki loovenergiat, mis ööpimeduses pulbitseb – et seda siis
päevavalges kasutada.
Loengu kõrvale pakume taimeteed. Kohtumisõhtu toimub Inspiratsiooni
Suvekooli raames, pilet maksab 5 eurot.

Kiriku teated
23. juulil kell 11.00 kalmistupüha Vana-Roosa kalmistul
kell 12.00 armulauateenistus Vana-Roosa kirikus
Kirgastamispühal, 30. juulil kell 11.00 armulauaga jumalateenistus

Taalbergi talu avab oma uksed
Pühapäeval, 23. juulil avavad sajad talud üle Eesti oma uksed kõigile
huvilistele, et tutvustada maaelu võlusid ja argipäeva ning pakkuda
uutmoodi huvitavaid elamusi – toimub Avatud talude päev.
Rõuge vallas ootab sel päeval kõiki külla Taalbergi talu Nogu külas.
Taluväravad on lahti kell 10−17, tegevust pakutakse kõigile: mahla
pressimine, lambaliha küpsetamine maa sees, kanaliha suitsutamine,
ringkäigud talus, ratsutamine, väljapanek perenaise käsitööst, taluköögi
hoidiste degusteerimine, käsitöökaartide valmistamine, kohtumine
mesinikuga jpm. Ka lastele leidub rohkelt võimalusi lustimiseks.
Keha saab kinnitada talupoja supi ja sooja suitsukanaga ning päeva
jooksul maa sees küpsenud lambaga.
Lisainfo: Ulvi Kallas, Taalbergi talu perenaine (5622 6544,
ulvikallas1@gmail.com); FB: Taalbergi talu.

Pärimusmuusika kontsert Sännas
Kolmapäeval, 26. juulil kell 17 esinevad Sänna Kultuurimõisas II
Eesti Laste Etno laagri osavõtjad ja rahvusvaheliselt tuntud
pärimusmuusika artistid: Duo Jansen/Jüssi (NO/EE), SILD (UK/EE),
Duo Elof/Wamberg (DK), Katariin Raska, Tuulikki Bartosik.
Osalemine südamest tulnud annetuse eest. Pärast kontserti
musitseerime ja tantsime koos, avatud on pitsakohvik.

Rõuge Spordiklubi edukas nädalavahetus
Rõuge jalgpalliklubi alustas alagrupi mänge Võrumaa Meistrivõistlustel.
Möödunud reedel kohtuti Rauameistriga, tulemuseks 4:1 Rõuge kasuks,
kõik neli väravat lõi Kristo Perli. Pühapäeval oli Rõuge vastaseks
Vastseliina Tannem, mäng jäi 1:1 viiki. Meie värava lõi Siim Tillemann.
Võib öelda, et finaali pääsemiseks on tehtud hea eeltöö.
Nädalavahetusel osaleti ka Tamula rannas Võrumaa rannajalgpalli
karikavõistlustlustel. Mõlemal päeval esinesid väga edukalt Rõuge
Saunamaa võistkonna mängijad Lauri Pilv, Oliver Ossipov, Raul Rebane,
Marek Jenas ja Ville Tüve, kes saavutasid mõlemal päeval esikoha −
esimesel päeval Ekon OY ja teisel päeval Rantipoli võistkonna nime all.
Rõuge Saunamaa alustab järgmist ringi Eesti Rannajalgpalli
Meistriliigas sel nädalavahetusel, 22. ja 23. juulil Pärnu Rannaareenil.
Eesti kaheksa parima võistkonna hulgas ollakse täna seitsmendal kohal.
Kellel võimalik, tulge toetama ja nautima ilusat mängu!

Rõuge valla külade päev 2017
20. augustil toimub juba 13. korda Rõuge valla külade päev, mida sel
korral võõrustab Savioru küla.
Päev algab kell 15 kogunemise ja registreerimisega, sellele järgneb
mitmekesine programm.
Kella 19-ks saab päev kokku võetud, autasud jagatud ja toimetajad
tänatud ning õhtu läheb edasi simmaniga: laul ja tants, vaba lava! Info
telefonil 510 9007 (Heino Pall).

KaraokeFest nädalavahetusel Rõuges
Kõiki laulusõpru ootab sel nädalavahetusel, 21.−22. juulil Rõuge
Ööbikuoru laululaval KaraokeFest.
Üle-eestiline karaokesõprade kokkutulek ehk karaoke festival on
suunatud kõige heatujulisematele inimestele, keda kuuleme-näeme
olenemata nädalapäevast erinevates karaokepesades lõõritamas.
Lisaks festivali õhtusele põhiosale ehk lakkamatule laulmisele leiab teisel
festivalipäeval traditsiooniliselt aset lõbus perepäev erinevate mängude
ja võistlustega ning loomulikult ei puudu ka lastekaraoke. Laupäeva õhtul
toimub alates kella 23-st valgusmaalingutega pildistamine.
Lisainfo: https://festival.kannuklubi.org/ ja http://tiny.cc/gctcmy.

Viitina mõisahoonesse teatrisse!
Nagu enne igat kuuritsapüügivõistlust kombeks, saab ka sel aastal päev
varem ehk reedel, 21. juulil kell 19.00 Viitina mõisahoones kaasa elada
Sõmeru näitetrupi meeleolukale etendusele „Kaasaegsed vodevillid“
(V. Liapini „Härrad, seltsimehed, tõprad ja daamid“ ainetel).
Teatrielamust saab nautida 5 euro eest.

Kunstikuuri tegemistest
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.
Igal neljapäeval kell 15.00 erinevad kursused lastele.

Tule kuurikontserdile!
Teisipäeval, 25. juulil kell 20.00 musitseerivad Kunstikuuris Tuulikki
Bartosik (Eesti) akordionil, Tobias Elof (Taani) ukulelel ja Nicolaj
Wamberg (Taani) kontrabassil.
Kontsert on kõigile tasuta, selle toimumist rahastab rahandusministeerium kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest.

Rohumaade niitmisest
Vallavalitsus tuletab meelde, et Rõuge valla heakorraeeskirja kohaselt on
kõik valla kinnistute omanikud kohustatud pidevalt karjatama või
vähemalt üks kord juulis niitma neile kuuluvatel kinnistutel olevaid
rohumaid.
Rõuge alevikus ja Viitina külas on omanik kohustatud tagama kinnistul
heina niitmise vähemalt kaks korda suveperioodil (esimene niide juunis,
teine augustis).
Palume kõigil maaomanikel oma kohustusi täita ning heinamaad korda
teha, vastasel korral võib kohustuse mittetäitjat ähvardada rahatrahv.
Niitmiskohustus on täitmiseks kinnisvaraomanikele, samuti omanike
poolt asja valdama, haldama või kasutama volitatud isikutele. Valla
heakorraeeskirjaga saab tutvuda valla kodulehel www.rauge.ee rubriigis
Keskkond –> Heakord.
Rõuge vallas tegutsevate heinapurustamise ja -niitmise teenuse
pakkujate kohta saab infot vallamajast telefonil 785 9322.

Priitahtlike pritsimeeste käraja 5. augustil!
Laupäeval, 5. augustil on kogu vallarahvas ja külalised oodatud Rõuge
parki, kus toimub traditsiooniline Priitahtlike Pritsimeeste Käraja!
Päev saab alguse kell 15, siis toimub pritsimeeste ja külaliste rongkäik
Ala-Rõugest parki.
Umbes kell 16 algab lahinghargnemise võistlus, millest oodatakse osa
võtma 5-liikmelisi võistkondi mitte ainult pritsimeeste hulgast! Kui
soovite oma sõpruskonnaga panna kokku lahinghargnemise võistkonna,
siis pakuvad pritsimehed eelnevalt jooksvalt võimalust varustuse ja
võistluse reeglitega tutvuda, selleks võtke ühendust telefonil 505 3143
(Olev Mõttus) ja leppige kokku sobiv aeg.
Lisaks toimub sel päeval pargis 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! Avatud on puhvet, kus Pritsimeeste
kaunid kaasad kostitavad kõiki karastavate jookide ning kohaliku toiduga.

