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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
Sotsiaalnõunik Maire Grosmann 24.07−04.08
Volikogu esimees Karel Saarna 25.07−04.08
Kantselei peaspetsialist Siiri Mõttus 31.07−06.08
Vallavanem Tiit Toots 31.07−11.08
Haridusnõunik-raamatupidaja Liili Maran 31.07−11.08
Maa- ja ehitusnõunik Rein Rõustik 07.−13.08
Vallasekretär Mare Tiivoja 07.−14.08
Finantsjuht Palmi Mägi 07.−18.08
Arendusnõunik Jaanus Mark 07.−20.08
Lastekaitsespetsialist Merle Piiskop 07.−25.08

Priitahtlike pritsimeeste käraja sel nädalal!
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, vaid
kõigi huviliste seast!
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.

Teade Viitina pensionäride 60+ klubile
Kohtume kolmapäeval, 9. augustil kell 13 Viitina külakeskuse juures,
et sõita sealt edasi juubeleid pidama. Võtke kaasa hea tuju ja
laululust.
Kohtumiseni! Aivi (553 6439).

Rõuge valla selleaastase suvevolle sarjaga on jõutud lõpusirgele, viimane
kohtumine toimub esmaspäeval, 7. augustil Kaugu puhkemaja volleplatsil.
Vollesõbrad saavad omavahel mõõtu võtta ka Rõuge valla külade päeval
Saviorus pühapäeval, 20. augustil alates kella 14.00.

Matsi ja Mustahamba külade nime muutmine ja
avalikustamine
Pärast käesoleva aasta kohalike omavalitsuste volikogude valimisi
moodustub Haanja, Misso, Mõniste, Rõuge ja Varstu valdade
ühinemisel uus vald − Rõuge vald. Seoses valdade ühinemisega
tekib olukord, kus ühes vallas on mitu kattuva nimega küla.
Vastavalt kohanime seadusele ja aadressandmete selguse
hoidmiseks peavad külanimed olema muudetud ja uued külanimed
kehtestatud samaaegselt haldusüksuste nimedega kohalike valimiste
tulemuse jõustumisel.
Enne volikogu poolt külanimede muutmise algatamist toimus
volikogu külaelukomisjoni eestvedamisel 18. mail arutelu, kuhu olid
kutsutud Matsi, Hurda, Pulli, Rebäse, Mikita ja Mustahamba külade
elanikud. 6. juunil toimus külavanemate kogu ja külaelukomisjoni
ühine koosolek, kus arutati uuesti kattuvate külanimede teemat.
Rõuge Vallavolikogu algatas 19.06.2017 otsusega nr 43 Matsi,
Hurda, Pulli, Rebäse, Mikita ja Mustahamba külade nimede
muutmise. Läbirääkimised ühinemispartneritega viisid selleni, et vaja
on muuta ainult Matsi ja Mustahamba külade nimesid.
Seoses sellega toimus 18. juulil külanimede arutelu, kuhu olid
kutsutud kõik Matsi ja Mustahamba külade elanikud ning
maaomanikud.
Tulenevalt kohanimenõukogu soovitustest ja kohalike inimeste
soovidest oli Mustahamba külale tekkinud kolm nimevarianti: KahrilaMustahamba, Nursi-Mustahamba ja Rõuge-Mustahamba ning Matsi
külale kaks nimevarianti: Sänna-Matsi ja Rõuge-Matsi.
Selleks, et välja selgitada külaelanikele sobilikum nimevariant, küsis
vallavalitsus 19. juulil saadetud kirjas inimeste arvamust. Küsitlusele
vastamiseks oli aega kuni 31. juulini.
Saabunud vastuste põhjal eelistasid Mustahamba küla elanikud
Kahrila-Mustahamba küla nime ja Matsi küla elanikud Rõuge-Matsi
küla nime.
Külanimede muutmise eelnõud avalikustatakse valla kodulehel, valla
listis, valla Facebooki lehel, valla raamatukogudes, vallamajas ning
ajalehes Lõunaleht.

Külaelukomisjoni ja külavanemate kogu koosolek
Külaelukomisjoni ja külavanemate kogu ühine koosolek toimub
teisipäeval 8. augustil kell 17.00 Rõuge vallamajas.
Päevakorras:
1. Rõuge valla aasta küla 2016 valimine.
2. Ülevaade külanimede muutmisest.
3. Ülevaade valla teetöödest.
4. Ülevaade 20. augustil Savioru külas toimuva Rõuge valla külade
päeva korraldusest.

Flöödikontserdid Rõuges
Eesti Flöödiühing korraldab 5.−10. augustil Rõuges juba 18. korda
oma Suveakadeemia. Tänuks kena laagripaiga eest antakse ka kaks
avalikku kontserti:
kolmapäeval, 9. augustil kell 20.00 Rõuge rahvamajas ja
neljapäeval, 10. augustil kell 14.00 Rõuge kirikus.
Tulge kuulama!

Rattapäev Rõuge pargis
Kõik väikesed ja suured rattahuvilised on oodatud laupäeval,
19. augustil kell 12.00 Rõuge noortekeskuse juurde traditsioonilisele
rattapäevale.
Rattapäeval toimuvad erinevad võistlused, vaadatakse üle osalejate
rattad ja tuletatakse meelde olulisemad ohutusnõuded jalgrattaga
liiklemisel.
Kõikide alade parimatele on korraldajate poolt välja pandud
auhinnad. Rõuge rattapäeva korraldab rattaklubi Rõuge Racing
Team koos Rõuge noortekeskuse ja noortevolikoguga.

Enne äikest ja äikese ajal:
- Võimalusel lülita välja hoone peakaitse või lülita välja elektriseadmed, tõmba välja pistikud ja antennid.
- Eemaldu veekogudest, ära mine ujuma. Ära varju üksikute puude, metallmastide ega -aedade lähedale.
- Kinnita turvaliselt kõik lahtised asjad õues (telk, aiamööbel, batuut jm), võimalusel vii need siseruumidesse.
- Ära ava veekraani – vesi juhib elektrit. Ära tee ahju ega pliidi alla tuld − laetud suitsuosakesed toimivad piksevardana.
- Kodus olles sulge uksed ja aknad ning ära ole akna all, eriti kui maja asub lagedal või künka otsas.
- Jäta meelde ja selgita ka lastele, et ohtlik ei ole müristamine, vaid välk.

Kaks kontserti Rõuge Kunstikuuris
Hubased kuurikontserdid jätkuvad! Tuleval nädalal rõõmustavad
muusikud meid Kunstikuuris lausa kahel korral:
Kolmapäeval, 9. augustil kell 19.00
Krista Citra Joonas ja Jaak Johanson
Pärast pikki aastaid Šveitsis ja Indias on Krista Citra Joonas jõudnud
tagasi Eestisse ja jäänud siia juba mitmeks aastaks. Ta on õppinud
õhtumaade klassikalist muusikat nii Eesti kui Šveisti akadeemiates,
kuid Krista hing kuulub pigem hommikumaa tarkade juurde − tema
põhipilliks on India bambusflööt bansuri. Krista õpetaja on
maailmakuulus mees, legendaarne Hariprasad Chaurasia.
Johansoni Jaaku tunnevad ilmselt kõik eestlased: seesama mees,
kes paneb silmad kinni ja laulab meid kosmosesse. Elu ilma Jaaguta
oleks väga ühemõõtmeline ja igav. Suurema osa ajast käib Jaak
ringi, silmad lahti, ning vaatleb elu ja inimesi. Jaak on suurepärane
inimene, muusik ja väga oluline Eesti mõtleja.
Saame kokku kolmapäeval, 9. augustil kell 19 Rõuge Kunstikuuris.
Sissepääsupiletid kohapeal (10 eurot või nõnda kuidas keegi
parasjagu saab).
Reedel, 11. augustil kell 19.00
Meelis Maran & Katrin Tamberg: Mõtterännak − loomise algus
Põline Rõuge mees Meelis Maran kitarril ja seto juurtega Katrin
Tamberg toovad kahehäälselt meieni oma mõtterännakutest
sündinud lood. Loomulikult tulevad esitusele ka paljud muud rahvale
armsaks saanud laulud.
Kontsert on tasuta, kuid vabatahtlik südamest tulnud annetus on alati
teretulnud!

Kunstikuuri kursused
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. Sel nädalal,
3. augustil kleepsude meisterdamine. Kasutada saab nii kauneid
templeid kui kleepsumasinat, hind 3 eurot.

Punnvõrrid, pöörake Sännasse!
Reede, 18. augusti õhtul ootame kõiki Sänna Mäeveski manu
sääreväristajatega mäkke põristama.
Registreerimine ja proovisõidud algavad sealsamas kell 18.00,
põhivõistlus kell 19.00. Toreda tava kohaselt toimuvad sõitude
vahel lõbusad võistlused pealtvaatajatele ja kohaletulnutel on
vabatahtlik võimalus soetada 2-eurone toetajapilet, mille vahel
loositakse välja vahvaid auhindu! Mäkketõusu reeglite kohta lisandub
infot Sänna Sumina Facebooki lehele, hoia sellel pilku peal!
Registreerimiseks saada kiri aadressile info@kauguveski.ee, muu
info telefonil 5635 4844 (Maarja Kallas).
Käänä võrr kuuri alt vällä ja saami kokku Sännän! SUVEL SÄNNAS
SUMISEB!

Kiriku teated
9. pühapäeval pärast nelipüha, 6. augustil kell 11.00 jumalateenistus
10. pühapäeval
pärast
nelipüha,
13. augustil
Rõuges
jumalateenistust ei toimu
Surnuaiapüha
13. augustil kell 11.00 Pütsepa kalmistul
kell 12.00 armulauateenistus Ruusmäe kirikus
kell 13.00 Plaani kalmistul
20. augustil kuldleer
27. augustil leeripüha

Rõuge valla külade päev 2017
Hää Rõuge valla inimene, võta aega ja planeeri kuupäev varakult ära,
hõika kokku oma sõbrad ja võa kaasa külarahvas – pühapäeval, 20.
augustil kell 15 on põhjust kokku saada, sest peetakse Rõuge valla
külade päeva Saviorus Kõomäel!
Kõomägi jääb kohe Savioru bussipeatuse taha, Rõuge poolt tulles
vasakut kätt – tee pealt on näha. Tule aga kohale, küll sildid
juhatavad!
- Toimub volleturniir
- Teeme toredaid mänge nii üheskoos kui külade vahel
- Anname välja aasta küla tiitli
- Savioru naised pakuvad head suppi ja kosutavat kasemahla
- Lapsedki saavad omavahel võistelda
- Õhtul bändiga simman, liha ja vorsti küpsetamise võimalus.
Volletajad on oodatud kell 14 (Vajalik eelnev registreerumine:
5560 3989, Karel Saarna); külapäeva kogunemine ja registreerumine
algab kell 15. Siis lähevad lahti erinevad mängud ja mõnus
koosolemine, kell 19 algab simman bändi saatel. Umbes kell 19.40
on kokkuvõtted päevast tehtud ning toimub autasustamine ja
tänamine.
Külalistel palutame võtta kaasa pruukosti ühisele peolauale.
Teeme endale ja kogu vallarahvale hea peo, kutsu aga kõik kaasa!
Külavanem Heino Pall (510 9007).

Vald kutsub elanikke energiat arukalt tarbima!
Kas olete mõelnud, millised seadmed kasutavad teie kodus kõige
enam energiat? Kas teate, et harjumuspärast käitumist muutes võib
oluliselt säästa?
Rõuge vallavalitsus koos Tartu Regiooni Energiaagentuuri, Vidzeme
ühendpiirkonna ja Aluksne linnavalitsusega viivad selle aasta aprillist
kuni järgmise aasta augustini ellu projekti "Energiaarukas
kogukond". Projekti eesmärk on igapäevase aruka energiakasutuse
suurenemine koolis, kogukonnas ja kodumajapidamistes.
Sügisel ootame Rõuge kooli 7.−9. klassi õpilasi osalema
energiaringis. Novembris viivad energiaringi õpilased läbi
energiapäeva Rõuges, veebruaris osalevad energiapäeval Lätis,
aprillis toimub ühine energiateemaline reis Eestis ja mais Lätis.
Lisaks on energia- ja filmihuvilistel õpilastel üle Võrumaa võimalus
osaleda videokonkursil, mis kuulutatakse välja septembris.
Projektist
oodatakse
kasu
saama
ka
majapidamisi
(korterelamuid, kortereid, erinevaid eramajasid), kes on huvitatud
oma koduse energiatarbimise mõõtmisest ja analüüsimisest, et leida
võimalusi säästmiseks ja nutikamaks energia kasutamiseks. Kõigi
huviliste seast valitakse välja 10 majapidamist, kellega tegeletakse
kuni 2018. aasta aprillini. Osalevad majapidamised saavad vajalikud
seadmed energiatarbimise monitoorimiseks ning nõustamist energia
arukaks tarbimiseks. Projektis osalevate majapidamiste esindajad
saavad osaleda tasuta õppereisidel Lätis ja Eestis. Oma soovist
projektis osaleda palume anda teada augustikuu jooksul
(hiljemalt 31.08.2017) e-posti aasressile energiapark@rauge.ee.
Lisaks toimub projekti jooksul kogukonnale kolm avalikku
energiakasutuse koolitust − jälgige jooksvat infot!
Kui teie kodus on juba kasutusel nutikaid lahendusid ja olete nõus
neid kogukonnaga jagama, siis võtke samuti ühendust e-posti
aadressil energiapark@rauge.ee.
Projekti rahastab Interreg Eesti-Läti piiriülese koostöö programm.

Kaunimate Aastate Vennaskond Ööbikuoru Villas
13. augustil kell 18 astub Ööbikuoru Villas üles Kaunimate Aastate
Vennaskond. Piletid eelmüügist 12 eurot, kontserdipäeval 15 eurot.
Toitlustusega VIP pakett eelmüügis 35 eurot (vajalik eelnev
broneerimine). Piletid Piletilevist ning info@oruvilla.ee ja 509 9666.

