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Detailplaneeringute
väljapanek

eskiislahenduste

avalik

Rõuge Vallavalitsus teatab Aia tn 4 katastriüksuse ja sellega
piirneva ala detailplaneeringu ning Koolimaa katastriüksuse ja
sellega piirneva ala detailplaneeringu eskiislahenduste avalikust
väljapanekust. Detailplaneeringute eskiislahendustega saab
tutvuda 14.11.2017–15.12.2017 tööpäeviti Rõuge vallamajas või
veebis
http://rouge.kovtp.ee/detailplaneeringuteeskiislahendused.
Kirjalikke
arvamusi
planeeringute
eskiislahenduste kohta saab esitada avaliku väljapaneku ajal
aadressile Võrumaa, Rõuge vald, Rõuge alevik, Ööbikuoru tn 4,
Rõuge Vallavalitsus või vald@rauge.ee.
Aia tn 4 katastriüksuse ja sellega piirneva ala detailplaneering
algatati Rõuge Vallavolikogu 28.09.2016 otsusega nr 56.
Detailplaneeringuga planeeritava ala suurus on ca 1,3 ha.
Planeeringuala asub Rõuge vallas, Rõuge alevikus, Aia tn 4
katastriüksusel
69701:001:0137,
osaliselt
Aia
tänav
katastriüksusel 69701:001:0124, osaliselt Tamme tänav
katastriüksusel 69701:001:0197 ja 25195 Käätso-RõugeLuutsniku tee katastriüksusel 69701:005:2810.
Koolimaa katastriüksuse ja sellega piirneva ala detailplaneering
algatati Rõuge Vallavolikogu 31.08.2016 otsusega nr 45.
Detailplaneeringuga planeeritava ala suurus on ca 1,7 ha.
Planeeringuala asub Rõuge vallas, Viitrina külas, Koolimaa
katastriüksusel 69702:002:0057, osaliselt Tiigi katastriüksusel
69702:002:0790, osaliselt Viitina mõisakeskus katastriüksusel
69701:001:0197 ja 25195 Käätso-Rõuge-Luutsniku tee
katastriüksusel 69702:002:1470.
Detailplaneeringute 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.
Detailplaneeringute koostamine on osa Rõuge Vallavalitsuse
arendusprojektist
http://maaleelama.rauge.ee/mida-pakubrouge-vald- oma-elanikele/, millega soodustatakse noorte perede
maale elama asumist.

Nursi sauna müük
Rõuge Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi Nursi
koolimaa katastriüksusel 69701:002:0067 asuva Nursi sauna
likvideerimiseks ja materjali müügiks alghinnaga 2000 eurot.
Saun tuleb teisaldada koos vundamendi utiliseerimisega ja
maapinna heakorrastamisega 31. maiks 2018.
Materjali ostuhind tuleb tasuda enne sauna teisaldamist
15. novembriks 2017. Konkursist osavõtjal esitada hiljemalt 30.
oktoobriks 2017 avaldus, mis sisaldab pakkuja nime ja
kontaktandmeid ning sõnadega ja numbritega kirjutatud
konkreetset arvulist pakkumissummat.
Osavõtutasu 5 eurot ning tagatisraha 200 eurot tasuda valla
kassasse
või
Rõuge
Vallavalitsuse
arvelduskontole
EE231010402006965009. Tagatisraha arvestatakse konkursi
võitjal ostusumma sisse, teistele osavõtjatele tagatisraha
tagastatakse.
Info telefonil 517 6261 (vallavanem Tiit Toots).

Tublid tulemused meie kelgukoerasportlastelt
14.−15. oktoobril toimus Pärnumaal Jõulumäe Tervisespordikeskuses rahvusvahelise kelgukoeraspordi võistluse "Baltic Cup"
4. etapp, kus Hanna-Liisa Sarik (pildil vasakul) saavutas koeraga
Lepus 2. koha ning Anett Raat (pildil paremal) koeraga Carnell
väga tihedas konkurentsis 7. koha.
Järgmisena võisteldakse 4.−5. novembril Leedus, kus toimub
maailmakarikasarja finaalvõistlus.
Kelgukoerasportlaste osalemist suurvõistlusel toetas Rõuge vald.

Kinnitati uus volikogu
„Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse" § 68 lõike 1 ja
2017. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste Rõuge valla
valimistulemuste 16.10.2017. a protokolli alusel Haanja valla,
Misso valla, Mõniste valla, Rõuge valla ja Varstu valla ühinemisel
moodustuva Rõuge valla valimiskomisjon otsustas 20.10.2017
registreerida Rõuge Vallavolikogu liikmed.
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit, 11 mandaati:
Erki Sok
Urmas Kalda
Tiit Niilo
Tiit Ojaots
Meelis Mõttus
Peeter Torop
Jaak Pächter
Alar Johanson
Rein Ansip
Rainer Vissel
Signe Arumäe
Valimisliit Meie vald, 15 mandaati:
Aigar Kalk
Sirje Pärnapuu
Ere Käis
Katrin Roop
Tõnu Lindeberg
Tiit Toots
Olev Mõttus
Tarvi Tuusis
Jaanus Kõiv
Karel Saarna
Elar Kutsar
Raul Ermel
Kerli Kõiv
Marika Parv
Margus Treial
Erakond Eesti Konservatiivne Rahvaerakond, 1 mandaat:
Kalmar Luisk.

Kirjanike tuur jõuab Rõuge rahvamajja
Rõuge raamatukogu kutsub osa saama kirjanike tuurist "EESTI
KIRJANIKUD
EESTI
RAAMATUKOGUDES"
reedel,
10. novembril kell 12 Rõuge rahvamajas.
Külla tulevad kirjanikud Maimu Berg, Kaupo Meiel, Andrei
Hvostov ja Birk Rohelend.

Too vana eterniit jäätmejaama
Kuni selle aasta lõpuni saavad kõik meie valla eraisikud tuua
Rõuge jäätmejaama tasuta oma eterniidijäätmeid. Ohtlike
jäätmete tasuta kogumist elanikelt rahastab Keskkonnainvesteeringute Keskus.
Eelnevalt võiks jäätmejaama tuleku kokku leppida telefonil
5560 1366 (Enn Raudsepp), eelistatud on laupäevane päev.

Rehvivahetuse täpne aeg sõltub eelkõige teeoludest ning sellest, kui palju ja millistel teedel
sõidetakse. Talverehvide kohustuslik kasutusaeg algab küll alles 1. detsembril, kuid naastrehvide
kasutamine on lubatud juba alates 15. oktoobrist.
Lisaks tuleb regulaarselt hooldada auto kojamehi ja hoida autos ohutusvesti. Autos võiks alati olla ka mõni
helkur, et hädapeatuse korral oleksid ka kaassõitjad autost väljudes märgatavad.
Auto tuuleklaasid olgu puhtad nii väljast kui seest, et ereda ja madalalt käiva talvise päikese sillerdus ei
pimestaks juhti ega kaassõitjaid.
Euroopa Liidu toiduabi jagamisest
Sotsiaalministeerium jagab koos Toidupangaga 2017. aasta
sügisel Euroopa enim puudust kannatavate inimeste abifondi
ostetud toiduabi. Toiduabi on õigus saada inimestel, kes
2017.aasta augustis või septembris taotlesid ja said toimetulekutoetust või vajaduspõhist peretoetust. Toiduabile saab vallamajja
järele tulla esmaspäeval, 30. oktoobril kell 9.00–16.30.
Kes sellel päeval järele tulla ei saa, palume toiduabi väljastamise
aeg kokku leppida telefonil 5330 0153 (Maire Grosmann).

Eelteade − stiilipidu rahvamajas!
Mardi- ja kadripäeva vahel on rahvamajas tulekul lustakas
Mutionu pidu. Otsi välja sabad ja sarved, kõrvad ja kasukas, ära
unusta ka pidusööki. Võta kaasa hea tuju, mõnus seltskond ja tule
reedel, 17. novembril kell 19.30 pidusse!
Tantsuks mängib ansambel Viiser.
Pilet kuni 16. novembrini 7 eurot, peopäeval 10 eurot. Info ja
laudade broneerimine telefonil 5302 6770 (Ive Ruusamäe).

Kiriku teated
21. pühapäeval pärast nelipüha, 29. oktoobril kell 11.00
armulauaga jumalateenistus
22. pühapäeval pärast nelipüha, 5. novembril kell 11.00
armulauaga jumalateenistus
Vestlusõhtu 26. oktoobril kell 18.30 kogudusemajas Rõuges
Hingedepäeva õhtupalvus 2. novembril:
kell 17.00 Jaani-Peebu kalmistul
kell 18.00 Vanakalmistul

Üleskutse käsitöömeistritele
Võrumaa meistrite jõulueelne käsitöönäitus Toompea lossi
vestibüülis on nüüdseks toimunud juba kuueteistkümnel korral.
Ka tänavu on avaldatud soovi ja valmisolekut taoline kagunurgale
omaste kultuurisugemetega ning traditsiooniks kujunenud näitusmüük korraldada.
Meie kõigi suureks rõõmuks sai Võrumaa Omavalitsuste Liit ka
sel aastal Riigikogu juhatuselt nõusoleku Võrumaa käsitöö näitusmüügi organiseerimiseks ning üritus toimub 4.−6. detsembril.
Lähtuvalt meile osaks saanud võimalusest võrumaalaste antvärki
Riigikogus esitleda kutsume teid, head käsitöölised, üles loovalt
kaasa mõtlema ja oma tooteid esitama. Oluline on, et teie tooted
oleksid kvaliteetsed, omanäolised ning uudsed.
Käsitööd saab esitada 26.−28. novembril Rõuge Kunstikuuri.
Näitus-müügile esitatud käsitöökauba hulgast teevad lõpliku
valiku näituse korraldustoimkonna liikmed.
Täpsemat informatsiooni jagab Lya Veski (5552 3366,
lyaveski@hot.ee).

Võrus tuleb vabaühenduste mess
Kodanikupäeval, 26. novembril toimub Võru kultuurimajas
“Kannel” vabaühenduste päev, mis koosneb messist ja
seminarist. Kõiki aktiivseid vabaühendusi oodatakse end päeva
esimesel poolel messlile tutvustama, selleks tuleb end kirja panna
internetis aadressil http://bit.ly/Vabayhenduste-mess_2017
Päeva teisel poolel toimuvad arutelud ja diskussioonid Urmas
Vaino eestvedamisel.

Eesti
MV
Saalijalgpalli
avamäng Rõuges!

meistrivõistluste

Rõuge Saunamaa võõrustab Padise Rummu Dünamo tugevat
võistkonda, mäng toimub Rõuge Põhikooli võimlas laupäeval,
4. novembril algusega kell 17.00.
Tulge kõik toetama!
Rõuge Saunamaa järgmine kodumäng Rõuges tuleb juba
pühapäeval, 19. novembril algusega kell 17.00.
Võõrsil mängudest anname teada, kui selgub aeg ja koht.
Fännajad on alati väga oodatud meile kaasa elama!
Info telefonil 506 5450 (Jaak Pächter).

Märka ja tunnusta tegusaid kodanikke!
Võrumaa Arenguagentuur kutsub kõiki üles märkama ja esile
tõstma aktiivseid kodanikke, vabaühendusi ja kodanikuühiskonda
toetanud ettevõtjaid. Võrumaa tegusate kodanike tunnustamine
leiab aset Ühisnädala raames novembri viimasel nädalal. Läbi
aastate on tunnustust leidnud mitmed kodanikud ja
kodanikuühendused ning neid toetanud ettevõtjad.
Tunnustusi saab esitada kuni 31. oktoobrini aadressil
http://bit.ly/Tunnustamine_2017.
Võrumaa tegusate kodanike tunnustamise eesmärk on tõsta
esile inimesi, kes oma ühiskondliku tegevusega on olnud
eeskujuks ning andud oma panuse Võrumaa kodanikuühenduste
tegemistesse; ühendusi, kelle tegevus piirkonnas on olnud
tänuväärne ning ettevõtjaid, kes on toetanud kodanikuühiskonda.
Esitatud tegusa kodaniku kandidaat peab vastama vähemalt
ühele tingimustes välja toodud kriteeriumile:
- omab kogukonnas olulist rolli kas mõtte või tegudega,
- on panustanud piirkonna arengusse,
- on aktiivne ja koostööaldis,
- on kogukonda ühendav,
- on panustanud vähemalt ühe vabaühenduse töösse.
Võrumaa
silmapaistva
ühenduse
tunnustuse
saaja
kriteeriumid:
- tegevus piirkonnas on olnud tänuväärne,
- on teistele ühendustele eeskujuks,
- on oluliselt aidanud kaasa erinevate sektorite tulemuslikule
koostööle.
Kodanikuühiskonda toetanud ettevõtte/ettevõtja tunnustuse
saaja:
- on toetanud vabaühenduste tegevust rahaliselt või mõnel muul
moel,
- on loonud, hoidnud ja/või innustanud koostööd era- ja
mittetulundussektori vahel.
Kõigi tunnustatavate ja tunnustajate (soovi korral) nimed
avaldatakse tänutäheks Võrumaa Arenguagentuuri kodulehel.
Tunnustuse andmise otsustab komisjon lähtuvalt esitatud
kandidaatidest. Komisjonil on õigus omistada tunnustatutele
täiendavaid aunimetusi (nt loovuse sütitaja, kogukonna vedur,
Võrumaa uuendaja, säravaim tegu jne).
Tunnustamise ajakava:
1.−7. novembrini toimub rahvahääletus Facebookis;
22. novembril antakse tunnustused pidulikult üle Stedingu majas.

