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Rõuge Vallavolikogu 29. märtsi istungil vastu
võetud õigusaktid
Volikogu:
1. Määras Saki külas Mäe-Pundi katastriüksuse jagamisel tekkinud uute
katastriüksuste sihtotstarbed ja nimed.
2. Määras Hotõmäe külas Kuremäe katastriüksuse jagamisel tekkinud
uute katastriüksuste sihtotstarbed ja nimed.
3. Määras riigi omandisse taotletavate maatükkide sihtotstarbed ja nimed.
4. Kehtestas tugiisikuteenuse osutamise korra täiskasvanud isikule. Korra
eesmärk on iseseisva toimetuleku toetamine olukordades, kus isik vajab
sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või tervislike probleemide
tõttu oma kohustuste täitmisel ja õiguste teostamisel olulisel määral
kõrvalabi, mis seisneb juhendamises, motiveerimises ning isiku suurema
iseseisvuse ja omavastutuse võime arendamises.
5. Suurendas puuetega inimeste hooldajatele makstavat hooldajatoetuse
määra. Sügava puudega inimese hooldajale hakatakse maksma
hooldajatoetust 30 eurot kuus ja raske puudega inimese hooldajale 20
eurot kuus.
6. Tõstis esimesse klassi mineva lapse koolitoetuse seniselt 35 eurolt 65
eurole. Kokku on toetuse suurus 95 eurot, sellest 65 eurot rahaline ja 30
eurot esemeline. Toetus makstakse välja avalduse alusel.
7. Andis vallavalitsusele nõusoleku sõlmida sihtasutusega Rõuge Jäähall
kooli juurde tulevaste tenniseväljakute alla jääva maa-ala tasuta
kasutamise leping. SA taotleb Leader programmist raha kõigile kaasaja
nõuetele vastava tenniseväljaku ehitamiseks.
8. Andis vallavalitsusele nõusoleku sõlmida mittetulundusühinguga
Arheopolis Rõuge Ööbikuorus umbes 1 ha suuruse maa tasuta
kasutamise leping kuni 31. detsembrini 2022 muinastalukompleksi
arendamiseks ja seal erinevate tegevuste läbiviimiseks.
9. Andis vallavalitsusele nõusoleku pikendada mittetulundusühinguga
Rõuge Spordiklubi sõlmitud vara avaliku kasutamise lepingu tähtaega
kuni 01.07.2024 ja suurendada kasutusse antava jääplatsi ala. Rõuge
Spordiklubi taotleb projektitoetust kolme energiasäästliku ehitise ostuks.
Ühes hoones hakatakse hoidma väljaku hooldusmasinaid, teises tööriistu
ja pisivahendeid ning kolmandas on riiete vahetamise ja pesemise
võimalus.
10. Andis nõusoleku sõlmida Alexander von Samson-Himmelstjerna
perega notariaalse isikliku kasutusõiguse lepingu, mille alusel on
Samsoni perekonna liikmetel õigus kasutada elupäevade lõpuni Rõuge
Avatud Noortekeskuses asuvat korterit.
11. Lubas vallavalitsusel müüa enampakkumise korras Kuklasõ külas
Valla katastriüksuse kasvava metsa raieõiguse alghinnaga 22 100 eurot.
12. Lubas vallavalitsusel müüa enampakkumise korras Ristemäe külas
Ristemäe koolimaa katastriüksuse kasvava metsa raieõigus alghinnaga
16 500 eurot.
Järgmine volikogu istung toimub 3. mail 2017.

Karin Laine (17.03.1930−09.04.2017)
Meie seast on lahkunud legendaarne rõugelane, valla
elutööpreemia laureaat ja teenekas sportlane Karin Laine.
Tema pikk ja sisukas elu on toonud kuulsust ja au kogu meie
piirkonnale: treenerina, spordimetoodikuna, rahvatantsu
juhendajana, pühendunud sportlasena ja kodukoha
patrioodina. Tulihingeline Karin inspireeris paljusid rõugelasi
ja võrumaalasi sportima ning tervislikult elama.
Karin kasvatas üles kaks töökat poega, osales aastatel
2002−2009 Rõuge vallavolikogu töös, pälvis korduvalt
maakonna parima veteransportlase tiitli ja 2006. aastal Rõuge
valla aasta sportlase tiitli, päästis uppumissurmast palju
inimesi ning oli 36 aastat doonor.
Aastate jooksul võitis Karin sadu medaleid ja karikaid,
kümneid neist veteranide maailmameistrivõistlustelt.
Rõuge Vallavolikogu ja Rõuge Vallavalitsus avaldavad siirast
kaastunnet Karin Laine lähedastele.

Möödunud pühapäeval Rõuge rahvamajas peetud Võru maakonna mälumängul esindas
Rõuge valda võistkond Mõistus & Taiplikkus koosseisus (vasakult) Taavi Karu, Tanel Kangro,
Kadri Kangro ja Helena Roosi Kangro. 11 võistkonna hulgas toodi koju tubli III koht!

Vallavanema vastuvõtud külakeskustes
Järgmised vallavanema vastuvõtud suuremate külade keskustes:
Teisipäeval, 18. aprillil kell 10−12 Sänna kultuurimõisas
Teisipäeval, 25. aprillil kell 9−11 Viitina külakeskuses
Kolmapäeval, 3. mail kell 9−11 Nursi külakeskuses
Rohkem infot: 517 6261 või tiit@rauge.ee (Tiit Toots).

Anna oma panus RÕUGE nimemonumendile!
1,5 meetri kõrguse teisaldatava Rõuge nimemonumendi idee sünniks on
head Rõuge valla elanikud ja sõbrad selle nädala alguse seisuga
annetanud kokku 1869,77 eurot. Suur aitäh selle panuse eest!
RÕUGE monument saab olema üks mõnusa tähendusega koht −
kaasaja sümbol, kultuslik külastusobjekt, populaarne pildistamise koht
ning sotsiaalmeedia lemmik.
Aita ka sina kaasa! Rohkem infot idee ja annetuste tegemise kohta leiab
internetist: https://rouge.kovtp.ee/rouge-monument.
Anna sinagi oma panus ja TEEME KOOS RÕUGE!

Taotle toetust rahvakalendri tähtpäevadeks!
Esmaspäevaks, 17. aprilliks oodatakse taotlusi eesti rahvakalendri
tähtpäevade tähistamise rahastamiseks valla eelarvest. Toetust saab
taotleda kuni 200 eurot, projekti omafinantseering vähemalt 20%.
Taotlemise kord ja vormid on leitavad valla koduleheküljel. Taotlused
palume tuua vallamajja või saata aadressile vald@rauge.ee.

Koolimaa katastriüksuse detailplaneering
Viitina külas Koolimaa katastriüksuse ja sellega piireneva ala
detailplaneeringu eskiislahendust tutvustav avalik arutelu toimub
kolmapäeval, 19. aprillil algusega kell 15.00 Viitina külakeskuses.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on uute elamukruntide
kavandamine, kruntidele ehitusõiguse määramine, juurdepääsuteede
asukoha määramine, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete
määramine, tehnovõrkudele ja -rajatistele asukoha määramine, ehituskeeluvööndi vähendamine. Planeeringuala suurus on ligikaudu 1,7 ha.
Planeeringu eskiislahendusega saab tutvuda vallamajas või veebis:
http://rouge.kovtp.ee/detailplaneeringute-eskiislahendused.

Käivitus hajaasustuse programm
Võru Maavalitsus kuulutas sel nädalal avatuks hajaasustuse programmi
2017. aasta taotlusvooru.
Programmi eesmärk on tagada hajaasustusega maapiirkondades
elavatele peredele head elutingimused ning aidata sellega kaasa elanike
arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.
Taotlema on oodatud ka Rõuge valla hajaasustuses asuvate
majapidamiste alalised elanikud. Taotleja elukoht peab rahvastikuregistri
alusel olema sama majapidamine, millele toetust taotletakse ja
registrikanne ei saa olla hilisem kui 01.01.2017.
Programmist toetatakse vee- ja kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ja autonoomsete elektrisüsteemide rajamist.
Toetuse suurus on kuni 6500 eurot ühe majapidamise kohta. Taotleja ja
kaastaotleja rahalise oma- ja kaasfinantseeringu abikõlblike kulude osa
peab olema vähemalt 33,33% ning toetus ei saa olla suurem kui 2/3
projekti üldmaksumusest.
Taotlusi võetakse vastu alalise elukoha järgses kohalikus omavalitsuses,
esitamise lõpptähtaeg on 12. juuni. Lisainfo: 785 9322, 5346 7448
keskkond@rauge.ee (Jaanus Tanilsoo, valla keskkonnaspetsialist).

Kiriku teated
Suurel neljapäeval, 13. aprillil kell 18.00 armulauaga jumalateenistus
Suurel reedel, 14. aprillil kell 18.00 jumalateenistus
kell 14.00 armulauaga jumalateenistus Ruusmäel
kell 16.00 armulauaga jumalateenistus Vana-Roosas
Ülestõusmispühal, 16. aprill kell 11.00 armulauaga jumalateenistus
Ülestõusmisaja 2. pühapäeval, 23. aprillil kell 11.00 armulauaga
jumalateenistus
Esmaspäeval, 24. aprill kell 18.30 piibliring kogudusemajas Rõuges

Kasside-koerte marutaudivastane vaktsineerimine on kohustuslik ning vajalik!
Vaktsineeri oma koera ja kassi regulaarselt marutaudi vastu (vähemalt üks kord kahe aasta jooksul)
Leia lähim vaktsineerimise võimalus veebist aadressilt www.marutaud.ee või küsi oma loomaarstilt.

Aeg mõelda talgutele ja end kirja panna!
6. mail toimuva Teeme Ära talgupäevani on pisut rohkem kui kolm
nädalat, innustame ka Rõuge rahvast sellest agaralt osa võtma.
Kui olete ka tänavu kampaania raames talguid korraldamas, tuleks need
aegsasti Teeme Ära lehele kirja panna − nii jõutakse kohale toimetada
stardipakett ning talgulised saavad teha vajalikud ettevalmistused.
Hilistele ärkajatele ei pruugi stardipakette jaguda.
Kui talgud kirja pandud ja stardipaketi kättesaamiseks sobiv SmartPOSTi
pakiautomaat valitud, siis jõuab pakk kohale 1−2 nädala jooksul. Mulluse
talgute arvu järgi on tänavu kokku pandud 2000 paketti. Lähem info
veebis aadressil www.teemeara.ee/talgujuhile/talgujuhi-stardipakett.
Tänavu on talgupäeva märksõnaks valmistumine. Ühekoos valmistume
Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva tähistamiseks, aga ka looduse
vingerpussideks. Sel puhul on igas stardipaketis EV100 juubelilogoga 2meetrine mastivimpel ning vändaga laetav LED-taskulambiga raadio.
Tutvu tänavuste talguteemadega meie kodulehel
aadressil
www.teemeara.ee/talgujuhile.
Kohtumiseni maikuu esimesel laupäeval, 6. mail kõikjal üle Eesti!
Kogu vajalik info on kirjas talgute kodulehel www.teemeara.ee.

Jaigi jutuvestmispäev Sänna Kultuurimõisas
Olete oodatud 27. aprillil kell 12.30 Sänna mõisasse esimesele Juhan
Jaigi nimelisele jutupäevale. Kultuurimõisas kõnelevad võrukeelseid jutte
lapsed kõikjalt Vana-Võrumaalt. Tulge kuulama − parimad jutukõnelejad
selguvad publikuhääletuse käigus!
Jutuvestmispäeva mõte on meenutada Sänna mõisas sündinud
Võrumaa kirjanikku Juhan Jaiki (1899–1948), kelle looming põhineb
paljuski rahvalikul jutuvaral. Sänna küla ja selle lähiümbrus on
kultuuriliselt rikas koht – siit on pärit ka võru kirjanduse klassik Artur
Adson (1889–1977), kelle auks seni 17 korda peetud võrukeelne
luulelugemisvõistlus toimub edaspidi vaheldumisi jutuvestmispäevaga.

Euroopa Liidu toiduabi jagamisest
Sotsiaalministeerium jagab koos Toidupangaga 2017. aasta kevadel
Euroopa enim puudust kannatavate inimeste abifondi ostetud toiduabi.
Toiduabi on õigus saada inimestel, kes 2017. aasta jaanuaris ja
veebruaris taotlesid ja said toimetulekutoetust või kellele maksti neil
kuudel vajaduspõhist peretoetust.
Üks 13-kilone komplekt sisaldab tatart, neljaviljahelbeid, riisi, kuivatatud
puuviljasegu, rapsiõli, suhkrut, veise- ja kanalihakonserve,
sprotikonservi, purgisuppi, šokolaadi, teed ja kohvi.
Toiduabile palume järele tulla Rõuge vallamajja kolmapäeval,
19. aprillil kell 8.00−16.30. Kes sellel päeval tulla ei saa, neil palume aja
eelnevalt kokku leppida telefonil 5330 0153 (Maire Grosmann).

Naiste jooga- ja tantsutunnid Sännas
Aprillikuus saavad naised Sänna Kultuurimõisa saalis kolmapäeviti kell
18.30 osa jooga- ja tantsutundidest.
Tund koosneb kolmest osast: jooga, idamaade tantsu algõpetus ja vaba
(kreatiivne) tants.
Treenime mugavas sportlikus riietuses (nt retuusid, väike särk ja
tantsuseelik/puusarätt, mida saab tantsuharjutuste ajal pükste peale
panna). Sobilikke riideid ja rätte saab ka kohapeal proovida ning soovi
korral endale osta.
Osalustasu 7 eurot üks kord (1,5 tundi). Õpilastele, pensionäridele ja
vähekindlustatutele võimalik soodustus.
Kohtumiseni!

Üleskutse ettevõtjatele
Rõuge Avatud Noortekeskus korraldab selle aasta suvel Noorte
Töösuve. Selle eesmärk on noortele esmase töökogemuse andmine ja
tööks valmisoleku suurendamine, pakkudes samal ajal võimalust tutvuda
erinevate ametitega.
Noorte Töösuvi toimub 26. juunist 5. juulini ja sellest võtavad osa ka
Rõuge sõprusvalla Rae valla noored. Osalejate vanus on 13–16 aastat.
Armsad Rõuge valla ettevõtjad, kui teil on noortele tööd pakkuda, siis
palun võtke meiega ühendust e-posti aadressil raugeank@gmail.com või
telefonil 5340 3309.

Jalgpalliturniir RÕUGE KEVAD CUP 2017
Rõuge Spordiklubi korraldab pühapäeval, 16. aprillil algusega kell 9.30
Rõuge kunstmuruväljakul traditsioonilise kevadturniiri. Osa võtab kümme
võistkonda Lõuna-Eestist.
Alates kella 11-st pakub Saarsilla Talukohvik maitsvat suppi ja pirukaid.
Info: 5662 8200 (Oliver Ossipov) ja 506 5450 (Jaak Pächter).

Teade eakatele
Rõuge piirkonna eakate kokkusaamine toimub neljapäeval, 28. aprillil
algusega kell 11.00 Rõuge Noortekeskuses.

Kasutatud riided Rootsist
Pühapäeval, 16. aprillil kell 11.00 saab Sännas vanas tallihoones
igaüks valida endale meelepäraseid kasutatud riideid Rootsist! Tasuks
vaba annetus.

Kena koorilaulu kuulama!
Kutsume kõiki Rõuge rahvamajja kuulama kaunist kevadkontserti
esmaspäeval, 1. mail kell 18.00. Esinevad segakoor Hilaro, naiskoor
Lapi lauljad ja Rõuge segakoor.
Kontsert on tasuta, tulge kuulama!

Uued paberi ja kartongi konteinerid vallas
Anname teada, et Viitina, Rõuge ja Nursi kortermajade elanikele on
paigaldatud paberi ja kartongi konteinerid. Need asuvad Nursis ja Viitinas
kortermajade juures ning Rõuges katlamaja juures.
Paberi ja kartongi konteinerisse sobivad ajalehed, ajakirjad, kataloogid ja
reklaammaterjalid, töövihikud, paberist ja papist kaustikud, trükiga ja
puhas kirja- ning joonistuspaber, ümbrikud ja kaanteta raamatud.
Paberi ja kartongi mahutisse ei tohi panna määrdunud või vettinud
paberit ja pappi, majapidamispaberit, kasutatud pabernõusid, kartongist
joogipakendeid, kilet ning fooliumi- ja kopeerpaberit. Tegemist ei ole papi
konteineriga!
Palume konteinereid kasutada sihtotstarbeliselt! Kõikide paberi ja
kartongi konteinerite esimene tühjendamine on 19. mail.

Võrumaa Lasteaed 100
Tänavu tähistatakse 100 aasta möödumist rahvusliku lasteaia sünnist
Võrumaal. Juubeliüritused on käinud juba alates möödunud aasta
sügisest ning jätkuvad sel aastal:
26. aprillil Puigal lasteaedade ühisüritus “Süda rõõmustab”
17. mail Ööbikuorus Võrumaa lasteaedade vaheline spordipäev „Liigu
ja sul on hea“
29. maist 30. juunini Võru linnagaleriis mudilaste kunstitööde näitus
“Värvide mäng”
1. juunil kell 16.00 Võru Kandle aias mudilaste laulu- ja tantsupidu
“Mängusõbrad”.
Olete kõik oodatud osa võtma Võrumaa lasteaia 100. aastapäevale
pühendatud üritustest!

Noorte Tugila
Kui oled 15–26-aastane noor, kes ei tööta ega õpi, siis julgustame sind
ühendust võtma meie Rõuge piirkonna Tugila spetsialistidega, kellega
üheskoos leida sulle parim võimalik lahendus edasi tegutsemiseks.
Lapsevanemad, naabrid, sõbrad! Märgake noori, kes ei õpi ega tööta
ning jagage nendega meie Tugila kontakti. Ühendust võivad võtta ka
töötu staatuses noored ning kodused emad. Tugila spetsialist saab
aidata nii kontaktide leidmisel kui ka loomisel.
Tugila on osa Euroopa Liidu algatatud Eesti Noortegarantii riiklikust
tegevuskavast, mille eesmärgiks on ühiskondlikult nõrgemal positsioonil
olevate noorte võimalikult kiire tööleaitamine.
Noortekeskuste Noorte Tugila programmi tegevuste elluviimist
rahastatatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ja ESF
kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte
tööhõivelisuse parandamine" alusel. Programmi rakendab Eesti Avatud
Noortekeskuste Ühendus.
Külasta Rõuge Avatud Noortekeskust, kirjuta või helista:
raugeank@gmail.com ja 5340 3309.

