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Rõuge Vallavolikogu 3. mai 2017 istungil vastu
võetud õigusaktid
Volikogu:
1. Määras Handimiku külas Oti katastriüksuse jagamisel tekkinud
uute katastriüksuste sihtotstarbed ja nimed.
2. Andis nõusoleku koormata Nursi mnt 5 kinnistu selle igakordsel
võõrandamisel ostueesõigusega Aleksander von SamsonHimmelstjerna, Angela von Samsoni, Hubertus von Samsoni ja Isabel
von Samsoni kasuks.
3. Asutas sihtasutuse Rõuge Sport ja kinnitas sihtasutuse põhikirja,
määras juhatuse liikmeks Karel Saarna ja nõukogu liikmeteks Taavi
Karu, Alar Hõimu ja Karl Kirchi.
4. Tunnistas Ristemäe külas Ristemäe koolimaa maaüksuse kasvava
metsa raieõiguse enampakkumise võitjaks Samm Mets OÜ ja
otsustas raieõiguse võõrandada Samm Mets OÜ-le hinnaga 26 703
eurot.
5. Tunnistas Kuklasõ külas Valla maaüksuse kasvava metsa
raieõiguse enampakkumise võitjaks Samm Mets OÜ ja otsustas
raieõiguse võõrandada Samm Mets OÜ-le hinnaga 36 526 eurot.
Järgmine volikogu istung toimub 31. mail 2017.

Üle-eestiliste „Teeme ära“ talgute raames alustas Muduri külaseltsi rahvas endale
külaplatsi ehitamist. Küla kivi juurde valmis teadetetahvel ja pingid, koristati
metsaalust. Tulevikus on plaanis rajada ka talude viidapuud, püstkoda, lipumast
ja laud koosolekute pidamiseks.

Märka ja tunnusta noort!
Teisipäeval, 30. mail algusega kell 16.00 toimub Rõuge Avatud
Noortekeskuses Rõuge valla noorte tunnustusüritus.
Kes on see noor, keda võiks seekord tunnustada ning mille eest?
Kas oled märganud noort, kes on oma kodukülas eriti hoolas ja
hakkaja või teinud mõne heateo, olnud asjalik toimetaja külaelu
tegemistes või abistanud naabrimemme?
Kui sa tunned ja tead, et on noori, keda märgata ja lisaks oma
isiklikele tänusõnadele ka noortekeskuse poolt tunnustada, siis anna
meile sellest teada! Ootame ettepanekuid naabritelt, asutustelt,
külavanematelt ja teistelt kogukonna liikmetelt.
Kirjuta või helista 22. maini: raugeank@gmail.com või 5340 3309.

Eesti Rahva Muuseumi külastus eakatele

Järgmised vallavanema vastuvõtud suuremate külade keskustes:
Teisipäeval, 30. mail kell 10−12 Sänna kultuurimõisas
Teisipäeval, 6. juunil kell 9−11 Viitina külakeskuses
Rohkem infot: 517 6261 või tiit@rauge.ee (Tiit Toots).

Teisipäeval, 23. mail on planeeritud Rõuge valla eakatele Eesti
Rahva Muuseumi külastus.
Tagasiteel sööme lõunat Tartu lähedal Uhti kõrtsis, kus Rõugest pärit
kõrtsiemand tutvustab ka nende tegemisi. Väljasõit Eesti Ema
parklast kell 9.00, tagasi jõuame õhtupoolikul kell 16−17.
Sõidu maksumus koos muuseumipiletite ja lõunasöögiga on umbes
30 eurot. Oma osalemissoovist palume teada anda hiljemalt
18. maiks sotsiaalnõunik Maire Grosmannile telefonidel 785 9138 või
5330 0153.

Rõuge valla XII laulu- ja tantsupidu

Kunstikuur annab teada

Vallavanema vastuvõtud külakeskustes

Reedel, 26. mail kell 19.00 toimub Viitina Järvesaares Rõuge valla
XII laulu- ja tantsupidu. Esinevad valla lauljad ja tantsijad
mudilastest memmedeni, põlvepikkustest poisikestest täismeesteni.
Täpsem info busside ja muu kohta järgmises lehes.
Ootame kõiki peole kaasa elama!

Teeme koos RÕUGE!
Inimesekõrguse teisaldatava Rõuge nimemonumendi idee sünniks
on head Rõuge valla elanikud ja sõbrad selle nädala alguse seisuga
annetanud kokku 2797,45 eurot.
RÕUGE monument saab olema üks mõnusa tähendusega paik −
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!
Täpsem info: Karel Saarna (5560 3989, karel.saarna@gmail.com).

Hajaasustuse programmi infopäev
Neljapäeval, 18. mail oodatakse kõiki võimalikke taotlejaid
hajaasustuse programmi infopäevale, mis toimub algusega kell 16
Rõuge rahvamajas.
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.
Taotleja elukoht peab rahvastikuregistri alusel olema sama
majapidamine, millele toetust taotletakse ja registrikanne ei saa olla
hilisem kui 01.01.2017.
Taotlusi võetakse vastu 12. juunini. Lisainfo: 785 9322, 5346 7448
keskkond@rauge.ee (Jaanus Tanilsoo, valla keskkonnaspetsialist).

Teade Rõuge piirkonna eakatele
Neljapäeval, 25. mail Rõuge piirkonna eakate kokkusaamist ei toimu.

Avame suvehooaja laupäeval, 27. mail. Tulge uuenenud Kunstikuuri
uudistama ja meiega koos suve saabumist tähistama! Uksed jäävad
sealt alates avatuks iga päev kell 11−18.
Käsitöölised-nobenäpud! Ootame teie töid kell 12−17 järgmistel
päevadel:
kolmapäeval, 17. mail
laupäeval, 20. mail
kolmapäeval, 24. mail
Avamise päeval, 27. mail kell 10−13 jagab oma nõuandeid ka
niplispitsi juhendaja Angeelika.

Kiriku teated
Ülestõusmisaja 5. pühapäeval, emadepäeval, 14. mail kell 11.00
armulauaga jumalateenistus
Ülestõusmisaja 6. pühapäeval, 21. mail kell 11.00 armulauaga
jumalateenistus
Esmaspäeval, 15 mail kell 18.30 piibliring kogudusemajas Rõuges.

Kutse heakorrapäevale
Rõuge kiriku rahvas kutsub kõiki heakorrapäevale! Koguneme
laupäeval 13. mail kell 9.00 Rõuge kirikuplatsil. Korrastame
leerimaja ja kabeli varemete ümbrust vanal kalmistul.
Kaasa võta hea tuju, mitu sõpra, hari, reha, saag ja töökindad!
Lõunaks sööme talgusuppi, kuulame põnevaid fakte nende hoonete
ajaloost ja saame spetsialistilt olulisi näpunäiteid vanade hoonete
korrastamiseks.
Töid veab eest Eimar (5342 1380).
Kõik abilised on väga oodatud!

Jaanipeebu kitarristide kontsert
Kitarrikooli VI lennu lõpetajad esinevad pühapäeval, 28. mail kell 15
Rõuge kirikus heategevuskontserdiga, kaasa teeb ansambel
Põhja-Läti.
Sissepääsul saab annetada laste toetuseks Rõuge kooli hoolekogu
fondi.
Rohkem infot: Indrek Hunt, 5841 5169. Tulge kuulama!

Ala-Rõuge takistusrada 3172,5
Discgolfi rada Rõuge parki 1270
Kiiged aktiivsetesse küladesse 1110
Kurekõnnirada ja kätevann Ööbikuorgu 181,5
Lasteaia emadepäevakontsert
Lasteaia mudilaste emadepäeva kontsert toimub juba sel reedel.
12. mail kell 16.30 Rõuge rahvamajas.

Rõugel on uus noortevolikogu!
1. mai 2017 seisuga kinnitati uus, järjekorras juba 7. Rõuge
Noortevolikogu koosseis aastateks 2017−2019:
Kelly Falk
Birgit Hain
Lisette Heitur
Sirli Jaaska
Ene-Liis Kahar
Kristiina Kibena
Liivika Koobakene
Brigitta Kostabi
Jaagup Kurm
Joanna Kurvits
Katri Kõva
Kätlin Maran
Berta Parv
Dankan Pilt
Hanna - Liisa Sarik
Elis Tiivoja
Annabel Viks
Eliise Viling
Rõuge Noortevolikogu roll on olla kohalikule omavalitsusele otsustusprotsessides hea partner, esindades noorte vaatenurka ja arvamusi.
Rõuge vallas on kohaliku omavalitsuse ja noortevolikogu peamiseks
töövormiks saanud igakuised koosolekud vallavanema või volikogu
esimehega. Koosolekul vaadatakse läbi kõik vallavolikogu
päevakorda minevad arutelupunktid. Samuti arutatakse noori
huvipakkuvate päevakajaliste teemade üle kodukohas.
Noortevolikogu koosolekud toimuvad reedeti Rõuge noortekeskuses
enne järgmisel kolmapäeval toimuvat vallavolikogu istungit.

Töötukassa teenused töötavatele inimestele
Mais lisandusid töötukassa teenuste hulka uued tööl käivatele
inimestele mõeldud teenused. Uute võimalustena toetatakse
töötajaid kutse-, kõrg- või rakenduskõrghariduse omandamisel, kuni
ühe aasta kestvatel tööturukoolitustel osalemisel ja kvalifikatsiooni
tõendava dokumendi saamisel.
Tööandjad saavad taotleda töötajate koolitamiseks koolitustoetust.
Töötukassa toetab ametite õppimist, millel on kasvav tööjõuvajadus
ja kus juba praegu on töökäte puudus. Sel aastal toetame koolitusi
informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia; metsanduse ja
puidutööstuse; arvestusala; sotsiaaltöö; metalli- ja masinatööstuse;
keemia ja plastitööstuse; energeetika ja kaevandamise ning
tervishoiu valdkonnas. Lisaks toetame osalemist eesti keele ja IKT
õppevaldkonna koolitustel. Ka tööandjad saavad koolitustoetust
taotleda töötajate värbamiseks kasvava tööjõuvajadusega
ametitesse. Toetatavad õppekavad, koolitusvaldkonnad ja ametid on
valitud Kutsekoja tööjõu- ja oskuste vajaduse (OSKA) uuringutele
tuginedes.
Toetatavad tasemeõppevaldkonnad ning info uute koolituste kohta
leiab Töötukassa kodulehelt (https://www.tootukassa.ee/ −> UUS!
Tööta ja õpi!).
Asjakohast infot saab ka Töötukassa Võrumaa osakonnast, mis asub
Võru linnas, Jüri 19a, III korrusel.
Eelnevalt on soovitatav broneerida aeg iseteenindusportaalis
(https://www.tootukassa.ee/tkauth/login) või telefonil 786 8750.

Külla tuleb youtuber Martins Lapins!
Rõuge noortekeskuse inspiratsiooniringi noored kutsuvad sel
laupäeval, 13. mail kell 14.30 kohtuma kõige energilisema, heas
mõttes kõige hullema, naljakama, lahedama ja ägedama youtuber’i
Martins Lapinsiga.
Kohtumine toimub Rõuge noortekeskuse esisel platsil (Nursi mnt 5),
avatud on kohvik. Sissepääs 5 eurot, arveldamine toimub sularahas.
NB! Halva ilma korral toimub üritus siseruumides, jagame infot
jooksvalt.

Elamustuur „Laste Vabariik“ tuleb Rõugesse
Laste ja noorte kultuuriaasta elamustuur „Laste Vabariik“ sõidab
suvel mööda Eestit ning tähistab koos lastega ja nende peredega
peagi saabuvat Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva.
See on meie kõigi ühine suvine sünnipäevapidu! Rõuge vallas on
Laste Vabariik 9. juunil algusega kell 10.00 Ööbikuoru keskuses.
Lisainfo Rõuge Avatud Noortekeskuse e-postilt või telefonilt
(5340 3309, raugeank@gmail.com) ja Laste Vabariigi ametlikult
kodulehelt: http://minaka.ee/.

Tulemas on muuseumiöö
Laupäeval, 20. mail kell 15−23 toimub üle-eestilise muuseumiöö
„Öös on mänge“ raames üht-teist põnevat ka RMK Pähni
külastuskeskuses:
15.00 „Mets mängib meiega“− metsamuinasjutud metsa kõlakodades
18.00-−23.00 Pähni külastuskeskuses täppissaagimine, „Družbad“;
ekspositsioon „Lood metsast“ koos nutimänguga; metsamuinasjutud.
Programm on leitav muuseumiöö kodulehel www.muuseumioo.ee
(Programmid −> Võrumaa −> RMK Pähni Külastuskeskus),
Facebookist leiab meie ürituse pealkirjaga „Muuseumiöö Pähnis“.
Muuseumiööl osalemine on kõigile tasuta! Lisainfo: Taavi Tatsi
(5691 0529, pahni.looduskeskus@rmk.ee).

Ohtlike puude raie
Greenman OÜ teeb Rõuge kandis jätkuvalt ohtlike puude raiet.
Meie teenused: ohtlike puude raie (töö toimub korvtõstukiga), ohtlike
ja kuivanud okste eemaldamine, puude kärpimine ja ilulõikus,
tormikahjustuste likvideerimine, koristus ja äravedu, kändude
freesimine.
Hinnad kokkuleppel, hinnapakkumine ja konsultatsioon tasuta.
Kõik, kellel on mure ohtlike puudega Rõuges või lähiümbruses,
võivad võtta julgelt ühendust telefonil 5862 8334, kirjutada e-posti
aadressile greenman.est@gmail.com või Facebooki (Greenman).

Rõuge noorte töösuvi 2017
Rõuge Avatud Noortekeskus ootab 13−16-aastaseid Rõuge valla
noori malevasse, mis toimub 26. juunist 5. juulini Harjumaal Rae
vallas. Kokku võetakse osalema 20 noort. Maleva toitlustus, majutus
ja tegevused on kaetud maleva eelarvest.
Registreerumine malevasse toimub alates 21. aprillist kuni 31. maini
või kuni kohtade täitumiseni.
Registreerumiseks palun täida vorm, mis asub aadressil
https://goo.gl/forms/WdnGtvXpH15ayqoh2.
Registreerumistähtaja möödudes võtame kõigi malevlastega
ühendust.
Noortemalevate korraldamist rahastatakse haridus- ja teadusministri
kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF
kaasrahastatud programmi “Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja
noorte tööhõivevalmiduse parandamine” kirjeldatud tegevuste
raames. Lisainfo: Angelika Alström, Rõuge valla noorsootöö
spetsialist (5340 3309, raugeank@gmail.com).

