Rõuge uus jõulupuu on kenasti kasvama läinud

Kasutatud riided Rootsist

Mõned nädalad tagasi Rõugesse tankla ja Eesti Ema lähedusse
istutatud kuusepuu on praeguseks kenasti juurdunud ja
alustanud jõudsat kasvamist, et meid juba selle aasta lõpus
jõulupuuna rõõmustada!
Rõuge Vallavalitsus tänab kogu vallarahva nimel Rõuge
kogudust, kes puukese oma maa pealt meie kõigi silmailuks
annetas.

25. juunil ja 2. juulil kell 11.00 saab Sännas vanas tallihoones
valida endale kasutatud riideid Rootsist! Tasuks vaba annetus.

Rõuge lasteaed otsib muusikaõpetajat
Rõuge Lasteaed ootab alates septembrist oma meeskonda
rõõmsameelset, lapsi armastavat ja aktiivse ellusuhtumisega
muusikaõpetajat.
Kui oled asjast huvitatud, võta ühendust telefonil 785 9285 või
5564 7859
kuni
30. juunini
või
kirjuta
e-mailile
rouge.lasteaed@gmail.com.

Viitina kuurits täpselt kuu aja pärast!
Hoogne ja ummamuudu kalapüügivõistlus Viitina kuurits tuleb
sel aastal laupäeval, 22. juulil! Kuna sel aastal saab võistlus
20-aastaseks, siis plaanitakse seda vääriliselt tähistada.
Ega’s muud kui kuurits kaenlasse ja Järvesaarde! Täpsem info
võistluse Facebooki lehelt ja järgmistes infolehtedes.

Rõuge valla külade päev 2017
Rõuge valla külade päev toimub selle aasta 20. augustil juba
13. korda ja seekord võõrustab meid Savioru küla!
Päev algab kell 15 kogunemise ja registreerimisega, sellele
järgneb mitmekesine programm: küladevahelin sõpruskohtumine, lõbusad murumängud, savi plätsimise töötuba,
teatevõistlused ja individuaalsed võistlused. Lastelegi on eraldi
tegevused ja ka auhindu jagatakse!
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).

Tasuta kvaliteetne õigusabi
Alates selle aasta aprillist jagab Eesti Õigusbüroo OÜ tasuta
õigusabi. Projekti finantseerib Eesti Vabariigi Justiitsministeerium.
Tasuta õigusabi võivad saada kõik Eesti elanikud, kelle
sissetulek on väiksem kui 1,5-kordne Eesti keskmine ehk kelle
brutopalk jääb alla 1773 euro kuus. (Statistikaameti andmed
2016. IV kvartali kohta.)
Õigusabi osutatakse eraisikutele peaaegu kõikides juriidilistes
küsimustes ja kõikides vormides: konsultatsioon telefoni teel,
kontoris, veebis, e-kirja teel; dokumentide koostamine
(lepingud, nõudekirjad, kirjadele vastamine.
Esindame oma kliente kohtuvälises menetluses (vaidluses,
kirjavahetuses või läbirääkimistest teise poolega) ja ka kohtus,
samuti suheldes ametiasutustega (politsei, linna- ja
vallavalitsus, sotsiaalkindlustusamet, tööinspektsioon jne).
Täiesti tasuta on kaks esimest tundi õigusnõustamist,
järgmised 3 tundi saab õigusabi hinnaga 20 €/h ning vajadusel
lisaks 10 tundi hinnaga 40 €/h.
Kuidas saada tasuta õigusabi?
Registreeri ennast Eesti Õigusbüroo kliendiks interneti teel
http://www.juristaitab.ee või helista +372 688 0400.
Tasuta õigusabiteenust saab ainult klient, kes on Eesti
Õigusbürooga kliendilepingu sõlminud. Lepingutasu on 5
eurot.
Kes mind nõustab?
Meie meeskonda kuuluvad kümned kogenud ja kvalifitseeritud
õigusnõustajad. Klientidega korraldame kohtumisi 15-s Eesti
Õigusbüroo
kontoris:
Haapsalus,
Jõgeval,
Jõhvis,
Kuressaares, Kärdlas, Narvas, Paides, Põlvas, Pärnus,
Rakveres, Tallinnas, Tartus, Valgas, Viljandis ja Võrus.
Kõige parema tulemuse oma küsimuse lahendamiseks saab
siis, kui juristi poole pöörduda võimalikult varakult.
Lisainfo: 688 0400, abi@juristaitab.ee, www.juristaitab.ee.

Võrumaal arendatakse interneti jaotusvõrku
Eesti Andmesidevõrk MTÜ on koostöös kohalike omavalitsustega Võrumaal algatanud projekti „Internet Koju“, mille
eesmärk on ühendada vähemalt 90% potentsiaalsetest
tarbijatest ülikiiret internetiühendust võimaldava fiiberoptilise
sidevõrguga. Käesoleval aastal toimub projektide ettevalmistamine, 2018−2020 projekteerimine ja sidevõrgu ehitus.
Internetiühendus on sama oluline kui veevärk või
elektriühendus. Järgmiseks „tiigrihüppeks“ on vaja Eesti kõigile
kodudele ja ettevõtetele muuta kättesaadavaks kiire ja stabiilne
sideteenus. Fiiberoptiline sidevõrk võimaldab aastakümneteks
piiramatuid andmesidekiirused, mis toob tarbijateni erinevad
digilahendused: internet, televisioon, valvesüsteemid, nutika
kodu lahendused jm. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium on algatanud meetme, millega toetatakse
internetiühenduse loomist turutõrke piirkondades. Paraku on
vahendid piiratud ning projekti edu tagavad kohalike
omavalitsuste koostöö ja võrguga liituda soovijate suur arv.
Liitumissoovi
esitamiseks
on
avatud
veebileht
www.internetkoju.ee, kus on võimalik kaardile märkida
aadress, kuhu internetikaabel peaks jõudma.
Projekti raames tuuakse fiiberoptiline kaabel majja ja
kaablivõrguga liitumine läheb soovijale maksma maksimaalselt
150 eurot. Eesti Andmesidevõrk MTÜ tegeleb ainult võrgu
haldamisega, digiteenuseid hakkavad pakkuma Eestis
tegutsevad sideettevõtted pärast võrgu valmimist.

Turvalisuskampaania „Ära jäta sõpra üksi!“
Võrumaa turvalisuse nõukogu eestvedamisel on alanud noortele
suunatud sotsiaalmeedia kampaania „Koos on kindlam! Ära jäta
sõpra üksi.“
Terve suve kestva teavituskampaania eesmärgiks on kutsuda
noori märkama potentsiaalseid ohte ja osalema selle kaudu
turvalisema keskkonna loomisel.
Noored saavad üles näidata suuremat hoolivust levitades
sotsiaalmeedias hüüdlauseid „Koos on kindlam!“, „Ära jäta sõpra
üksi“ ja kasutades erinevaid teemaviitasid #koosonolks,
#tulimekooslähemekoos, #hoiaomasõpra, #turvalinevõrumaa.
Kampaania info on leitav Minu Võrumaa Facebooki lehel ja
V6rumaa Instagrami kontol. Kampaaniainfo jagamine nii
asutuste kui isikute sotsiaalmeediakontodel aitab kaasa noorte
jaoks turvalisema keskkonna loomisele.
Lisainfo telefonil 786 8318 (Britt Vahter).

KredExi kodutoetus lasterikastele peredele
Ka käesoleval aastal on võimalik taotleda KredExi toetust
lasterikastele peredele. Riiklik tagastamatu toetus eluasemetingimuste parandamiseks ja kaasajastamiseks on mõeldud
lasterikastele peredele, kus kasvab vähemalt kolm kuni 19aastast (kaasa arvatud) last, kes elavad rahvastikuregistri kande
alusel projekti objektiks olevas eluruumis (v.a uue eluaseme
soetamise, elamiskõlbmatu eluaseme ümberehitamise või
püstitamise korral).
Toetusskeemi sihtgrupiks on madala sissetulekuga leibkonnad,
kellel puudub kas leibkonna vajadustele vastav eluase või
olemasolev
eluase
ei
vasta
elementaarsetele
elamistingimustele,
sealjuures
puudub
veeja
kanalisatsioonisüsteem või pesemisvõimalus, katus ei ole
vettpidav või küttekolded ei taga eluaseme optimaalset siseõhu
temperatuuri. Ühe projekti maksimaalne toetussumma on 8000
eurot. Taotleja, kellele on varasemalt kodutoetust eraldatud
mitte rohkem kui ühe korra, võib toetust taotleda kuni 5000 eurot.
Taotluste esitamise tähtaeg on 30.06.2017. Lisainfo internetis:
http://www.kredex.ee/eraisik/eraisiku-laenud-jateenused/kodutoetus-lasterikastele-peredele-2/.
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Rõuge Vallavolikogu 15. juuni 2017 istungil
vastu võetud õigusaktid
Volikogu:
1. Muutis Haanja valla, Misso valla, Mõniste valla, Rõuge valla
ja Varstu valla ühinemislepingu punkti 6.4 järgmiselt:
Vallavolikogu koosseisus on 27 liiget, kes valitakse 5
valimisringkonnas.
2. Määras Rõuge Vallavolikogu liikmete arvu, moodustas
valimisringkonnad ja määras mandaadid.
3. Määras Puhasti katastriüksuse jagamisel tekkinud uute
katastriüksuste sihtotstarbe ja nimed.
4. Võttis vastu otsuse Puhasti katastriüksuse jagamisel tekkivale
Tehnika tn 16 krundile hoonestusõiguse seadmiseks ja
pakkumise väljakuulutamiseks.
5. Võttis vastu Rõuge valla 2017. aasta I lisaeelarve.
6. Algatas asustusjaotuse muutmise.
7. Kinnitas Rõuge valla teehoiukava 2017–2018.
8. Otsustas osaleda sihtasutuse Võrumaa Arenduskeskus
asutamises.
9. Otsustas osaleda mittetulundusühingu Kagu Ühistranspordikeskus asutamises
10. Võttis vastu määruse „Riigieelarvest Rõuge vallale eraldatud
raske ja sügava puudega lastele abi osutamise toetuse
kasutamise kord“.
11. Võttis vastu riigieelarvest Rõuge vallale eraldatud
sotsiaaltoetuste ja -teenuste osutamise toetuse vahendite
kasutamise korra.
12. Otsustas osta korteriomandi Rõuge alevikus.
Rõuge vallavolikogu järgmine istung toimub 23. augustil 2017

Aeg valida Rõuge valla aasta küla 2016

Vallavalitsus kutsub kõiki üles esitama kandidaate ja ideid,
milline küla võiks kanda tiitlit „Rõuge valla aasta küla 2016“!
Hindamiskriteeriumid on leitavad valla kodulehelt aadressil
https://rouge.kovtp.ee/et/tunnustamise-kord-jahindamiskriteeriumid. Ettepanekuid oodatakse kirjalikult 3.
juulini vallakantseleisse või aadressile vald@rauge.ee.
Aasta küla 2016 tehakse teatavaks Rõuge valla külade päeval,
mis toimub 20. augustil Savioru külas.

Rõuge spordihoone suvised lahtiolekuajad
Seoses Rõuge kooli spordihoone kasutuskoormuse vähenemisega suvekuudel on
muutunud ka selle lahtiolekuajad.
Juunikuu lõpuni on jõusaal ja spordisaal
avatud kell 08.00−13.00. Juulikuus on koolis
spordilaager ning jõusaali külastamise osas
peaks laagriga kokku leppima.
Alates 7. augustist on jõusaal taas avatud kell
08.00−13.00.
Rõuge Põhikool tänab perekond Sulge jõusaali
masinapargi täiendamise eest!

Neljapäeval, 15. juunil pidas Rõuge vallavolikogu väljasõiduistungi
Viitinas, kus pärast koosolekut külakeskuses tutvuti uuenenud
mõisapargi ja Järvesaarega.

Kirjuta suvisesse Torniööbikusse!
Kuni juunikuu lõpuni ootab Torniööbik kõigi kaastöid meili teel
aadressile infoleht@rauge.ee või Rõuge vallamajja (Ööbikuoru
4, Rõuge alevik).
Pange julgelt kirja oma mõtted, tegemised, plaanid,
noorusmälestused, arvamused, lõbusad eluolulised juhtumised
ja kõik muu, mis võiks laiemat lugejaskonda huvitada! Kirjatöö
juurde on oodatud ka trükkimiseks sobiva kvaliteediga pildid.

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 m 2.
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 eurot/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-jakonkursid-2017.
Pakkumisest osavõtu tasu 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).

Kui tahes kuumaks valged suveööd ka ei kisuks, on tungivalt kohustuslik hoolitseda nii enda kui oma kaaslaste
turvalisuse eest ning kanda endaga kaasas ja kasutada kõikvõimalikke mugavus- ja kaitsevahendeid: sääsetõrjet,
kondoomi, vihmakeepi, helkurvesti, kummikuid, pulberkustutit ...

Meie vallas toimub kaks suuremat jaanipidu: Püssä külas ja Viitinas, nii et seadke aga sammud pidusse!

Juuli algus tuleb Rõuges sportlik ja siin näeb liikumas tavalisest rohkem külalisi, sest meil
toimub riburada erinevaid sportlikke üritusi:
Laupäeval, 1. juulil jooksuvõistlus Rõuge Trail Run
Pühapäeval, 2. juulil Rõuge Viie Järve Jooks
Teisipäeval, 4. juulil orienteerumise MM tavaraja võistlus
Kolmapäeval, 5. juulil orienteerumise rahvavõistlus
Laupäeval, 8. juulil Rõuge Veepidu ja Paadiralli
Võtame külalised väärikalt vastu!
Kõige rahvarohkem üritus sel suvel Rõuges on kindlasti
orienteerumise MM etapp 4. juulil ning sellele 5. juulil järgnev
rahvavõistlus. Esimesel päeval tuleb selleks puhuks kohale kuni
tuhat osalejat ning teisel päeval veelgi enam.
Kutsume kõiki rõugelasi üles saabuvaid spordiinimesi ja nende
saatjaid rõõmsalt vastu võtma ning külalislahkelt kohtlema:
juhata võõrale teed ja aja paar sõna sõbralikku juttu, müü
koduaiast maasikaid, niida muru, kasta lilled, ava kodukohvik,
kaunista koduümbrus orienteerumise sümboolikat kasutades …
võimalusi on lõputult!

Orienteerumise MM tuleb Rõugesse!
Lõuna-Eestis toimuvad 30. juunist kuni 7. juulini orienteerumise
maailmameistrivõistlused.
Teisipäeval, 4. juulil toimuva orienteerumise maailmameistrivõistluste tavaraja võistlus joostakse Rõuge ümbruses. Siin,
meie künklikul maastikul toimub ilmselt kogu MMi raskeim
jõukatsumine.
Võistluskeskus asub Rõuges Ööbikuoru platsil, seal on nii start,
finiš, staap, toitlustusala kui palju muud.
Start antakse kell 11 ja viimased finišeerijad peaks lõppu jõudma
kella 17 paiku. Kell 14.30 ja 16.45 toimuvad lilletseremooniad.
Orienteerumise MM-ile on registreerunud 400 tippsportlast 48
riigist. Võistlused toimuvad nii Tartus, Viljandis kui ka Võrumaal
(Rõuges).
MM jõuab otsepildis televaatajateni Eestis, Soomes, Rootsis,
Taanis ja osaliselt Tšehhis. Eestis edastab teleülekandeid
kõikidest võistluspäevadest ETV2. 4. juulil saab näha otsepilti
Rõugest kell 13.00−17.00. Veebis on võistlusi kõige mugavam
jälgida MMi ametliku kodulehekülje www.woc2017.ee ja
www.liveorienteering.com (tasuline teenus) vahendusel.

Rõuge Veepidu ja Paadiralli 8. juulil!
Laupäeval, 8. juulil kutsub Rõuge Noorteklubi juba 20. korda
kõiki osa saama suve mõnusaimast kogupereüritusest meie mail
− toimub Rõuge Veepidu ja Paadiralli 2017!
Juba praegu on avatud registreerumine paadirallile, seda saab
teha aadressil http://paadiralli.ee/paadiralli/#registreerimine.
Terve päeva vältel toimub mitmeid erinevaid tegevusi kogu
perele.
Traditsiooniline
rannavolle
turniir
algab
kell
11.00,
kummipaadiralli stardiks tehakse pauku kell 18.00.
Ürituse 20. sünnipäeva auks toimub taas isemeisterdatud
veesõidukite võistlus ning käima tõmmatakse ka mõned uued
võistlused.
Õhtuse peo kütavad kuumaks Üllar Jörberg, Mariliis Jõgeva
Bänd ja Bombillaz, plaate keerutavad Tartu noored diskorid.
Eelregistreerumine ning lisainfo aadressil www.paadiralli.ee ja
Facebookis.

Üleskutse: Rõuge laste isetegevuslik laat MM-il
Seoses orienteerumise MM-i tavaraja võistluse toimumisega on
4. ja 5. juulil Rõugesse oodata palju rahvast, kellele on rõõm osa
saada meie külalislahkusest.
MM-i õnnestumisele saavad kaasa aidata ka Rõuge lapsed ja
noored, kellele pakutakse võimalust minna võistluse ajaks
Ööbikuorgu kauplema isevalmistatud küpsetiste, suupistete,
jookide, meenete ja muuga.
Väikestelt müüjatelt kohatasu ei võeta − muudkui tule ja tegutse!
See on isetegevuslik algatus, mis tähendab, et iga väike
kaupleja korraldab oma müügipunkti ja selle korrashoiu nii
kauplemise ajal kui pärast seda ise.
Müügipunktid saab muinastalu lähedusse üles seada mõlemal
päeval alates kella 10-st. Müügikohad on märgistatud,
elektriühendust nende juures ei ole.
Anna oma osalemisest teada hiljemalt 3. juulil telefonil 510 7487
(Kadri Kangro).

Maastikujooks Rõuge Trail Run 1. juulil!
Laupäeval, 1. juulil antakse Rõuge Ööbikuoru keskuse juures
start Rõuge Trail Run maastikujooksuvõistluse 42,2 ja 84,4 km
distantsidele.
Maaliline, kuid jooksjale siiski parajalt väljakutseid esitav rada on
avatud kaheksa tundi, nii et korraldajad julgustavad ka
aeglasemaid kulgejaid osalema!
Rõuge Trail Run jätkab Rõuge Maratoni traditsiooni, mis on
tunnistatud Eesti parimaks väikeseks jooksuvõistluseks.
Info peakorraldajalt: 511 4179 (Ivar Tupp).

Rõuge viie järve jooks 2. juulil!
Rõuge Ööbikuoru keskuse juurest saab pühapäeval, 2. juulil
stardi Rõuge viie järve jooks. Tegu on Võrumaa Spordiliidu
korraldatava pikamaajooksude sarja ühe etapiga. Joostakse 9
km ja 4 km distantse, stardiajad mõlemal jooksul kell 12.
Registreerimine: www.vorumaaspordiliit.ee kuni võistlusele
eelneva päevani, võistluspäeval stardipaigas. Ka stardimaterjale
väljastatakse võistluspäeval stardipaigas.
Osalemistasu eelregistreerimisel 5, lastel ja pensionäridel 3
eurot; stardipaigas 8, lastel ja pensionäridel 5 eurot.
Autasutatakse meeste ja naiste kolme kiireimat ning
võistlusklassiti, igale osalejale diplom. Kogu sarja läbinuid ootab
hooaja lõpus medal.

Isemeisterdatud veesõidukite konkurss tuleb
taas!
Sel aastal toimub Rõuge Veepeol ja Paadirallil taas
isemeisterdatud veesõidukite võistlus. Kõige kiiremad ja
lahedamad paadid saavad eriti ägedaid auhindu! Ootame
osalema nii suuri kui väikeseid meistrimehi. Näeme stardis
8. juulil kell 14.00!

kiirused tõusevad suureks ja juhtub sedagi, et napsitanud sõpru ei takistata rooli minemast.
Hoidu saamast kurvaks liiklusstatistikaks, võta vastutus oma seltskonna ohutu kohalejõudmise eest!

Jaanipidu Viitina Järvesaares

Püssä küla ootab jaanitulele

Laupäeval, 24. juunil kell 20 süüdatakse jaanilõke Viitina
Järvesaares. Enne tantsu saab osa võtta mitmesugustest jõuja ilunumbritest, hiljem saab jalga keerutada Anmatino muusika
saatel. Lisaks on kohal Eesti Gun ja Liisa.
Sisenemisel tuleb osta pilet, mis maksab täiskasvanutele 5 ning
7−16-aastastele lastele 2 eurot.

Reedel, 23. juunil algusega kell 17 toimub traditsiooniliselt
Püssä küla platsil jaanituli. Kavas on lõbusad mängud ja
auhinnad kogu perele, meeleoluks mängib kapell VIMP, lõke
süüdatakse kell 20.
Laud kaetakse ühiselt, võta kaasa piknikukorv. Pidu toimub ka
jaanipäevale kohase vihmailmaga!
Üritus on tasuta. Info: Väino Marjak (tel 5622 0512).

Võidutule teekond meie piirkonnas
Tänavune presidendi poolt süüdatud Võidutuli jagatakse reedel,
23. juunil kell 16.00 Võrus, Tamula rannas. Võidutule viivad
maakonda laiali Kaitseliidu noortejuhid.
Tule liikumise ajakava:
16.00 Tule võtmine Tamula rannas
16.45 Nursi metsavendade mälestuskivi
17.15 Rõuge Vabadussõja ja Taani vabatahtlike
mälestusmärk
18.00 Haanja Vabadussõja mälestusmärk
19.00 Krabi mälestuskivi
Kavas on hümn, kõned, kimpude ja küünalde asetamine,
palvus. Kohal on Kaitseliidu kaplan ning noorkotkaste ja
kodutütarde auvalve, Kaitseliidu vahtkond ja aupaugud.
Rahvas saab kaasatoodud laternate või küünaldega viia
võidutuld koduste jaanilõkete süütamiseks.

Ärge unustage rohumaid niita!
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.

Rõuge vallamaja töötajate puhkused
Lastekaitse spetsialist Merle Piiskop 19.06−21.07
Volikogu esimees Karel Saarna 26.06−16.07
Maa- ja ehitusnõunik Rein Rõustik 03.−07.07
Kantselei spetsialist Siiri Mõttus 03.−12.07
Haridusnõunik-raamatupidaja Liili Maran 03.−16.07
Arhivaar Karin Meister 03.−16.07
Projekti- ja infojuht Viivika Nagel 05.−11.07

Valla raamatukogude suvised puhkused
Nursi raamatukogu on puhkuseks suletud 10.−23. juulil ning
31. juulist 13. augustini.
Rõuge raamatukogu puhkab 4.−24. juulil.
Viitina raamatukogu on puhkuse tõttu suletud 17.−30. juulil ja
17.−31. augustil.
Puhkuse ajal raamatukogudes laenutamist ei toimu.
Seoses koolitusega on Viitina ja Rõuge raamatukogud suletud
26.−30. juunil.
Juuni teisel poolel on Sänna raamatukogu avatud teisipäeviti ja
neljapäeviti, st 22., 27. ja 29. juunil.

Rõuge Maarja koguduse teated
3. pühapäeval pärast nelipüha, 25. juunil kell 11.00 armulauaga
jumalateenistus Rõuge kirikus
4. pühapäeval pärast nelipüha, 2 juulil kell 11.00 armulauaga
jumalateenistus Rõuge kirikus
Suvise leerirühma järgmine kokkusaamine toimub 25. juunil
kell 12.15 kogudusemajas Rõuges. Kellel on soovi, saab veel
liituda.

Rõuge koguduse kalmistupühad
24. juunil kell 11.00 Jaani-Peebu kalmistul
kell 12.00 armulauateenistus Rõuge kirikus
9. juulil kell 11.00 Nogopalu kalmistul
kell 12.00 armulauateenistus Rõuge kirikus
kell 13.00 Rõuge Vanakalmistul
23. juulil kell 11.00 Vana-Roosa kalmistul
kell 12.00 armulauateenistus Vana-Roosa kirikus
13. augustil kell 11.00 Pütsepa kalmistul
kell 12.00 armulauateenistus Ruusmäe kirikus
kell 13.00 Plaani kalmistul

Piibliõhtutes suvine paus, kohtume sügisel!
5. juunil toimus Rõuge Maarja koguduse piibliõhtute sarja
viimane kokkusaamine enne suvepuhkusele minekut.
Sel korral ei kogunetud tavapäraselt kiriku kõrvale pastoraati,
vaid ette võeti ekskursioon Tallinna. Külastati Pirita kloostrit, kus
Lagle Parek näitas kloostri nii vana kui uut osa, rääkides
taustaks põnevaid ajaloolisi fakte kloostri ehitamisest ja nunnade
elukorraldusest.
Lõunaks kostitasid reisisellid end lisaks vaimutoidule ka parima
kõhutäitega India restoranis Elevant. Pärast seda külastati
Tallinna Jaani kogudust, kus õpetaja Jaan Tammsalu tegi
ekskursiooni, rääkides Jaani kiriku taastamise lugu ja palju
muudki põnevat.
Piibliõhtud jätkuvad sügisel!
Aitäh Mait Mölderile sügava, sisutiheda, taipamisterohke ja
meeleoluka piibliõhtute sarja vedamise eest!

Suvised kontserdid Ööbikuoru Villas
Neljapäeval, 13. juulil algusega kell 19.00 toimub Ööbikuoru
Villas Tanja Mihhailova-Saare ja Mikk Saare akustiline
kontsert „ Meie Jäljed“. Pileteid saab osta villast ja Piletilevist.
Tavapilet eelmüügist 12 eurot, kontserdipäeval 15 eurot. VIPpilet koos 3-käigulise toitlustusega maksab 35 eurot. Õhtusöök
algab kell 18, selleks on vajalik eelnev registreerumine.
Pühapäeval, 13. augustil algusega kell 18.00 taas akustiline
kontsert, seekord astub meie ette Kaunimate aastate
vennaskond oma igihalja kavaga. Piletid juuni lõpuni 8 eurot,
hiljem 12 ja kontserdipäeval 15 eurot. VIP-pilet koos
toitlustusega maksab 35 eurot.
Registreerumine ja info: info@oruvilla.ee, 509 9666
Kohvik-restoran Andreas töötab suveperioodil iga päev kell
12−21. Uue suvemenüüga on võimalik tutvuda Ööbikuoru Villa
kodulehel www.oruvilla.ee. Alates 6 inimesega gruppidest
palume laua kindlasti ette broneerida!

ei tohi tuld järelevalveta jätta, isegi kui sellest on järel vaid hõõguvad tukid. Kingi ka meie pritsimeestele üks tore
jaanipäev ja hoolitse selle eest, et kõik tuled turvaliselt nii süüdatud kui kustutatud saaks!

Meie vallas toimub kaks suuremat jaanipidu: Püssä külas ja Viitinas, nii et seadke aga sammud pidusse!

Juuli algus tuleb Rõuges sportlik ja siin näeb liikumas tavalisest rohkem külalisi, sest meil
toimub riburada erinevaid sportlikke üritusi:
Laupäeval, 1. juulil jooksuvõistlus Rõuge Trail Run
Pühapäeval, 2. juulil Rõuge Viie Järve Jooks
Teisipäeval, 4. juulil orienteerumise MM tavaraja võistlus
Kolmapäeval, 5. juulil orienteerumise rahvavõistlus
Laupäeval, 8. juulil Rõuge Veepidu ja Paadiralli
Võtame külalised väärikalt vastu!
Kõige rahvarohkem üritus sel suvel Rõuges on kindlasti
orienteerumise MM etapp 4. juulil ning sellele 5. juulil järgnev
rahvavõistlus. Esimesel päeval tuleb selleks puhuks kohale kuni
tuhat osalejat ning teisel päeval veelgi enam.
Kutsume kõiki rõugelasi üles saabuvaid spordiinimesi ja nende
saatjaid rõõmsalt vastu võtma ning külalislahkelt kohtlema:
juhata võõrale teed ja aja paar sõna sõbralikku juttu, müü
koduaiast maasikaid, niida muru, kasta lilled, ava kodukohvik,
kaunista koduümbrus orienteerumise sümboolikat kasutades …
võimalusi on lõputult!

Orienteerumise MM tuleb Rõugesse!
Lõuna-Eestis toimuvad 30. juunist kuni 7. juulini orienteerumise
maailmameistrivõistlused.
Teisipäeval, 4. juulil toimuva orienteerumise maailmameistrivõistluste tavaraja võistlus joostakse Rõuge ümbruses. Siin,
meie künklikul maastikul toimub ilmselt kogu MMi raskeim
jõukatsumine.
Võistluskeskus asub Rõuges Ööbikuoru platsil, seal on nii start,
finiš, staap, toitlustusala kui palju muud.
Start antakse kell 11 ja viimased finišeerijad peaks lõppu jõudma
kella 17 paiku. Kell 14.30 ja 16.45 toimuvad lilletseremooniad.
Orienteerumise MM-ile on registreerunud 400 tippsportlast 48
riigist. Võistlused toimuvad nii Tartus, Viljandis kui ka Võrumaal
(Rõuges).
MM jõuab otsepildis televaatajateni Eestis, Soomes, Rootsis,
Taanis ja osaliselt Tšehhis. Eestis edastab teleülekandeid
kõikidest võistluspäevadest ETV2. 4. juulil saab näha otsepilti
Rõugest kell 13.00−17.00. Veebis on võistlusi kõige mugavam
jälgida MMi ametliku kodulehekülje www.woc2017.ee ja
www.liveorienteering.com (tasuline teenus) vahendusel.

Rõuge Veepidu ja Paadiralli 8. juulil!
Laupäeval, 8. juulil kutsub Rõuge Noorteklubi juba 20. korda
kõiki osa saama suve mõnusaimast kogupereüritusest meie mail
− toimub Rõuge Veepidu ja Paadiralli 2017!
Juba praegu on avatud registreerumine paadirallile, seda saab
teha aadressil http://paadiralli.ee/paadiralli/#registreerimine.
Terve päeva vältel toimub mitmeid erinevaid tegevusi kogu
perele.
Traditsiooniline
rannavolle
turniir
algab
kell
11.00,
kummipaadiralli stardiks tehakse pauku kell 18.00.
Ürituse 20. sünnipäeva auks toimub taas isemeisterdatud
veesõidukite võistlus ning käima tõmmatakse ka mõned uued
võistlused.
Õhtuse peo kütavad kuumaks Üllar Jörberg, Mariliis Jõgeva
Bänd ja Bombillaz, plaate keerutavad Tartu noored diskorid.
Eelregistreerumine ning lisainfo aadressil www.paadiralli.ee ja
Facebookis.

Üleskutse: Rõuge laste isetegevuslik laat MM-il
Seoses orienteerumise MM-i tavaraja võistluse toimumisega on
4. ja 5. juulil Rõugesse oodata palju rahvast, kellele on rõõm osa
saada meie külalislahkusest.
MM-i õnnestumisele saavad kaasa aidata ka Rõuge lapsed ja
noored, kellele pakutakse võimalust minna võistluse ajaks
Ööbikuorgu kauplema isevalmistatud küpsetiste, suupistete,
jookide, meenete ja muuga.
Väikestelt müüjatelt kohatasu ei võeta − muudkui tule ja tegutse!
See on isetegevuslik algatus, mis tähendab, et iga väike
kaupleja korraldab oma müügipunkti ja selle korrashoiu nii
kauplemise ajal kui pärast seda ise.
Müügipunktid saab muinastalu lähedusse üles seada mõlemal
päeval alates kella 10-st. Müügikohad on märgistatud,
elektriühendust nende juures ei ole.
Anna oma osalemisest teada hiljemalt 3. juulil telefonil 510 7487
(Kadri Kangro).

Maastikujooks Rõuge Trail Run 1. juulil!
Laupäeval, 1. juulil antakse Rõuge Ööbikuoru keskuse juures
start Rõuge Trail Run maastikujooksuvõistluse 42,2 ja 84,4 km
distantsidele.
Maaliline, kuid jooksjale siiski parajalt väljakutseid esitav rada on
avatud kaheksa tundi, nii et korraldajad julgustavad ka
aeglasemaid kulgejaid osalema!
Rõuge Trail Run jätkab Rõuge Maratoni traditsiooni, mis on
tunnistatud Eesti parimaks väikeseks jooksuvõistluseks.
Info peakorraldajalt: 511 4179 (Ivar Tupp).

Rõuge viie järve jooks 2. juulil!
Rõuge Ööbikuoru keskuse juurest saab pühapäeval, 2. juulil
stardi Rõuge viie järve jooks. Tegu on Võrumaa Spordiliidu
korraldatava pikamaajooksude sarja ühe etapiga. Joostakse 9
km ja 4 km distantse, stardiajad mõlemal jooksul kell 12.
Registreerimine: www.vorumaaspordiliit.ee kuni võistlusele
eelneva päevani, võistluspäeval stardipaigas. Ka stardimaterjale
väljastatakse võistluspäeval stardipaigas.
Osalemistasu eelregistreerimisel 5, lastel ja pensionäridel 3
eurot; stardipaigas 8, lastel ja pensionäridel 5 eurot.
Autasutatakse meeste ja naiste kolme kiireimat ning
võistlusklassiti, igale osalejale diplom. Kogu sarja läbinuid ootab
hooaja lõpus medal.

Isemeisterdatud veesõidukite konkurss tuleb
taas!
Sel aastal toimub Rõuge Veepeol ja Paadirallil taas
isemeisterdatud veesõidukite võistlus. Kõige kiiremad ja
lahedamad paadid saavad eriti ägedaid auhindu! Ootame
osalema nii suuri kui väikeseid meistrimehi. Näeme stardis
8. juulil kell 14.00!

kiirused tõusevad suureks ja juhtub sedagi, et napsitanud sõpru ei takistata rooli minemast.
Hoidu saamast kurvaks liiklusstatistikaks, võta vastutus oma seltskonna ohutu kohalejõudmise eest!

Jaanipidu Viitina Järvesaares

Püssä küla ootab jaanitulele

Laupäeval, 24. juunil kell 20 süüdatakse jaanilõke Viitina
Järvesaares. Enne tantsu saab osa võtta mitmesugustest jõuja ilunumbritest, hiljem saab jalga keerutada Anmatino muusika
saatel. Lisaks on kohal Eesti Gun ja Liisa.
Sisenemisel tuleb osta pilet, mis maksab täiskasvanutele 5 ning
7−16-aastastele lastele 2 eurot.

Reedel, 23. juunil algusega kell 17 toimub traditsiooniliselt
Püssä küla platsil jaanituli. Kavas on lõbusad mängud ja
auhinnad kogu perele, meeleoluks mängib kapell VIMP, lõke
süüdatakse kell 20.
Laud kaetakse ühiselt, võta kaasa piknikukorv. Pidu toimub ka
jaanipäevale kohase vihmailmaga!
Üritus on tasuta. Info: Väino Marjak (tel 5622 0512).

Võidutule teekond meie piirkonnas
Tänavune presidendi poolt süüdatud Võidutuli jagatakse reedel,
23. juunil kell 16.00 Võrus, Tamula rannas. Võidutule viivad
maakonda laiali Kaitseliidu noortejuhid.
Tule liikumise ajakava:
16.00 Tule võtmine Tamula rannas
16.45 Nursi metsavendade mälestuskivi
17.15 Rõuge Vabadussõja ja Taani vabatahtlike
mälestusmärk
18.00 Haanja Vabadussõja mälestusmärk
19.00 Krabi mälestuskivi
Kavas on hümn, kõned, kimpude ja küünalde asetamine,
palvus. Kohal on Kaitseliidu kaplan ning noorkotkaste ja
kodutütarde auvalve, Kaitseliidu vahtkond ja aupaugud.
Rahvas saab kaasatoodud laternate või küünaldega viia
võidutuld koduste jaanilõkete süütamiseks.

Ärge unustage rohumaid niita!
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.

Rõuge vallamaja töötajate puhkused
Lastekaitse spetsialist Merle Piiskop 19.06−21.07
Volikogu esimees Karel Saarna 26.06−16.07
Maa- ja ehitusnõunik Rein Rõustik 03.−07.07
Kantselei spetsialist Siiri Mõttus 03.−12.07
Haridusnõunik-raamatupidaja Liili Maran 03.−16.07
Arhivaar Karin Meister 03.−16.07
Projekti- ja infojuht Viivika Nagel 05.−11.07

Valla raamatukogude suvised puhkused
Nursi raamatukogu on puhkuseks suletud 10.−23. juulil ning
31. juulist 13. augustini.
Rõuge raamatukogu puhkab 4.−24. juulil.
Viitina raamatukogu on puhkuse tõttu suletud 17.−30. juulil ja
17.−31. augustil.
Puhkuse ajal raamatukogudes laenutamist ei toimu.
Seoses koolitusega on Viitina ja Rõuge raamatukogud suletud
26.−30. juunil.
Juuni teisel poolel on Sänna raamatukogu avatud teisipäeviti ja
neljapäeviti, st 22., 27. ja 29. juunil.

Rõuge Maarja koguduse teated
3. pühapäeval pärast nelipüha, 25. juunil kell 11.00 armulauaga
jumalateenistus Rõuge kirikus
4. pühapäeval pärast nelipüha, 2 juulil kell 11.00 armulauaga
jumalateenistus Rõuge kirikus
Suvise leerirühma järgmine kokkusaamine toimub 25. juunil
kell 12.15 kogudusemajas Rõuges. Kellel on soovi, saab veel
liituda.

Rõuge koguduse kalmistupühad
24. juunil kell 11.00 Jaani-Peebu kalmistul
kell 12.00 armulauateenistus Rõuge kirikus
9. juulil kell 11.00 Nogopalu kalmistul
kell 12.00 armulauateenistus Rõuge kirikus
kell 13.00 Rõuge Vanakalmistul
23. juulil kell 11.00 Vana-Roosa kalmistul
kell 12.00 armulauateenistus Vana-Roosa kirikus
13. augustil kell 11.00 Pütsepa kalmistul
kell 12.00 armulauateenistus Ruusmäe kirikus
kell 13.00 Plaani kalmistul

Piibliõhtutes suvine paus, kohtume sügisel!
5. juunil toimus Rõuge Maarja koguduse piibliõhtute sarja
viimane kokkusaamine enne suvepuhkusele minekut.
Sel korral ei kogunetud tavapäraselt kiriku kõrvale pastoraati,
vaid ette võeti ekskursioon Tallinna. Külastati Pirita kloostrit, kus
Lagle Parek näitas kloostri nii vana kui uut osa, rääkides
taustaks põnevaid ajaloolisi fakte kloostri ehitamisest ja nunnade
elukorraldusest.
Lõunaks kostitasid reisisellid end lisaks vaimutoidule ka parima
kõhutäitega India restoranis Elevant. Pärast seda külastati
Tallinna Jaani kogudust, kus õpetaja Jaan Tammsalu tegi
ekskursiooni, rääkides Jaani kiriku taastamise lugu ja palju
muudki põnevat.
Piibliõhtud jätkuvad sügisel!
Aitäh Mait Mölderile sügava, sisutiheda, taipamisterohke ja
meeleoluka piibliõhtute sarja vedamise eest!

Suvised kontserdid Ööbikuoru Villas
Neljapäeval, 13. juulil algusega kell 19.00 toimub Ööbikuoru
Villas Tanja Mihhailova-Saare ja Mikk Saare akustiline
kontsert „ Meie Jäljed“. Pileteid saab osta villast ja Piletilevist.
Tavapilet eelmüügist 12 eurot, kontserdipäeval 15 eurot. VIPpilet koos 3-käigulise toitlustusega maksab 35 eurot. Õhtusöök
algab kell 18, selleks on vajalik eelnev registreerumine.
Pühapäeval, 13. augustil algusega kell 18.00 taas akustiline
kontsert, seekord astub meie ette Kaunimate aastate
vennaskond oma igihalja kavaga. Piletid juuni lõpuni 8 eurot,
hiljem 12 ja kontserdipäeval 15 eurot. VIP-pilet koos
toitlustusega maksab 35 eurot.
Registreerumine ja info: info@oruvilla.ee, 509 9666
Kohvik-restoran Andreas töötab suveperioodil iga päev kell
12−21. Uue suvemenüüga on võimalik tutvuda Ööbikuoru Villa
kodulehel www.oruvilla.ee. Alates 6 inimesega gruppidest
palume laua kindlasti ette broneerida!

ei tohi tuld järelevalveta jätta, isegi kui sellest on järel vaid hõõguvad tukid. Kingi ka meie pritsimeestele üks tore
jaanipäev ja hoolitse selle eest, et kõik tuled turvaliselt nii süüdatud kui kustutatud saaks!

Rõuge uus jõulupuu on kenasti kasvama läinud

Kasutatud riided Rootsist

Mõned nädalad tagasi Rõugesse tankla ja Eesti Ema lähedusse
istutatud kuusepuu on praeguseks kenasti juurdunud ja
alustanud jõudsat kasvamist, et meid juba selle aasta lõpus
jõulupuuna rõõmustada!
Rõuge Vallavalitsus tänab kogu vallarahva nimel Rõuge
kogudust, kes puukese oma maa pealt meie kõigi silmailuks
annetas.

25. juunil ja 2. juulil kell 11.00 saab Sännas vanas tallihoones
valida endale kasutatud riideid Rootsist! Tasuks vaba annetus.

Rõuge lasteaed otsib muusikaõpetajat
Rõuge Lasteaed ootab alates septembrist oma meeskonda
rõõmsameelset, lapsi armastavat ja aktiivse ellusuhtumisega
muusikaõpetajat.
Kui oled asjast huvitatud, võta ühendust telefonil 785 9285 või
5564 7859
kuni
30. juunini
või
kirjuta
e-mailile
rouge.lasteaed@gmail.com.

Viitina kuurits täpselt kuu aja pärast!
Hoogne ja ummamuudu kalapüügivõistlus Viitina kuurits tuleb
sel aastal laupäeval, 22. juulil! Kuna sel aastal saab võistlus
20-aastaseks, siis plaanitakse seda vääriliselt tähistada.
Ega’s muud kui kuurits kaenlasse ja Järvesaarde! Täpsem info
võistluse Facebooki lehelt ja järgmistes infolehtedes.

Rõuge valla külade päev 2017
Rõuge valla külade päev toimub selle aasta 20. augustil juba
13. korda ja seekord võõrustab meid Savioru küla!
Päev algab kell 15 kogunemise ja registreerimisega, sellele
järgneb mitmekesine programm: küladevahelin sõpruskohtumine, lõbusad murumängud, savi plätsimise töötuba,
teatevõistlused ja individuaalsed võistlused. Lastelegi on eraldi
tegevused ja ka auhindu jagatakse!
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).

Tasuta kvaliteetne õigusabi
Alates selle aasta aprillist jagab Eesti Õigusbüroo OÜ tasuta
õigusabi. Projekti finantseerib Eesti Vabariigi Justiitsministeerium.
Tasuta õigusabi võivad saada kõik Eesti elanikud, kelle
sissetulek on väiksem kui 1,5-kordne Eesti keskmine ehk kelle
brutopalk jääb alla 1773 euro kuus. (Statistikaameti andmed
2016. IV kvartali kohta.)
Õigusabi osutatakse eraisikutele peaaegu kõikides juriidilistes
küsimustes ja kõikides vormides: konsultatsioon telefoni teel,
kontoris, veebis, e-kirja teel; dokumentide koostamine
(lepingud, nõudekirjad, kirjadele vastamine.
Esindame oma kliente kohtuvälises menetluses (vaidluses,
kirjavahetuses või läbirääkimistest teise poolega) ja ka kohtus,
samuti suheldes ametiasutustega (politsei, linna- ja
vallavalitsus, sotsiaalkindlustusamet, tööinspektsioon jne).
Täiesti tasuta on kaks esimest tundi õigusnõustamist,
järgmised 3 tundi saab õigusabi hinnaga 20 €/h ning vajadusel
lisaks 10 tundi hinnaga 40 €/h.
Kuidas saada tasuta õigusabi?
Registreeri ennast Eesti Õigusbüroo kliendiks interneti teel
http://www.juristaitab.ee või helista +372 688 0400.
Tasuta õigusabiteenust saab ainult klient, kes on Eesti
Õigusbürooga kliendilepingu sõlminud. Lepingutasu on 5
eurot.
Kes mind nõustab?
Meie meeskonda kuuluvad kümned kogenud ja kvalifitseeritud
õigusnõustajad. Klientidega korraldame kohtumisi 15-s Eesti
Õigusbüroo
kontoris:
Haapsalus,
Jõgeval,
Jõhvis,
Kuressaares, Kärdlas, Narvas, Paides, Põlvas, Pärnus,
Rakveres, Tallinnas, Tartus, Valgas, Viljandis ja Võrus.
Kõige parema tulemuse oma küsimuse lahendamiseks saab
siis, kui juristi poole pöörduda võimalikult varakult.
Lisainfo: 688 0400, abi@juristaitab.ee, www.juristaitab.ee.

Võrumaal arendatakse interneti jaotusvõrku
Eesti Andmesidevõrk MTÜ on koostöös kohalike omavalitsustega Võrumaal algatanud projekti „Internet Koju“, mille
eesmärk on ühendada vähemalt 90% potentsiaalsetest
tarbijatest ülikiiret internetiühendust võimaldava fiiberoptilise
sidevõrguga. Käesoleval aastal toimub projektide ettevalmistamine, 2018−2020 projekteerimine ja sidevõrgu ehitus.
Internetiühendus on sama oluline kui veevärk või
elektriühendus. Järgmiseks „tiigrihüppeks“ on vaja Eesti kõigile
kodudele ja ettevõtetele muuta kättesaadavaks kiire ja stabiilne
sideteenus. Fiiberoptiline sidevõrk võimaldab aastakümneteks
piiramatuid andmesidekiirused, mis toob tarbijateni erinevad
digilahendused: internet, televisioon, valvesüsteemid, nutika
kodu lahendused jm. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium on algatanud meetme, millega toetatakse
internetiühenduse loomist turutõrke piirkondades. Paraku on
vahendid piiratud ning projekti edu tagavad kohalike
omavalitsuste koostöö ja võrguga liituda soovijate suur arv.
Liitumissoovi
esitamiseks
on
avatud
veebileht
www.internetkoju.ee, kus on võimalik kaardile märkida
aadress, kuhu internetikaabel peaks jõudma.
Projekti raames tuuakse fiiberoptiline kaabel majja ja
kaablivõrguga liitumine läheb soovijale maksma maksimaalselt
150 eurot. Eesti Andmesidevõrk MTÜ tegeleb ainult võrgu
haldamisega, digiteenuseid hakkavad pakkuma Eestis
tegutsevad sideettevõtted pärast võrgu valmimist.

Turvalisuskampaania „Ära jäta sõpra üksi!“
Võrumaa turvalisuse nõukogu eestvedamisel on alanud noortele
suunatud sotsiaalmeedia kampaania „Koos on kindlam! Ära jäta
sõpra üksi.“
Terve suve kestva teavituskampaania eesmärgiks on kutsuda
noori märkama potentsiaalseid ohte ja osalema selle kaudu
turvalisema keskkonna loomisel.
Noored saavad üles näidata suuremat hoolivust levitades
sotsiaalmeedias hüüdlauseid „Koos on kindlam!“, „Ära jäta sõpra
üksi“ ja kasutades erinevaid teemaviitasid #koosonolks,
#tulimekooslähemekoos, #hoiaomasõpra, #turvalinevõrumaa.
Kampaania info on leitav Minu Võrumaa Facebooki lehel ja
V6rumaa Instagrami kontol. Kampaaniainfo jagamine nii
asutuste kui isikute sotsiaalmeediakontodel aitab kaasa noorte
jaoks turvalisema keskkonna loomisele.
Lisainfo telefonil 786 8318 (Britt Vahter).

KredExi kodutoetus lasterikastele peredele
Ka käesoleval aastal on võimalik taotleda KredExi toetust
lasterikastele peredele. Riiklik tagastamatu toetus eluasemetingimuste parandamiseks ja kaasajastamiseks on mõeldud
lasterikastele peredele, kus kasvab vähemalt kolm kuni 19aastast (kaasa arvatud) last, kes elavad rahvastikuregistri kande
alusel projekti objektiks olevas eluruumis (v.a uue eluaseme
soetamise, elamiskõlbmatu eluaseme ümberehitamise või
püstitamise korral).
Toetusskeemi sihtgrupiks on madala sissetulekuga leibkonnad,
kellel puudub kas leibkonna vajadustele vastav eluase või
olemasolev
eluase
ei
vasta
elementaarsetele
elamistingimustele,
sealjuures
puudub
veeja
kanalisatsioonisüsteem või pesemisvõimalus, katus ei ole
vettpidav või küttekolded ei taga eluaseme optimaalset siseõhu
temperatuuri. Ühe projekti maksimaalne toetussumma on 8000
eurot. Taotleja, kellele on varasemalt kodutoetust eraldatud
mitte rohkem kui ühe korra, võib toetust taotleda kuni 5000 eurot.
Taotluste esitamise tähtaeg on 30.06.2017. Lisainfo internetis:
http://www.kredex.ee/eraisik/eraisiku-laenud-jateenused/kodutoetus-lasterikastele-peredele-2/.

22.06.2017 – nr 13 (366)

Rõuge Vallavolikogu 15. juuni 2017 istungil
vastu võetud õigusaktid
Volikogu:
1. Muutis Haanja valla, Misso valla, Mõniste valla, Rõuge valla
ja Varstu valla ühinemislepingu punkti 6.4 järgmiselt:
Vallavolikogu koosseisus on 27 liiget, kes valitakse 5
valimisringkonnas.
2. Määras Rõuge Vallavolikogu liikmete arvu, moodustas
valimisringkonnad ja määras mandaadid.
3. Määras Puhasti katastriüksuse jagamisel tekkinud uute
katastriüksuste sihtotstarbe ja nimed.
4. Võttis vastu otsuse Puhasti katastriüksuse jagamisel tekkivale
Tehnika tn 16 krundile hoonestusõiguse seadmiseks ja
pakkumise väljakuulutamiseks.
5. Võttis vastu Rõuge valla 2017. aasta I lisaeelarve.
6. Algatas asustusjaotuse muutmise.
7. Kinnitas Rõuge valla teehoiukava 2017–2018.
8. Otsustas osaleda sihtasutuse Võrumaa Arenduskeskus
asutamises.
9. Otsustas osaleda mittetulundusühingu Kagu Ühistranspordikeskus asutamises
10. Võttis vastu määruse „Riigieelarvest Rõuge vallale eraldatud
raske ja sügava puudega lastele abi osutamise toetuse
kasutamise kord“.
11. Võttis vastu riigieelarvest Rõuge vallale eraldatud
sotsiaaltoetuste ja -teenuste osutamise toetuse vahendite
kasutamise korra.
12. Otsustas osta korteriomandi Rõuge alevikus.
Rõuge vallavolikogu järgmine istung toimub 23. augustil 2017

Aeg valida Rõuge valla aasta küla 2016

Vallavalitsus kutsub kõiki üles esitama kandidaate ja ideid,
milline küla võiks kanda tiitlit „Rõuge valla aasta küla 2016“!
Hindamiskriteeriumid on leitavad valla kodulehelt aadressil
https://rouge.kovtp.ee/et/tunnustamise-kord-jahindamiskriteeriumid. Ettepanekuid oodatakse kirjalikult 3.
juulini vallakantseleisse või aadressile vald@rauge.ee.
Aasta küla 2016 tehakse teatavaks Rõuge valla külade päeval,
mis toimub 20. augustil Savioru külas.

Rõuge spordihoone suvised lahtiolekuajad
Seoses Rõuge kooli spordihoone kasutuskoormuse vähenemisega suvekuudel on
muutunud ka selle lahtiolekuajad.
Juunikuu lõpuni on jõusaal ja spordisaal
avatud kell 08.00−13.00. Juulikuus on koolis
spordilaager ning jõusaali külastamise osas
peaks laagriga kokku leppima.
Alates 7. augustist on jõusaal taas avatud kell
08.00−13.00.
Rõuge Põhikool tänab perekond Sulge jõusaali
masinapargi täiendamise eest!

Neljapäeval, 15. juunil pidas Rõuge vallavolikogu väljasõiduistungi
Viitinas, kus pärast koosolekut külakeskuses tutvuti uuenenud
mõisapargi ja Järvesaarega.

Kirjuta suvisesse Torniööbikusse!
Kuni juunikuu lõpuni ootab Torniööbik kõigi kaastöid meili teel
aadressile infoleht@rauge.ee või Rõuge vallamajja (Ööbikuoru
4, Rõuge alevik).
Pange julgelt kirja oma mõtted, tegemised, plaanid,
noorusmälestused, arvamused, lõbusad eluolulised juhtumised
ja kõik muu, mis võiks laiemat lugejaskonda huvitada! Kirjatöö
juurde on oodatud ka trükkimiseks sobiva kvaliteediga pildid.

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 m 2.
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 eurot/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-jakonkursid-2017.
Pakkumisest osavõtu tasu 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).

Kui tahes kuumaks valged suveööd ka ei kisuks, on tungivalt kohustuslik hoolitseda nii enda kui oma kaaslaste
turvalisuse eest ning kanda endaga kaasas ja kasutada kõikvõimalikke mugavus- ja kaitsevahendeid: sääsetõrjet,
kondoomi, vihmakeepi, helkurvesti, kummikuid, pulberkustutit ...

