Palju õnne, Tiit! Meie vahva vallavanem on täna, 29. jaanuaril
kutsutud Toompea lossi Valgesse saali, kus riigikogu esimees
annab talle üle Eesti vabaühenduste liidu kodanikuühiskonna
sõbra tiitli “Aasta avaliku võimu esindaja”.

29.01.2015 – nr 2 (304)
Rõuge Vallavolikogu 28. jaanuari 2015 istungil vastu
võetud õigusaktid
2015. a Riigikogu valimiseks moodustati valimisjaoskonna nr 1
jaoskonnakomisjon. Jaoskonnakomisjoni esimees on Marju Kõva,
liikmed Jaanus Kann, Angela Viks, Riina Kööts ja Aive Leppik. Eesti
Konservatiivne Rahvaerakond esitas komisjoni liikmeks Kuuno Kanni
ja Eesti Keskerakond esitas komisjoni liikmeks Toomas Meldre.
Esimene asendusliige on Ülle Siska ja teine asendusliige Karin
Meister.
Võeti vastu Võrumaa omavalitsuste ühine jäätmekava 2015–2020.
Jäätmekava on kättesaadav valla kodulehel teema Keskkond all.
Anti nõusolek Rõuge alevikus Rahu tn 3 krundile hoonestusõiguse
seadmiseks otsustuskorras tähtajaga 36 aastat. Hoonestaja
kohuseks on saada kasutusluba elamule hiljemalt 5 aastat peale
hoonestusõiguse lepingu sõlmimist.
Rõuge valla elutöö preemia otsustati anda Ants Eigile.
Volikogu valis järgmiseks 4 aastaks rahvakohtunikukandidaatideks
Mairi Raju ja Angelika Alströmi.
Määrati Järvekülä külas Mäejärve katastriüksuse jagamisel tekkinud
uute katastriüksuste sihtotstarbed ja nimed.
Määrati Jaanipeebu külas Kõva katastriüksuse jagamisel tekkinud
uute katastriüksuste sihtotstarbed ja nimed.
Määrati Tallima külas Vana-Vabaduse katastriüksuse jagamisel
tekkinud uute katastriüksuste sihtotstarbed ja nimed.
Järgmine volikogu istung toimub 25. veebruaril 2015. a.

Vallavara müük
Rõuge Vallavalitsus müüb kirjaliku enampakkumise teel järgmise
vara:
1. Traktor T 150K (mootoririkkega), registreerimisnumber 9693EX,
ehitusaasta 1984, alghind 1200 eurot;
2. Teehöövel DZ99 (remonti vajav), registreerimisnumber 3776ET,
ehitusaasta 1986, alghind 1500 eurot;
3. Ekskavaator PEA 1,0 (remonti vajav), registreerimisnumber
9695EX, ehitusaasta 1989, alghind 1300 eurot.
Pildid
müüdava
vara
kohta
on
valla
kodulehel
http://rouge.kovtp.ee/hanked-ja-konkursis-2015.
Osavõtutasu 30 eurot ja tagatisraha 10% alghinnast tuleb tasuda
enne kirjaliku pakkumise esitamist vallavalitsuse raamatupidamisse
või ülekandega valla pangakontole EE231010402006965009 või
EE662200221019920141.
Pakkumine esitada kinnises ümbrikus (märgusõna "Vallavara" ja
vastava tehnika nimetus) hiljemalt 6. veebruaril kell 16.00 Rõuge
Vallavalitsusele, aadressil Ööbikuoru 4, Rõuge alevik, Võrumaa.
Müüdava varaga kohapeal tutvumiseks võtta ühendust abivallavanem
Olev Mõttusega telefonil 505 3143, e-post: olev@rauge.ee.

Kokkuvõte kaevude küsimustikust
Seoses 2014. aasta madala põhjavee tasemega koostas Rõuge
Vallavalitsus küsimustiku, et saada parem ülevaade kaevudega
seotud veeprobleemidest Rõuge vallas. Küsimustikule sai vastata
kuni 18. jaanuarini 2015.
Täidetud ankeete laekus 97, neist 78 täideti interneti teel ja 19
paberil. Vastustest nähtus, et 67 juhul polnud kaevust saadav
veekogus majapidamise jaoks piisav ning 30 vastaja jaoks on
probleem pidev ja 42 vastaja jaoks ajutine. Muret tekitav statistika on,
et 33 vastajat peab majapidamise jaoks lisavett tooma kas naabrite
juurest või kuskilt kaugemalt. Väga paljudel majapidamistel tuleb vett
tarbida kokkuhoidlikult.
Küsimusele, kas oleksite nõus veeprobleemide lahendamiseks
naabritega koostöös puurkaevu rajama, vastati alljärgnevalt:
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Saadud tulemused annavad olulist infot arengukavade-plaanide
koostamiseks ning toetusskeemide mahu ja prioriteetide
planeerimiseks. Lisaks joonistus välja veeprobleemide tõsidus ja
probleemsemad piirkonnad.
Suur tänu kõigile vastajatele!

Jaanipeebu kalmistu info
Jaanipeebu kalmistu kalmistuvahina töötab Andres Saaremaa
(telefon 5199 8941).

Suusata Rõugest Viitinasse ja vastupidi!
Head vallaelanikud, taas on sisse sõidetud suusamatkarada Rõuge
ja Viitina vahel. Seda hoitakse sõidetavana, kuni lund jätkub.
Suur aitäh kõigile maaomanikele, kes on suusatee rajamisele kaasa
aidanud, lubades selle oma maale!
Info suusaraja kohta telefonil 521 6732 (Kalvi Kõva).
Head suusatamist!

Jaanipeebu külas on avatud lumerada

Rõuge priitahtlike pritsimeeste eestvedamisel Võrumaa talvekarika III
etapiks rajatud lumerada Jaanipeebu külas Kõva talu põllul on kõigile
Vallavanema töö tuleb elanikele lähemale
soovijatele avatud.
Alates veebruarikuust toimub vallavanema vastuvõtt tööajal osaliselt Rajal sõidab igaüks omal vastutusel, ohutult ja teiste sõitjatega
suuremate külade keskustes. Tiit Toots veedab iga kuu kolmel täielikult arvestades. Lindiga piiratud sissepääs rajale tähendab, et
nädalal ühe hommikupooliku ühes suurematest küladest ning kõik selle kasutamine on keelatud. Palume sellest kinni pidada!
vallakodanikud on teretulnud temaga kohtuma ja oma rõõme ning Kõik sõitjad hoiavad rajal puhtust ja korda ning viivad endaga kaasa
muresid jagama.
kogu prügi ja sõitmise käigus rajale sattunud asjad!
Vallavanema vastuvõtuajad külakeskustes veebruarikuus:
Info telefonidel 521 6732 (Kalvi Kõva), 509 4222 (Jaanus Kõiv) või
Teisipäev, 3. veebruar kell 9–11 Viitina noortetuba
511 6353 (Joel Juul).
Kolmapäev, 11. veebruar kell 9–11 Nursi noortetuba*
Haanjasse suusatama!
Teisipäev, 17. veebruar kell 9–11 Sänna kultuurimõis
Igal laupäeval viib buss kõik soovijad Rõugest Haanjasse
* Edaspidi hakkavad vastuvõtud toimuma reeglina teisipäeviti.
Info ja ettepanekud kohtumiste osas on oodatud telefonil 517 6261 suusatama.
NB! Edaspidi väljub suusabuss kell 11.00 Rõuge korrusmajade
(Tiit Toots).
parklast ja kell 11.05 Rõuge koolimaja juurest. Haanjasse sõidetakse
10. veebruaril on Rõuge vallamaja suletud
mööda Rebase teed. Kell 11 avatakse Haanjas ka suusalaenutus, nii
Seoses vallamaja töötajate õppevisiidiga Harjumaale Rae valda on et kaasa saavad minna ka need, kes soovivad varustust rentida.
vallamaja teisipäeval, 10. veebruaril suletud. Kiirete muredega võib Suusatamiseks on aega kaks tundi, bussisõit maksab 1 euro.
sel päeval pöörduda telefonil 5565 0450.
Info telefonil 5560 3989 (Karel Saarna).

Valla kodukohakampaania loosimise tulemused

Kontsert Rõuge rahvamajas juba täna!

Kõigi 2014. aastal Rõuge valla elanikuks registreerunud inimeste ja
eelmisel aastal sündinud mudilaste vahel loositi Rõuge televisiooni
20. jaanuari otsesaates välja erinevaid auhindu vanuserühmade
kaupa. Rõuge TV otsesaade on järelevaadatav internetis:
https://www.youtube.com/watch?v=1eEWs8mAm1I
Loosiauhinnad jagunesid järgmiselt:
Kuni 6-aastased vallakodanikud:
Ruben Orav – ühe aasta õppemaks Rõuge lasteaias, plokk
Seitsmejärvemaa vett, Rõuge kalender ja kommikarp.
Luise Maria Perend – fotosessioon Grethe Rõõmu fotostuudios,
plokk Seitsmejärvemaa vett, Rõuge kalender ja kommikarp.
7–26 aastased vallakodanikud:
Maire Eerma – priipääse Rõuge vallas toimuvatele üritustele ja
Rõuge kalender.
Rene Raat – plokk Seitsmejärvemaa vett ja Rõuge kalender.
Andreas Vesper – tahvelarvuti iPad Air.
27-aastased ja vanemad vallakodanikud:
Aivo Alev – priipääse Rõuge vallas toimuvatele üritustele ja Rõuge
kalender.
Tiia Mugford – plokk Seitsmejärvemaa vett ja Rõuge kalender.
Rain Neumann – LG 32“ 3D teler.
Lisaks loositi kõigi valla püsielanike vahel välja kümme priipääset
vallas toimuvatele üritustele ning Rõuge kalendrid.
Priipääsmete võitjad:
Olev Toots
Silvi Kuklase
Sten Martinson
Mairo Lipmeister
Sven Saal
Eliise Perli
Gerrit Käst
Ülle Tillemann
Ülle Truu
Einar Ilves

Neljapäeval 29. jaanuaril kell 19.00 ootame kõiki Rõuge rahvamajja
nautima kaunist kontserti "Vahel harva, härmal aasal..." Riho Sibula
mõtete ja kitarrihelide saatel. Ära jää ilma meeli ülendavatest
hetkedest! Pääse 5 eurot. Info telefonil 5302 6770 (Ive Ruusamäe).

Osa auhindu on võitjatele juba kätte toimetatud, ka kõigi
ülejäänutega võetakse lähiajal ühendust.
Palju õnne kõigile võitjatele!

Rõuge Purakat püütakse juba järgmisel nädalal
Tundub, et tali on korralikult püsima jäänud, nii et kõik
kalastushuvilised võivad järgmise laupäeva kalendris ära märkida:
Laupäeval, 7. veebruaril ootavad Rõuge vallavalitsus ja noorteklubi
taas kõiki Rõuge Suurjärve jääle, et püüda välja selletalvised purakad.
Registreerimine algab kell 9.00, stardipauk kõlab kell 10.00. Kalapüük
kestab kolm tundi ning kell 14.00 toimub autasustamine.
Võistluse osavõtutasu on 3 eurot, pealtvaatajatele tasuta. Võistluse
ajal pakutakse kaldal sooja kehakinnitust ning meeleolukaid mänge
kogu perele. Auhinnalaud on tavapäraselt rikkalik!
Ootame rohket ja aktiivset osavõttu! Oodatud on ka kõik pakkumised
auhinnalauale. Kõik toetajad märgitakse ära ürituse Facebooki lehel
ja võistluse toimumispäeval kohapeal.
Lähem info telefonil 785 9322 (Rein Rõustik).

Rõuge spordiklubi teated
Jäähoki:
* Rõuge Snaiprid osalevad laupäeval, 31. jaanuaril Lätis (Ziguri, 80
km Rõugest) rahvusvahelisel hokiturniiril, kus osalevad lisaks
Snaipritele ka Riia, Venemaa ja Ziguri võistkonnad. Kellel võimalik,
tulge kaasa toetama!
* 7. ja 8. veebruaril planeeritakse turniiri korras Rõuge jääväljakul
läbi viia Eesti lahtiste väljakute MV. Osalema on oodata 7–8
võistkonda, ürituse toimumine sõltub ilmast.
Jalgpall:
* Laupäeval 31. jaanuaril algusega kell 17.00 toimub Rõuges
saalijalgpalli Eesti MV mäng RÕUGE SAUNAMAA–JK KOHILA.
Mängus on otsustamisel alagrupi 2- koht. Sõbrad-fännid toetama!
* Laupäeval, 14. veebruaril korraldab Rõuge Spordiklubi
traditsioonilise saalijalgpalli tuniiri, kus osaleb 12 võistkonda.
Info telefonil 506 5450 (Jaak Pächter).

Sänna kultuurimõisa teated

Igal neljapäeval kell 18 toimuvad Sännas kultuurimõisas
meditatsiooniõhtud. Juhendab Hendrik Noor, osalemine tasuta.
3. pühapäeval enne paastuaega, 1. veebruaril kell 11.00 armulauaga 7. ja 8. veebruaril külastab Sänna Kultuurimõisa taas massöör
jumalateenistus.
Hindrek Vou. Sel korral pakub Hindrek kahte erinevat massaažiliiki:
2. pühapäeval enne paastuaega, 8. veebruaril kell 11.00 armulauaga • Tai massaaž matil,
jumalateenistus.
• klassikaline massaaž laual.
Pühapäeval enne paastuaega, 15. veebruaril kell 11.00 armulauaga Massaaži pikkus on 1,5 h ja maksab 28 eurot. Vali massaaž enda
jumalateenistus
keha vajaduste järgi!
Palvepäeval, 18. veebruaril kell 18.00 jumalateenistus
Registreerumine: kultuurimois@kultuuritehas.ee või 5558 8929.
Paastuaja 1. pühapäeval, 22. veebruaril kell 11.00 armulauaga
Stiilipidu rahvamajas
jumalateenistus.
Laupäeval, 7. veebruaril kell 20.00 toimub Rõuge rahvamajas
Veebruarikuine padjaklubi
stiilipidu "Parukad ja prillid". Tantsuliste vahepaladega astuvad üles
Järjekordne
padjaklubi
koguneb
rahvamajas
teisipäeval, line-tantsijad. Tantsukingi aitab kulutada "Vana kallim" oma tuntud
10. veebruaril kell 14–16. Seltskonda on oodatud ärksad neiud- headuses. Info ja laudade broneerimine telefonil 5302 6770 (Ive
naised, kaasa võib võtta poolelioleva näputöö.
Ruusamäe).
Info telefonil 506 1267 (Riina Kööts).

Rõuge Maarja koguduse teated

Noorte improteatri huviring
Improteatri huviringi järgmine kohtumine toimub 6. ja 7. veebruaril kell
16–20 Rõuge noortekeskuses. Juhendab Rahel Otsa, kes on
Improgrupp Jaa! looja ja eestvedaja. Tema juhendamisel hakkab ring
toimuma kord kuus reedel ja laupäeval Rõuge noortekeskuses,
vahepealsetel aegadel juhendavad meie oma noorsootöötajad Kerli
ja Angelika.
Improteater eristub teistest teatrisuundadest selle poolest, et laval
sündivad lood on iga kord uued. Sõnu pähe ei õpita ja tegevusliine
ette kokku ei lepita. Kõik sünnib kohapeal.
Improteatri huviring on tasuta ja on osa Eesti ANK ja tema partnerite
ühisprojektist "Riskilaste toetusprogrammi rakendamine läbi
noortekeskuste“, mis on rahastatud Euroopa Majanduspiirkonna
(EMP) toetuste programmi „Riskilapsed ja -noored“ avatud
taotlusvoorust „Noorte- ja noorsootööorganisatsioonide võime
kaasata riskilapsi ja noori on paranenud“.

Tule kohtuma Jaak Roosaarega!

Reedel, 13. veebruaril kell 18.00 tuleb Rõuge noortekeskusesse külla
Jaak Roosaare. Jaak on täiesti tavalist päritolu eesti mees, kelle
kogemus ja teadmised näitavad hästi, kuidas ka Eesti oludes on
võimalik saada rahaliselt vabaks ning endale ise pensionisambad
üles ehitada. Oma kogemustele toetudes on ta kirjutanud raamatu
“Rikkaks saamise õpik”, mida on võimalik koos autori nõuannetega
ka kohapeal osta (soodushind 15 eurot).
Vestlusõhtu on kõigile osalejatele TASUTA. Registreerimine:
http://revolutsioon.ee/mty/talvised-vestlusohtud-rouge-vallas-jaakroosaare/, martin@revolutsioon.ee, +372 565 5410
Tegu on MTÜ Revolutsiooni korraldatava talviste vestlusõhtute sarja
teise kohtumisega. 13. märtsil, Haanja maratoni eelõhtul, toimub
Rõuge noortekeskuses kohtumine Raul Ollega ja 25. märtsil ootame
kõiki Viitina külakeskusesse kohtuma Aivar Halleriga.
Vestlusõhtute toimumist toetavad siseministeerium kohaliku
omaalgatuse programmi vahenditest ning Rõuge Vallavalitsus.

