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Eelmisel reedel, 29. mail tervitas vallavanem Tiit Toots Viitina külakeskuses
Rõuge Põhikooli selle aasta parimaid õpilasi. Pilte vastuvõtust näeb
internetis aadressil http://tiny.cc/opilaste-vastuvott-2015

Vallavanema vastuvõtud suuremates külades

1. Määrati Saki külas Ala-Pundi katastriüksuse jagamisel tekkinud Vallavanem Tiit Toots ootab vallakeskusest eemal elavaid
uute katastriüksuste sihtotstarbed ja nimed.
kodanikke vastuvõttudele suuremates külades:
2. Algatati Rõuge alevikus Paisu katastriüksuse ja selle lähiala Kolmapäeval, 10. juunil kell 9–11 Viitina külakeskuses
detailplaneering.
Teisipäeval, 16. juunil kell 9–11 Nursi külakeskuses
Detailplaneeringu koostamise ülesandeks on elamule ja Alates juuni lõpust on vastuvõttudes suvine paus, edasistest
kõrvalhoonetele hoonestusala asukoha määramine ning vastuvõttudest anname taas teada infolehe kaudu!
ehitustingimuste seadmine, haljastuse ja heakorrastuse Oma mõtteid ja ettepanekuid võite juba kohtumiste eel edastada
põhimõtete määratlemine, tehnovõrkudele ja -rajatistele asukoha telefonil 517 5261 (Tiit Toots).
määramine,
juurdepääsutee
asukoha
määramine. Detailplaneeringu teade
Keskkonnamõju
strateegilise
hindamise
läbiviimine Saunamaa katastriüksuse osa detailplaneeringu eskiislahendust
detailplaneeringu koostamisel ei ole vajalik.
tutvustav avalik arutelu toimub 8. juunil 2015 kell 10.00 Rõuge
3. Kinnitati Rõuge valla 2014. a konsolideerimisgrupi vallamajas.
majandusaasta aruanne.
Planeeritav ala asub Rõuge vallas Nogu külas (Saunamaa
Majandusaasta aruanne, vandeaudiitori aruanne, vallavalitsuse katastriüksus 69701:005:0338) ca 2500 m² suurusel maa-alal.
protokolliline otsus aruande heakskiitmise kohta ning volikogu Detailplaneeringu koostamise ülesandeks on olemasoleva
otsus aruande kinnitamise kohta on avaldatud valla kodulehel.
Pächteri katastriüksuse osa detailplaneeringu (kehtestatud Rõuge
4. Kinnitati toimetulekutoetuse vahenditest kompenseerimisele Vallavolikogu otsusega 17.04.2013. a nr 22) osaline muutmine,
kuuluvate eluruumi alaliste kulude uued piirmäärad:
uue hoonestusala määramine abihoonele, haljastuse ja
1) korteriüür kuni 2 eurot 1 m² kohta kuus;
heakorrastuse põhimõtete määratlemine, tehnovõrkudele ja
2) korterelamu haldamiskulu, sh remondikulu kuni 1 euro 1 m² -rajatistele asukoha määramine.
kohta kuus;
Planeeringu
eskiislahendusega
saab
tutvuda
veebis:
3) korterelamu renoveerimiseks võetud laenumakse kuni 1 euro http://rouge.kovtp.ee/avalikul-valjapanekul-olevad-detailplaneeringud
1 m² kohta kuus;
Rõuge vallamaja töötajate puhkused
4) kütteks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus:
Maa- ja ehitusnõunk Rein Rõustik 1.–14. juuni
a) kaugküttega eluruumis kuni 4 eurot 1 m² kohta kuus;
b) kaugkütteta (ahi-, gaasi- ja elektriküttega) eluruumis kuni Keskkonnaspetsialist Jaanus Tanilsoo 3.–9. juuni
Finantsjuht Palmi Mägi 8.–16. juuni
2 eurot 1 m² kohta kuus;
c) juhul kui kuludokumendil kajastub taotlusele järgneva Vallasekretär Mare Tiivoja 9.–12. juuni
perioodi küttekulu, kompenseeritakse see kuludokumendi Sotsiaalnõunik Maire Grosmann 15.–26. juuni
esitamisele järgnevatel kuudel vastavalt kehtestatud Raamatupidaja Tiiu Antsov 15.–19. juuni
piirmäärale
kuludokumendil
näidatud
summa Arhivaar Karin Meister 15.–21. juuni
Volikogu esimees Karel Saarna 8.–15. juuni
kompenseerimiseni või uue kuludokumendi esitamiseni;
5) veevarustus ja reovee ärajuhtimine kuni 10 eurot pereliikme Noorte tunnustusüritus
Rõuge Avatud Noortekeskus tunnustab igal kevadel 7–26kohta kuus;
6) soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia või kütus kuni 10 aastaseid noori, kes on käesoleval aastal andnud oma panuse
noortekeskuse ja valla tegemistesse.
eurot pereliikme kohta kuus;
7) elektrienergia tarbimine kuni 30 eurot üheliikmelise pere Kutsume kõiki noori, nende peresid ja kogukonna rahvast osa
saama toredast Rõuge valla noorte tunnustusüritusest, mis toimub
kohta kuus ning kuni 20 eurot iga järgneva pereliikme kohta;
8) majapidamisgaasi maksumus kuni 7 eurot pereliikme kohta 5. juunil kell 16.00 Rõuge noortekeskuse ees.
kuus. Balloonigaasi kasutamisel kompenseeritakse kulu Meile esineb noorte improteatri ringi trupp, Jaanipeebu kitarrikool
vastavalt kehtestatud piirmäärale vajadusel ka kuludokumendi ning lisaks tunnustamisele sööme maitsvat kringlit ja naudime
esitamisele järgnevatel kuudel kuludokumendil näidatud summa koosolemist.
Sel
kevadel
tunnustame
noorsootöötajate
ettepanekul
kompenseerimiseni või kuni uue kuludokumendi esitamiseni;
9) maamaksukulu, mille arvestamise aluseks on kolmekordne ettevõtlikkuse ja aktiivsuse eest järgmisi noori: Birgit Hain, Emma
Anete Samuel, Miia Isabel Anipai, Madli Noorkõiv, Mirko Pruus,
elamualune pind kuni 0,15 eurot 1 m² kohta kuus;
Tauri Samodelkin, Joanna Kurvits, Tomm Sarik, Elor Kalmus, Sirli
10) hoonekindlustuse kulu kuni 0,15 eurot 1 m² kohta kuus;
Jaaska, Lisette Heitur.
11) olmejäätmete veotasu kuni 6 eurot pereliikme kohta kuus.
5. Turismiinfoteenuse osutamine Ööbikuoru keskuses delegeeriti Aitäh kõigile tegijatele ja toetajatele!
2015. aasta suvehooajaks alates 1. juunist kuni 31. augustini Rõuge rattapäev tuleb taas juba sel nädalal!
otsustuskorras MTÜle Sann ja Süük.
Ootame kõiki väikesi ja suuri rattahuvilisi laupäeval, 6. juunil kell
12.00 Rõuge noortekeskuse juurde traditsioonilisele rattapäevale.
Rõuge vallavolikogu järgmine istung toimub 25. juunil.
Rattapäeval toimuvad erinevad võistlused (kiirendusvõistlus,
Küsi toetust kultuuri- ja spordiüritusteks!
aeglussõit, vigursõit, minikross, võistlused skatepargis),
Kuni 15. juunini on võimalik esitada taotlusi sportlikuks ja vaadatakse üle osalejate rattad ja tuletatakse meelde olulisemad
kultuuriliseks tegevuseks Rõuge vallas. Toetuste taotlemise kord ohutusnõuded jalgrattaga liiklemisel.
ja uued blanketid on saadaval valla koduleheküljel aadressil
Rattapäeva korraldab rattaklubi Rõuge Racing Team koostöös
http://rouge.kovtp.ee/kultuuritoetus.
Rõuge Avatud Noortekeskuse ja Rõuge Noortevolikoguga.
Taotlused võib tuua vallamajja või esitada aadressile Kõikide alade parimatele on korraldajate poolt välja pandud
vald@rauge.ee. Varem toetuse saanutelt ootame aruandeid!
auhinnad. Ootame rohket osavõttu!

Rõuge Maarja kiriku teated

Saadaval on valla laulu- ja tantsupeo plaat

2. pühapäeval pärast nelipüha, 7. juunil kell 11.00 armulauaga
jumalateenistus
3. pühapäeval pärast nelipüha, 14. juunil kell 11.00 armulauaga
jumalateenistus
4. pühapäeval pärast nelipüha, 21. juunil kell 11.00 armulauaga
jumalateenistus
Suvine tööpakkumine rannavalves
SUVISE LEERIKURSUSE esimene kokkusaamine toimub
Pakume endiselt tööd kahele tragile rannavalve töötajale
pühapäeval, 14. juunil kell 12.15 kogudusemajas.
Suurjärve randa. Vanus soovitavalt üle 18 eluaasta, kasuks tuleb
Surnuaiapüha kolmapäeval, 24. juunil kell 12.00 Jaani-Peebu
varasem töökogemus vetelpäästjana ja hea füüsiline
kalmistul, selle järel kell 14.00 armulauateenistus kirikus.
ettevalmistus.
Lisainfo ja sooviavaldused: keskkond@rauge.ee, 785 9322, Perearsti puhkus
5346 7448 (Jaanus Tanilsoo).
Rõuge perearst Viivika Allas puhkab 15.–21. juunil. Sel ajal
Rõuge noorkotkaste ja kodutütarde tegemistest toimub perearstikeskuses õe vastuvõtt järgmistel aegadel:
E, K, N, R 9.00–17.00
5.–7. juunil oleme maakondlikus suvelaagris Voki külas.
10.00–18.00
17. juunil toimub preemiareis Riiga neile tublidele, kes osalesid T
Infot
saab
perearstikeskuse
telefonil 785 9171.
eelmise aasta sügisel metsloomade talviseks söötmiseks
Valmis on saanud Rõuge valla X laulu- ja tantsupeo „Kauges
külas“ plaat, millel on pidu kokkuvõttev video ning pildid
rongkäigust ja kontserdist.
Plaadi hind on 5 eurot, küsige seda rahvamajast (Riina Kööts,
506 1267) või vallamaja II korruselt (Viivika Nagel, 5612 2901).

tammetõrude kogumise võistlusel. Rõuge rühm kogus kokku üle Pühapäeval sõidetakse Rõuges rattamaratoni!
600 kilo kuivatatud tõrusid!
Sel pühapäeval, 7. juunil toimub juba 17. Rõuge rattamaraton.
Rohkem infot: 5348 7110 (rühmajuht Karin).
Võistluskeskus asub Ööbikuorus, kavas on erinevaid distantse ja
Huvitav kohtumine Ala-Rõuge külalistemajas
rohkesti elamusi nii osalejatele kui publikule.
Neljapäeval, 11. juunil kell 17.30 saab Ala-Rõuge külalistemajas Päevakava:
näha ja kuulda Valdur Mikitat – kirjanikku ja semiootikut, kes 9.00–11.30 registreerimine, numbrite väljastamine (lühi- ja
laiema üldsuse teadvusesse jõudis möödunud aastal ilmunud peresõidul kuni 13.00)
ülipopulaarse raamatu “Lingvistiline mets” autorina.
9.00–12.05 lastesõitude registreerimine
Kohtumine
toimub
Eesti
Maaraamatukogude
Ühingu 11.40 Avatakse põhisõidu stardikoridorid
suveseminari raames, seda toetab Kultuuriministeerium ja osavõtt 12.00 Põhisõidu (53 km) start
on kõigile tasuta!
12.10 Tillusõit
12.20 Lastesõidud
Kunksmooride õpitoad
Viitina kunksmoorid pole kitsid oma teadmisi teistele jagama. 13.20 Lühisõidu (28 km) start
Kutsuge meid külla ja teeme õpitoa teile sobivas kohas! Valikus: 13.30 Peresõidu (14 km) start
* Kaartide meisterdamise õpituba. Hind ühele osalejale vastavalt 15.30 Autasustamine
17.00 Finiši sulgemine
kaardi stiilile 3–6 eurot.
* Karpide meisterdamine töötuba. Ühe osaleja hind 15 eurot Sel korral kulgeb rada juba alates stardist natuke teistmoodi, nii
et vanadel maratonihuntidel on oodata üllatusmomente.
(kohapeal saab lisaks osta kaunistamiseks detaile).
* Väikeste mänguasjade valmistamine. Ühe osaleja hind 3–5 Tule osalema või raja äärde kaasa elama! Rajakaardi saab alla
laadida aadressilt http://tiny.cc/rouge-maraton15_kaart.
eurot.
Rohkem infot: 511 4179 ja info@haanjamatkad.ee (Ivar Tupp).
* Loov tikkimine. Ühe osaleja hind 3 eurot.
* Pakutrükk. Riidele trükk ühele osalejale 5, paberile/papile 3 Rõuge kooli lõpuaktus
Rõuge kooli lõpetajad ootavad kõiki osa saama pidulikust
eurot.
Kõik hinnad sisaldavad materjale, grupi suurus vähemalt 7 inimest. põhikooli lõpuaktusest, mis toimub järgmisel laupäeval, 13. juunil
Lisainfo saamiseks ja broneerimiseks helistage 5693 5044 või kell 15.00 kooli spordisaalis.
kirjutage viitina.kunksmoorid@gmail.com (Maali Kahusk).
Rõuge noorte suvelaager
Kutsume Rõuge valla noori vanuses 8–14 eluaastat osalema
Juunituur Rõuge rahvamajas
Reedel 12. juunil kell 11 näeb Rõuge rahvamajas TÜ Viljandi traditsioonilises suvelaagris, mida korraldab Rõuge noortekeskus.
Kultuuriakadeemia teatrikunsti 10. lennu lõpetajaid oma Laager algab 15. juunil kell 17.00 ja lõpeb 18. juunil kell 12.00.
Laagri teemade valik on lai: kalastamisest teatrini. Kohtade arv on
humoorika Juunituuriga.
Juunituuri lavastus on soovitatav alates 12. eluaastast. piiratud, osaleda saab 20 noort.
Piletid saadaval Piletilevis ja enne etenduse algust kohapeal. Majutumine on telkides (telk ja ööbimisvahendid kaasa!)
Pääsmed Piletilevis ja tund enne algust kohapeal. Hind 5 eurot, noortekeskuse juures pargis. Laager on osalejate jaoks tasuta,
selle toimumist toetab Rõuge vald.
sooduspilet 3 eurot.
Soovijatel palume teada anda hiljemalt 10. juuniks
Rohkem infot: http://www.teatermustkast.ee/
raugeank@gmail.com või 785 9384.

Tulemas on IV Pärlijõe tõukerattamaraton

Laupäeval, 20. juunil kell 12.00 antakse Sännas Kaugu veski
juures start juba neljandale Pärlijõe tõukerattamaratonile.
Korraldajate poolt on kiirematele registreerujatele tõukeratta
laenutamise võimalus, kõigile osalejatele saun ja söök.
Osavõtutasu 10 eurot, Registreerumine internetis aadressil

http://www.kauguveski.ee/t%C3%B5ukerattamaraton/registreerumine/.
Kui soovid rohkem teada, siis helista
info@kauguveski.ee, 5693 6492 (Maarja Kallas).
Sõbrad kaasa ja koos tõukama!

või

kirjuta:

Paadirallile registreerimine on avatud!
Rõuge Noorteklubi korraldab 4. juulil juba 18. korda Rõuge
Veepidu ja Paadirallit.
1. juunil läks lahti paadiralli eelregistreerimine. Pane ka sina oma
võistkond
varakult
kirja
internetis
aadressil
http://paadiralli.ee/paadiralli/#registreerimine!
Eelregistreerimine internetis lõpeb 3. juulil kell 23.59.
Kõige värskem info ürituse kohta alati saadaval noorteklubi
kodulehel: www.paadiralli.ee.

