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Heakord vallas
Tuletame jätkuvalt meelde, et Rõuge Vallavolikogu poolt vastu võetud
Rõuge valla heakorraeeskirja kohaselt on kõik valla kinnistute
omanikud kohustatud hooldama oma kinnistul olevaid rohumaid.
Rõuge alevikus ja Viitina külas on omanik kohustatud tagama kinnistul
heina niitmise vähemalt kaks korda suveperioodil (esimene niide
juunis, teine niide augustis).
Palume kõigil maaomanikel oma kohustusi täita ning heinamaad
korda teha. Vastasel korral võib kohustuse mittetäitjat ähvardada
rahatrahv.
Rõuge vallas tegutsevate heinapurustamise ja -niitmise teenusepakkujate kohta saab infot vallamajast telefonil 785 9322.
Heakorraeeskirja eesmärk on tagada valla puhtus, heakord, säästev
elukeskkond ja keskkonnaohutus. Niitmiskohustus on täitmiseks
kinnisvaraomanikele, samuti omanike poolt asja valdama, haldama
või kasutama volitatud isikutele.
Eeskirjaga saab tutvuda valla kodulehel www.rauge.ee rubriigis
Keskkond –> Heakord. Järelevalvet eeskirja täitmise üle teostavad
vastavalt oma pädevusele Rõuge Vallavalitsus, Keskkonnainspektsioon ja politseiprefektuur.
Hoiame koduvalla korras!

Rõuge vallamaja töötajate puhkused
Keskkonnaspetsialist Jaanus Tanilsoo 20.07–02.08
Vallasekretär Mare Tiivoja 27.07–09.08
Raamatupidaja Tiiu Antsov 20.07–07.08
Vallavanem Tiit Toots 27.07–16.08
Vallavolikogu esimees Karel Saarna 06.07–23.07

Pesupesemise ja -kuivatamise teenus valla eri
paikades
Rõuge vallas on võimalik kasutada pesupesemise ja -kuivatamise
teenust järgmistes kohtades:
 Sänna Kogukonnakeskus (avatud juulikuus ja augustis
kolmapäevast kuni pühapäevani kell 10–17) – pesu pesemine
maksab 1 euro, kuivati kasutamine 2 eurot.
 Nursi külakeskus – esmaspäeviti, teisipäeviti, neljapäeviti ja
reedeti kell 9–19. Võimalus käia ka duši all (hind 1 euro).
 Rõuge Tervisekeskus – teenuse kasutamiseks leppida
tööpäevadel aeg kokku avahooldustöötaja Kristel Kõlliga telefonil
5804 8396.
 Viitina külakeskus – esmaspäeviti, teisipäeviti, neljapäeviti ja
reedeti kell 8–16. Teenust osutab Aive Leppik (tel 5349 0593).
Rõuge, Nursi ja Viitina pesu- ja kuivatusteenuse pakkumist toetab
Samson-Himmelstjerna Sihtasutus. Rõuges, Nursis ja Viitinas
maksab nii pesumasina kui kuivati kasutamine 1 euro.

Rõuge Maarja koguduse teated
19. juulil kell 11.00 toimub kuldleeripüha jumalateenistus Rõuge
kirikus. Teenistusel osaleb koor.
20. juulil kell 19.00 toimub Rõuge kirikus Kriisade orelifestivali raames
kontsert.
26. juulil kell 11.00 toimub sõnajumalateenistus Rõuge kirikus.
26. juulil kell 11.00 toimub kalmistupüha jumalateenistus Vana-Roosa
kalmistul. Armulauateenistus algab Vana-Roosa kirikus kell 12.30.
02. augustil kell 11.00 toimub kalmistupüha jumalateenistus Pütsepa
kalmistul ja kell 13.00 Plaani kalmistul.
Armulauateenistus algab Ruusmäe kirikus kell 12.00.
10. augustil kell 19.00 toimub kontsert "Jaak Joala laulud" Rõuge
kirikus. Esinevad Koit Toome ja Jorma Puusaag.
11. august kell 19.00 toimub kontsert Rõuge kirikus. esinevad EvaLotta Vunder ja Madis Meister. Sissepääs annetuse eest.

4. juulil toimunud Rõuge kummipaadiralli võitis meeskond
nimega Pere Pood – Indrek Ivask ja Priit Narusk.
Palju õnne!

Teade Rõuge apteegilt
Alates 20. juulist kuni suve lõpuni on Rõuge apteegi tööpäevad
lühemad:
E 9–14
T 11–18
K 9–14
N 9–14
R 9–14

Tulemas on ülevallaline spordipäev!
Kutsume kõiki vallakodanikke muhedale tervisesportlikule päevale
Viitina külakeskuse juurde laupäeval, 25. juulil.
Spordipäev algab kell 11.00 (NB! Mitte tund aega hiljem, nagu
eelmises infolehes ekslikult teatasime!). Osaleda võivad kõik
inimesed mudilastest eakateni, spordialad on lõbusad ja jõukohased.
Võistlusklassid:
Eelkool
1.–4. klass
5.–9. klass
Mehed
Naised
Päev algab kell 11 SEITSMEJÄRVEMAA SEITSMEVÕISTLUSEGA,
millega paralleelselt saab osaleda ka kell 12 algaval KÕIGE KÕVEMA
MEHE KONKURSIL ja kell 13 KÖIEVEO VÕISTLUSEL. Päeva teises
pooles, kell 14, antakse start TRIATLONILE.
Võistlustest lähemalt:
Individuaalselt võisteldakse seitsmevõistluses, mis sisaldab
järgmisi alasid:
• Korvpalli vabavisked. Igal osalejal on järjest kümme vabaviset.
Lapsed võivad valida madalama korvi.
• Jalgpalli täpsuslöögid. Igal osalejal on järjest viis lööki sektoriteks
jaotatud jalgpalliväravasse.
• Kaugushüpe. Igal osalejal on kolm hüppekatset. Hüpe on
hoojooksuga ning peab toimuma hüppepaku tagant.
• Kuulijänn. Igal osalejal on üks katse, mille jooksul tõugatakse kuuli
järjest viiel erineval moel: parema käega, vasaku käega, üle pea,
jalgade vahelt alt ja selg ees üle pea. Arvestatakse vahemaad, mis
viie viskega läbitakse.
• Golf. Igal osalejal on üks võimalus saada golfipall auku võimalikult
väikese löökide arvuga.
• Noolevise. Osalejad viskavad viis viset viie noolega.
• Paadisõit. Osalejad sõidavad 100-meetrise ringi järvel ümber poi.
Lapsed sõidavad pool vahemaad (poi juurest randa).
Osalejad teenivad igal alal punkte, mis antakse vanuseklassi
paremusjärjestuse alusel. Võrdse punktisumma puhul ühe
vanuseklassi piires seatakse ettepoole vanem võistleja, laste
võistlusklassides seatakse samas olukorras ettepoole noorem
võistleja.
Köievedu
Osalevad kuni 5-liikmelised võistkonnad, igas neist peab olema
vähemalt üks naine. Lapsed ja naised võivad valida väiksema köie.
Kõige kõvema mehe konkurss
Traditsiooniliste rammumehe võistluse elementide abil selgitatakse
välja spordipäeva kõige kõvem mees!
Triatlon
Osaleda saab nii individuaalselt kui meeskondlikult teatetriatlonina (3liikmelised võistkonnad). Distantsid: 100 m ujumist, 3 km rattasõitu ja
500 m jooksu.
Start antakse Viitina külakeskuse taga murul, vahetusala on sauna
ümbruses.

Kalapüügivõistlus "Viitina Kuurits 2015"
Traditsiooniline kalapüügivõistlus saab toimuma juba sel laupäeval,
18. juulil Viitina Järvesaares.
Kuuritsapäeva kava:
12.00–14.00
võistkondade registreerimine (võistkonnas 4 liiget)
14.00–14.30
püügiriistade ja kostüümide ülevaatus
15.00–16.00
kuuritsaga kalapüük Viitina järves
16.00–16.30
püütud kalade kaalumine
16.30–17.30
laulavad Mari Kalkun ja Tõrva meesansambel,
sööme uhhaad
18.00
autasustamine ja püütud kalade oksjon
Auhind kõige ilmekamale kostüümile!
Ilusa ilma korral jätkub õhtu tantsides, kogu päeva juhib Jaanis
Koppel.
Üritus on pealtvaatajatele tasuta, võistlusel osalemine 25 eurot
võistkonna kohta.
Lisainfo: Peep Kimmel (tel 517 4556).

Tulemas on Kriisade nimeline orelifestival
19.– 26. juulini toimub taas Kriisade nimeline orelifestival.
Festival on pühendatud Võrumaalt pärit Kriisade perekonna
orelimeistritele. Kriisad on ehitanud palju kauneid ja õilsahingelise
kõlaga pille Eestis, Soomes, USA-s ja Venemaal.
Rõuge Maarja kirikus toimub festivali raames esmaspäeval, 20. juulil
kell 19.00 kontsert "Oreliduo".
Orelil musitseerivad abikaasad Denis Makhankov ja Dina Ikhina
(Venemaa). Esitatakse tuntuid, värviderikkaid ja virtuoosseid
muusikateoseid saksa, austria ja vene heliloojatelt.
Sissepääs vaba annetusega. Festivali korraldab MTÜ Ars Musica
Estonica, selle kunstiline juht on Denis Kasparovitch.
Rohkem
infot:
www.arsmusica.ee,
info@arsmusica.ee,
+372 5688 3828.

Eelteade tehnikahuvilistele
Käes on paras aeg hakata pille putitama, sest 21. augustil on Sännas
taas tulemas punnvõrride mäkketõusuvõistlus!

Triatlon ja avaveeujumise võistlus Rõuges!
8. augustil toimuvad Rõuges Meie Liigume triatloni- ja
avaveeujumisvõistlused.
Rõuge valla elanikud ja külalised on oodatud 8. augustil Rõuge
Suurjärve äärde, kus toimub Meie Liigume II Rõuge triatlon ja Meie
Liigume I Rõuge avaveeujumisvõistlus.
Sportlik päev saab alguse Meie Liigume II Rõuge triatloniga, mis
ühtlasi on Meie Liigume Medita triatlonisarja IV osavõistlus ja triatloni
Eesti karikasarja etapp. Võistlusel on mitmeid erinevaid vanuseklasse
alates lastest kuni veteranide, harrastajate ja võistkondadeni ning iga
triatlonisõber peaks leidma endale sobiliku ja võimetekohase
distantsi.
Triatlonivõistluse rattasõidud kulgevad Rõuge-Kurgjärve-Haanja ja
Rõuge-Verijärve maanteedel, mistõttu palume võistluspäeval sõitjatel
jälgida ajutisi liiklusmärke ning liiklusreguleerijate korraldusi.
Tavaliikluseks on suletud Rõuge Suurjärve parklast kuni vallamaja
teeotsani kulgev maanteelõik ning ümbersõit on tähistatud. Joostakse
Ööbikuoru suunal kulgeval kergliiklusteel.
Kell 16.00 antakse Rõuge Suurjärve ääres aga start Meie Liigume I
Rõuge avaveeujumisvõistlusele. Esimene start antakse noortele,
kellel tuleb läbida 300 m pikkune ujumisring. II start antakse
harrastajatele ning põhiklassile, kes vastavalt ujuvad 1 km või 1,5 km.
Võistlustel autasustatakse kõikide vanuseklasside kolme parimat
osalejat. Kõik võistluste lõpetajad saavad aga mälestusmedali ning
finišis ootab sportijaid ALeCoq spordijook.
Lapsed osalevad kõikidel Meie Liigume üritustel tasuta! Teised
sportijad saavad teha soodsa eelregistreeringu www.sportos.eu
keskkonnas või kuni 30 minutit enne vastavat starti. Võistluste lisainfo
on samuti leitav sportos.eu leheküljelt.
Meie Liigume Rõuge ürituste läbiviimist toetavad Rõuge Vallavalitsus,
Eesti Kultuurkapitali Võrumaa Ekspertgrupp, Eesti Triatloni Liit,
Medita kliinik, Giga, Ikodor, synlab, Reginett, Tarmeko, Ehitustrust ja
Aura veekeskus. Võistluste energiapartneriks on Enervit ja
joogipartneriks ALeCoq.
Kohtumiseni startides!

Pritsimehed kutsuvad kõiki kärama!
Rõuge priitahtlikud pritsimehed kutsuvad kõiki osa saama oma
tegevuse 110. aastapäeva tähistavast Priitahtlike Pritsimeeste
Kärajast laupäeval, 1. augustil.
Ootame kõiki valla seltse ja muid ühendusi oma sümboolikaga
osalema rongkäigus, mis algab kell 15.00 Ala-Rõuge parklast ja
kulgeb Rõuge parki peoplatsile.
Oleks väga tore, kui panete oma viieliikmelise võistkonna välja ka
pritsimeeste hargnemise võistlusele.
Päeva jooksul toimub Rõuge pargis veel mõndagi huvitavat ja õhtul
paneme koos pidu PS Troika tantsumuusika saatel.
Üritus on kõigile TASUTA!

Harrastusteatrite suveetendused Rõuge-mail!
Rõuge rahvale pakutakse lausa kolmel järjestikusel nädalal
võimalusi teatrielamusteks:
Viitina mõisahoones näeb juba sel reedel, 17. juulil Sõmeru näiteringi
10-pildilist fantaasiat “Kauges külas e jaanalinnujaht”. Algus on
kell 19.00 ja pilet 3 eurot.
24. juulil on Ööbikuoru laululaval Paide Huviteater kahe etendusega.
Kell 19.00 algav tükk "Kas Kongos on tiigreid?" räägib sellest, mis
saab siis, kui aidsi test osutub positiivseks. Kuidas teavitada
lähedasi, kolleege ja kuidas nad reageerivad. Tükk on
tragikoomilises võtmes ega rusu vaatajat hoolimata tõsisest teemast.
Etendus on ühes vaatuses, kestus 55 minutit.
Tšehhovi "Karu" (algus kell 20.10) räägib sellest, kuidas leinast saab
viha ja vihast võib sündida armastus, sekka rahad, võlad ja
püstolipaugutamine. Komöödia ühes vaatuses, kestus 35 minutit.
3-eurone pilet on pääsmeks mõlemale etendusele. Valides vaid ühe
etenduse, maksab külastus samuti 3 eurot.
31. juulil algusega kell 19.00 etendub samas Luunja Aidateatri
lavastus "Lüpsiaeg". See on Luunja valla kirjaniku Kristel Lempu
dramatiseering Olev Antoni "Laudalüürika" ainetel ning viib vaatajad
tagasi aega ja keskkonda, mil seitse imet olid osa päriselust:
• Kõigil oli töökoht.
• Vaatamata sellele, et kõigil oli töökoht, ei teinud keegi tööd.
• Vaatamata sellele, et keegi ei teinud tööd, täideti normid
sajaprotsendiliselt.
• Vaatamata sellele, et normid täideti sajaprotsendiliselt, ei olnud
poodides midagi.
• Vaatamata sellele, et poodides ei olnud midagi, oli kõigil kõik
olemas.
• Vaatamata selle, et kõigil oli kõik olemas, kõik varastasid.
• Vaatamata sellele, et kõik varastasid, jagus kõigile.
Olete oodatud eelmise riigikorra imesid oma silmaga tunnistama!
Pääse 4 eurot, õpilastele tasuta.

Kunstikuur annab teada
Kursused lastele igal neljapäeval kell 15.00.
Kolmapäeviti kell 17.30 keraamikakursused Aivar Rumvolti
juhendamisel. Tasu 10 eurot, vajalik eelnev registreerimine telefonil
5552 3366 (Lya Veski).
Kursus täiskasvanutele 16. juulil kell 17.00. Taaskasutatavast
materjalist kottide ja karpide voltimine. Juhendab Maili.
6. augustil kell 19.00 kontsert Kunstikuuris. Esinevad Mari Kalkun,
Tuulikki Bartosik ja Ramo Teder.
Kuuris võimalus käärida lõime. Info 5552 3366 (Lya Veski).
Jälgi jooksvat infot meie blogis: www.kunstikuur.blogspot.com.

Hiina iidse loodusravi tarkused Rõuge rahvamajas
28. juulil kell 15.00 Rõuge rahvamajas loeng teemal “Viis ürgset
energiat ja Hiina loodusravi” – organismi tervendamine Hiina
traditsioonilise meditsiini abil. Soovijatele kapillaaride uuring
(individuaalne, tasu 3 eurot).
Enne ja peale loengut võimalik osalejatel kapillaaroskoobiga vaadata
üle oma kapillaaride olukord organite kaupa (individuaalselt), mis
võtab aega umbes 20 minutit. Vaatamine toimub sõrme pealt. Saame
vaadata järgmiste organite verevarustust: süda, kopsud, kael ja
õlavööde, magu, maks, neerud, ristluu, jalad.
Info: www.stability.ee ja 505 4549 (Vello Iir).

