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Rõuge Vallavolikogu 26. augusti 2015. a istungil
vastu võetud õigusaktid
1. Määrati Hansi külas Kolga katastriüksuse jagamisel tekkinud
uute katastriüksuste sihtotstarbed ja nimed.
2. Määrati Soekõrdsi külas Kolgametsa katastriüksuse
jagamisel tekkinud uute katastriüksuste sihtotstarbed ja nimed.
3. Määrati Toodsi külas Kristjani katastriüksuse sihtotstarbeks
elamumaa ja uueks nimeks Mõisamäe.
4. Anti vallavalitsusele nõusolek garanteerida projekti „Rõuge
aleviku vee- ja kanalisatsioonitaristu rekonstrueerimise III
etapp“ omafinantseerimine summas 175760,40 eurot.
Järgmine volikogu istung toimub 23. septembril 2015.
Saunamaa katastriüksuse osa detailplaneeringu
avalik väljapanek
Saunamaa katastriüksuse osa detailplaneeringu avalik
väljapanek toimub 11.09–12.10.2015 Rõuge vallamajas.
Planeeringuga
saab
tutvuda
veebis
aadressil
http://rouge.kovtp.ee/avalikul-valjapanekul-olevaddetailplaneeringud.
Planeeritav ala asub Rõuge vallas Nogu külas Saunamaa
katastriüksusel nr 69701:005:0338. Planeeringuala suuruseks
on u 2500 m². Detailplaneeringuga kavandatakse Pächteri
katastriüksuse
detailplaneeringu
(kehtestanud
Rõuge
Vallavolikogu 17.04.2013 otsusega nr 22) osaline muutmine,
uue hoonestusala määramine planeeritava küülikufarmi
rajamiseks, tehnovõrkudele ja -rajatistele asukoha määramine
ja ehitusõiguse määramine.
Planeeringuga on ehitusala suuruseks määratud 2200 m²,
millest hoonetealune pindala võib olla kuni 370 m². Ehitusalale
võib rajada kolm hoonet kõrgusega kuni 5 m ja paigutada
küülikupuurid. Hoonete ehitamisel tuleb järgida vanade
hoonetüüpide
maksimaalset
jäljendamist,
kasutades
traditsioonilisi ehitusmaterjale, värve, proportsioone, kõrgusi,
katusekaldenurki ja aknatüüpe.
Küülikufarm ehitatakse välja mitmes etapis. Esimese etapiga
ehitatakse välja farmihoone suurusega 32x7 m. Järgnevate
etappidega ehitatakse välja söödaladu, abihoone ja
küülikupuurid.
Planeeringuga haljastust üldiselt ei muudeta, nähakse ette vaid
kruusakattega teenindustee. Planeeringulahenduse elluviimine
ei kahjusta ümbritsevat keskkonda ega ole vastuolus Rõuge
valla arengukavaga.
Rõuge kool annab teada
Rõuge Põhikool alustab uut õppeaastat 1. septembril kell 9.00
avaaktusega spordihoones, millele järgneb klassijuhatajatund.
Kell 10.30 toimub traditsiooniline õppeaasta sisseõnnistamine
Rõuge kirikus.
Koolibussid alustavad sõitu hommikul tavapärasest tund aega
hiljem ning väljuvad kooli juurest liinile kell 11.00.
Koolivestide kättesaamine!
1. klassi õpilaste veste saab kätte kooli raamatukogust III
korrusel neljapäeval, 27. augustil kell 10.30–14.00 ja
esmaspäeval, 31. augustil kell 11.00–13.00.
2.–9.klassi õpilased saavad tellitud koolivestid kätte
raamatukogust esmaspäeval, 31. augustil kell 11.00–13.00.

Taasiseseisvumispäeval peeti Muduris Rõuge valla küladepäeva.
Kaunis suveilm ja hästi korraldatud pidu jätsid kõigile osalejatele
kahtlemata meeldivad mälestused. Järgmise küladepäeva korraldajana
hõigati välja Kokõmäe küla, nii et aasta pärast lustime jälle!
Pilte näeb internetis aadressil http://tiny.cc/Rouge-kyladepaev-2015

Valla bussiliiklusest
Alates sellest õppeaastast on valla bussiliinides kavas
väikesed muudatused.
Liin nr 1 ei läbi enam Hurda küla. Liin hakkab edaspidi vedama
hommikul Lauri küla õpilasi ja lasteaialapsi. Lauri külas on
buss hommikul kell 7.00. Teistes selle liini peatustes on buss
endistel aegadel.
Liinil nr 2 (Listaku–Savioru–Viitina–Rõuge) esialgu muudatusi
planeeritud ei ole.
Liin nr 3 (Sänna–Nursi–Rõuge) alustab u 15 minutit hiljem
(Suurekõrtsi kell 7.10). Liin ei läbi enam Lauri küla, vaid liigub
marsruudil
Rõuge–Sänna–Järvepalu–Nursi–Mustahamba–
Rõuge.
Esimesel koolipäeval väljuvad bussid tavapäraselt tund aega
hiljem (u kella 8 paiku sõltuvalt bussiliinist). Koju viiakse lapsed
umbes kell 11.00
Täpsed bussigraafikud edastame peale kooliaasta algust.
Astu ikka korra nädalas turult läbi!
Endiselt toimub igal reedel kell 16.30 Ala-Rõuge parklas turg,
kuhu oodatakse kõiki lahkeid pakkujaid oma sügisande,
hoidiseid, käsitööd ja muud müüma ning huvilisi ostma,
kauplema ja talvevarusid täiendama. Turutunnid kestavad kuni
talve saabumiseni, kohtume igal reedel kell pool viis AlaRõuges! Rohkem infot telefonil 517 4556 (Peep Kimmel).
Kuuluta ja teavita kohalikus kuulutusteportaalis!
Koos septembrikuu ja paljude uute algustega tuletame kõigile
meelde,
et
Rõuge-Haanja
ühine
kuulutusteportaal
www.kohalikule.ee ootab vallakodanike kuulutusi ja teateid.
See on just õige koht, kus anda teada oma pakutavast
teenusest, soovist mõne töö tegija järele, müüa või osta
sügisande, reklaamida toimuvaid üritusi…
Sügisel on taas kavas ka kuulutusteleht paberil välja anda, nii
et soovitame kindlasti oma kuulutused lisada või vajadusel
uuendada!
Too ohtlikud jäätmed kodust ära!
Rõuge
vallavalitsus
sai
möödunud
aasta
lõpus
Keskkonnainvesteeringute Keskuselt toetust ohtlike jäätmete
ja eterniidijäätmete käitlemiseks Rõuge jäätmejaamas. Projekt
lõpeb käesoleva aasta lõpus. Kuna projektis märgitud mahud
on veel kogumata, siis kutsume üles oma kodudes ringi
vaatama ja kasutama võimalust tuua Rõuge jäätmejaama
eterniidi- ja muid ohtlikke jäätmeid.
Rõuge jäätmejaam Rõuge katlamaja juures on avatud
laupäeviti kell 9.00–15.00. Operaatori puudumisel võib
pöörduda katlamaja töötajate poole.
Rõuge jäätmejaama saab tuua järgmisi ohtlikke jäätmeid:
1. Akud, patareid
2. Ravimid, kemikaalid ja mürgid
3. Värvi ja laki jäätmed, saastunud pakend
4. Luminofoorvalgustite torud
5. Õlijäätmed
6. Asbesti sisaldavad materjalid (nt eterniidijäätmed)
Jäätmejaam teenindab ainult Rõuge valla elanikke ning
jäätmete äraandmine on tasuta. Jäätmeid saavad ära anda
ainult eraisikud!

Rõuge-Haanja mõttetalgud
Laupäeval 5. septembril kell 11.00 on kõik oodatud Rõuge
koolimajja, kus toimuvad Rõuge-Haanja ühised mõttetalgud
inimestele, keda huvitab, et elu meie valdades oleks
võimalikult mitmekesine ja huvitav.
Talgutel keskendume küsimusele “Mida mina saan oma
kodukoha heaks ära teha?”. Seejuures on meile abiks
kogukondade intsiaatorid ja sädeinimesed mujalt Eestist:
Indrek Maripuu, Maiden Paljak ja Tanel Talve.
Osalemiseks on vajalik registreerumine, mida saab teha
internetis aadressil http://revolutsioon.ee/mty/rouge-haanjamottetalgud/, telefonil 565 5410 või e-posti teel aadressil
martin@revolutsioon.ee.
Sänna Kultuurimõisa teated
Sänna Kogukonnakeskus läheb sujuvalt üle sügiseajale.
Keskus on avatud 26.–28. augustil, seejärel 1.–4. septembril
ning siis ongi keskus taas avatud esmaspäevast reedeni kell
10–17. Tere tulemast!
Steven Walters and Conscious Contact Sänna
Kultuurimõisas
28., 29. ja 30. augustil külastab Sänna Kultuurimõisa Steven
Walters, kes on erakordne inimene ja muusik USA-st. Üritus on
segu tantsust, Steveni loodud muusikast ja sõnulseletamatust
ruumist, mis tekib läbi Steveni kohalolu üritusel osalejate sees,
väljas ja vahel.
Steven on väga hinnatud oma erakordse muusikaandega
mitmete väga tunnustatud vaimsete õpetajate poolt (Gangaji,
Adyashanti jt), kelle retriitidel ta oma valgust jagamas käib.
Iga päev alustame kell 14.00 ja lõpetame umbes 18.00. Oma
vabal valikul võib osaleda ka ainult ühel või kahel päeval.
Palun registreeri end, sest osalejate arv on piiratud 30
inimesega. Selleks saada oma sooviavaldus aadressile
kristi@rannak.ee.
Tasu ürituse eest on 35 eurot päev. Rohkem infot kultuurimõisa
kodulehel http://www.kultuurimois.kultuuritehas.ee/.

Rõuge Maarja koguduse teated
14. pühapäeval pärast nelipüha, 30. augustil kell 11.00
armulauaga jumalateenistus – Leeripüha
15. pühapäeval pärast nelipüha, 6. septembril kell 11.00
armulauaga jumalateenistus
27. augustil kell 18.30 vestlusõhtu kogudusemajas.
1. septembril pärast pidulikku aktust koolimajas toimub
kooliaasta alguse puhul palvus kirikus.

Sandisuu ummamuudu külälaat
Juba sel pühapäeval, 30. augustil algusega 12.00 saab
Sandisuu külaplatsil jälle ummamuudu kaupa teha!
See on omanäoline, vahva ja lõbus laat, kus sul ei lähe raha
üldse tarvis – haara kodust kaasa kõik, mis tundub üleliigne, ja
tule vaheta selle vastu, mis sulle sobib. Lühidalt: toimub
vahetuslaat!
Loomulikult laadi autosse kõik sõbrad ja tuttavad! Näeme
Sandisuu külaplatsil!
Rohkem infot
telefonil
4971vollehooaeg
(Maire Meldre).
Lõppes
Rõuge
valla5380
suvine
Pühapäeval pandi punkt Rõuge valla suvisele võrkpallihooajale. Toimusid esimesed Rõuge valla meistrivõistlused
rannavolles, millest võttis osa 5 naiste- ja 6 meestepaari.
Naiste arvestuses saavutasid esikoha õed Siret ja Kerli Onno,
hõbedale tulid Liisi Kurvits ja Hippe Oimet, pronksile Margit
Männiste ja Grete Saarniit. Meeste seas napsasid haaravas
finaalkohtumises esikoha ja kuldmedalid Lauri Pilv ja Kert
Jõgeva, hõbedaga pidi leppima vennad Kardo ja Kajar Kivioja,
proksile tulid Kristo Perli ja Thomas Kuus.
Meistrivõistlusi toetasid Rõuge vald ja Rõuge Pagar.

Kontsertide eelinfo
Pühapäeval, 20. septembril kell 16.00 esinevad Rõuge kirikus
Eesti Rahvusmeeskoori bariton Ott Indermitte ja Eesti üks
tuntumaid orelimängijaid Piret Aidulo. Kontsertkava “Ave Maris
Stella” on pühendatud Eestimaa Maarjamaaks nimetamise
800.aastapäevale. Pääsmed hinnaga 5 eurot on saadaval
Rõuge rahvamajas ja kiriku kantseleis.
Kuidas toetada mäluhäiretega eakat inimest?
Rahvusvahelise eakate päeva tähistamine toimub reedel, 2.
17. septembril algusega kell 15.00 oodatakse Rõuge
oktoobril algusega kell 13.00 rahvamajas. Kell 15.00 kontsert
rahvamajja teabepäevale huvilisi, kes kannavad hoolt eaka
"Las jääda kõik mis hea" Boris Lehtlaan ja Are Jaama. Kõik on
inimese eest, kellel:
oodatud!
* esinevad mäluhäired. Ta unustab igapäevaseid asju ja sattub
Meie Liigume krossduatlon Rõuges
segadusse igapäevaste toimetuste tegemisel;
* võib ette tulla ekslemist ja raskusi tuttavate inimeste Laupäeval, 12. septembril toimub Rõuges põnev krossduatloni
võistlus. Kui tavapärase duatlonivõistluse puhul läbitakse kaks
äratundmisega;
jooksudistantsi, siis Rõuge duatloni muudab põnevaks kahe
* esineb raskusi kellaajast ja päevadest arusaamisel;
rattadistantsi läbimine.
* esineb süüdistamist, kahtlustamist, kurjust;
Meie Liigume Rõuge krossduatloni võistluskeskus paikneb
* esineb raskusi lihtsamate kodutööde tegemisel;
Rõuge Suurjärve parklas. Rattarajad kulgevad ümber Rõuge
* võib olla diagnoositud Alzheimeri haigus või dementsus.
Lõuna-Eesti
Erihooldusteenuste
Keskuse
spetsialistid aleviku, jooksud läbitakse Rõuge–Ööbikuoru kergliiklusteel.
selgitavad dementsusega kaasnevaid haigussümptome, Võistluspäev saab alguse kell 12.00 noortevõistlusega, kus
soovitavad suhtlemiseks sobivaid viise ja nõustavad, kuidas esmalt sõidetakse rattaga maastikul 2,9 km, seejärel joostakse
1 km ning lõpetuseks sõidetakse taaskord rattaga 1,45 km.
paremini toetada dementsusega inimese toimetulekut.
Dementsus on hiiliv ja süveneva kuluga haigusseisund, mis Kell 13.00 stardivad põhivõistlusel osalejad ning võistkonnad,
halvab inimese mälu, mõtlemist ja käitumist. Muutused kellel omakorda tuleb maastikul läbida 10,5 km, joosta 2,5 km
psüühikas tekitavad raskusi ja piiranguid igapäevase eluga ning sõita rattaga 5,25 km.
toimetulekul ja suhtlemisel ning põhjustavad käitumise Võistluse peakorraldajaks on Meie Liigume ja abistajaks
Rõuge Racing Team. Võistluse läbiviimist toetavad Rõuge
muutumist.
Teabepäev
on
osalejatele
tasuta,
projekti
toetab Vallavalitsus, Medita kliinik, Giga, Tarmeko, Ikodor, synlab,
Reginett, ALeCoq ja Meie Liigume Matkad.
Hasartmängumaksu Nõukogu.
Võistluse juhend on leitav internetis aadressil
Sumisev tänu Sännast
http://www.sportos.eu/ee/et/meie-liigume-rouge-krossduatlon,
Sänna Sumina korraldajad tänavad kõiki punnvõrride samas on võimalik kuni 9. septembrini soodsalt registreeruda.
mäkketõusuvõistluse toetajaid, osavõtjaid ja pealtvaatajaid!
Kohapeal on registreerimine avatud kuni 30 minutit enne
Aasta pärast sumiseme jälle!
vastavat starti. Lisainfo telefonil 503 2748 (Siim Ausmees).

