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Rõuge Vallavolikogus 26. veebruril 2014. a vastu
võetud õigusaktid
Võeti vastu Rõuge valla 2014. aasta eelarve. Eelarves on
kajastatud:
Põhitegevuse tulud summas 2 177 684 eurot;
Põhitegevuse kulud summas - 2 232 604 eurot;
Investeerimistegevus summas 15 500 eurot;
Finantseerimistegevus summas - 129 210 eurot;
Likviidsete varade muutus summas 168 630 eurot.
Alates 1. jaanuarist 2014 määrati vallavanema palgaks 1343 eurot
kuus ning volikogu esimehe palgaks 672 eurot kuus. Palgatõus 35
eurot on seotud miinimumpalga tõusuga alates 01.01.2014.
Määrati Rõuge Lasteaias lastevanemate poolt osaliste kulude
katmise uued määrad. Senise 13 euro asemel kehtestati 01.
oktoobrist kuni 30. aprillini sõimerühmas 14 eurot kuus ühe lapse
kohta ja aiarühmas senise 14 euro asemel 15 eurot kuus ühe lapse
kohta. 1 euro suuruse tõusu ujumise perioodil tingis lasteaia palve
suurendada ujumisõpetaja abi koormust 0,25 koha võrra.
Anti nõusolek Rõuge vallale kuuluva Rahu tänava kinnistu
koormamiseks isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ kasuks
tehnovõrgu ja tehnorajatise püstitamiseks. Isiklik kasutusõigus
seatakse tähtajatult 100 m pikkusele maakaabelliinile. Isikliku
kasutusõiguse seadmise tasu on 50 eurot. Elektrilevi OÜ-l on õigus
maakaabelliinide ja liitumiskilpide ehitamiseks, hooldamiseks,
kasutamiseks, remontimiseks ja rekonstrueerimiseks.
Tehti muudatusi ja täiendusi Rõuge valla eelarvest piirkonna
kultuuriliseks tegevuseks rahaliste vahendite taotlemise korras.
Rõuge valla ettevõtlustoetuse määramise korda lisati paragrahv 81
järgmises sõnastuses: Ettevõtjal, kes taotluse esitamise hetkel on
käibemaksukohuslane, ei ole käibemaks toetusena abikõlblik.
Kooskõlastati Rõuge Põhikooli töötajate töötasujuhend. Juhend
reguleerib töötasu määramise põhimõtteid ja maksmise korda ning
selle kehtestab direktor.
Seoses töö ümberkorraldamisega nimetatakse vanem-
maakorraldaja ametikoht alates 01.05.2014 ümber maa- ja
ehitusnõunikuks. Maa-ja ehitusnõuniku ülesandeks on korraldada ja
koordineerida Rõuge valla planeerimis- ja ehitusalast ning
maakorralduslikku tegevust ning täita riigi poolt kohalikule
omavalitsusele pandud ülesandeid.
Seoses vallamaja üleviimisega maa- ja päikeseküttele koondatakse
alates 01.06.2014 vallamaja kütja 0,5 kohta.
Kehtestati Viitina külas Veski katastriüksuse osa ja selle lähiala
detailplaneering. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks oli Veski
katastriüksusel asuva veskihoone taastamiseks tingimuste
seadmine, sinna hüdroelektrijaama rajamine ja veskipaisu
rekonstrueerimine ning ehitusala leidmine uuele elamule koos
kõrvalhoonetega.
Määrati Kaugu külas Koolimaa katastriüksuse jagamisel tekkinud
uute katastriüksuste sihtotstarbed ja nimed.
Määrati Kokõ külas Mardi katastriüksuse jagamisel tekkinud uute
katastriüksuste sihtotstarbed ja nimed.
Vallavanema puhkus
Vallavanem Tiit Toots viibib õppepuhkusel 25.02–05.03.2014 ning
korralisel puhkusel 10.–16.03.2014.
Äraolekul asendab teda abivallavanem Olev Mõttus (telefon
505 3143, e-post olev@rauge.ee).
Tähelepanu!
Väljasõit Rahvusooperisse Estonia ja Lennusadamasse Titanicu
näitusele on kolmapäeval, 19. märtsil kell 8.30 Eesti Ema parklast.
Seoses viimaste osamaksete tasumisega palume võtta ühendust
telefonil 506 1267 (Riina).

Pühapäeval, 23. veebruarilsai Rõuge kogukonna pikaajaline
toetaja Alexander von Samson-Himmelstjerna president

Toomas Hendrik IlveseltPärnu teatris Endla toimunud
aktusel kätte Maarjama Risti V klassi teenetemärgi

Vallavara müük
Rõuge Vallavalitsus müüb kirjaliku enampakkumise teel järgmise
vara:
1. Tuletõrjeauto GAZ-53-12 (AC-30/106), registreerimisnumber
509 VAA, ehitusaasta 1979 (remonti vajav, ülevaatus puudub)
alghinnaga 800 eurot.
2. Järelveetav tuletõrjepump koos voolikutega (75 mm, 52 mm,
102 m) alghinnaga 500 eurot.
3. Lumesaan ARCTIC CAT 550 (remonti vajav) alghinnaga 250
eurot.
4. Murutraktor Husqvarna YTH-150 (remonti vajav) alghinnaga 200
eurot.
Pildid müüdava vara kohta on leitavad valla kodulehel:
http://rauge.ee/hanked
Osavõtutasu 5% alghinnast ja tagatisraha 10% alghinnast tuleb
tasuda enne kirjaliku pakkumise esitamist vallavalitsuse kassasse
või valla pangakontole EE231010402006965009 või
EE662200221019920141.
Pakkumine esitada kinnises ümbrikus (märgusõna "Vallavara")
hiljemalt 5. märtsil kell 16.00 Rõuge Vallavalitsusele aadressil
Ööbikuoru 4, Rõuge alevik, Võrumaa.
Info müüdava vara kohta telefoni ja e-posti teel: 505 3143,
olev@rauge.ee (abivallavanem Olev Mõttus).
Rõuge vald jagas aunimetusi
Eesti Vabariigi 96. aastapäevale pühendatud kontsert-vastuvõtul
Rõuge rahvamajas 22. veebruaril 2014 tunnustati 2013. aasta
Rõuge valla aunimetuste saajaid.
Tunnustuse pälvisid:
Aasta tegu – Rõuge aleviku maantee rekonstrueerimine
Aasta kohaliku elu edendaja – Olev Mõttus
Aasta kultuurielu edendaja – Toivo Tuberik
Aasta hariduselu edendaja – Rõuge lasteaed
Aasta sportlane – Han Hendrik Piho
Aasta tulevikulootus – Tarmo Kullas

Rõuge valla kultuuri- ja spordirahade taotlemise
2014. aasta I voorus eraldatud toetused
Sporditoetused:
Rõuge Racing Team – Rõuge Rattapäev 2014: 240 eurot.
Tarmo Kullas – Treeningmaks Tartu jalgalliklubis: 180 eurot.
Rõuge Racing Team – Rattaklubi tegevustoetus 2014. aasta
hooajaks: 400 eurot.
MTÜ Rõuge Spordiklubi – Saalijalgpalli turniir RÕUGE CUP 2014:
300 eurot.
MTÜ ABC Arendus – Meie liigume I Rõuge triatlon: 300 eurot.
Korvpalliklubi Rõuge – Korvpalliklubi osalemine Võru maakonna
meistrivõistlusel: 300 eurot.
Kultuuritoetused:
MTÜ Revolutsioon – Fotograafiakoolitus ja Rõuge digitaalse
suvekroonika koostamine: 200 eurot.
MTÜ Rõuge Noorteklubi – Rõuge Veepidu ja Paadiralli: 1850 eurot.
Sänna Mõisakeskus MTÜ – A. Adsoni nimeline laste luulelugemise
võistlus: 130 eurot.
MTÜ Rõuge Noorteklubi – Rõuge Purakas 2014: 200 eurot.
Sänna Kultuurimõis MTÜ – Loova kirjutamise päevad Sänna
raamatukogus: 150 eurot.
MTÜ Südamest – Kogukonnamuusikal: 800 eurot.
Aime Uibo – Kodukoha kaunid paigad: 90 eurot.
Sänna Kultuurimõis MTÜ – Raamatukogu jututund “Inimese
jutumaailm” Sänna raamatukogus: 60 eurot.
Viitina Loodushariduskeskus – Kontsertide korraldamine Rõuge
rahvamajas: 300 eurot.



Sänna Kultuurimõis annab teada
Reedel, 28. veebruaril kell 12.00 toimub muusika õpetamise
õpituba ja kell 14.00 Külliki Lauluaia kontsert-etendus "Sajab
arbuuse". Kontserdil esitatakse Külliki Levini fantaasia- ja
tantsulaule. Oodatud on nii suured kui väikesed!
Alates veebruarikuust neljapäeviti kell 18.00 meditatsiooniõhtud.
Kolmapäeviti kuni aprillikuu lõpuni kell 10 arvutiõpe. Tasu 5 eurot
kord või 60 eurot kogu kursus.
Teisipäeviti kell 16.00 leiutamise ja tehnoloogia ring lastele.
Juhendab Kalle Kebbinau, tasu 2 eurot.
Alates 3. märtsist esmaspäeviti kell 18.00 keraamika ring.
Juhendab Lea Visnap, tasu 3 eurot.
21. märtsil kell 11.00 kangastelgede õpituba (lõimelõnga ülesvedu,
niietamine, soastamine). Juhendab Lya Veski, tasu 2 eurot.
Kogukonnakeskus on avatud teisipäevast reedeni kell 11–18.
Pesu pesemise võimalus. Info kogukonnakeskuse tegemiste kohta
kultuurimõisa kodulehel www.kultuurimois.kultuuritehas.ee või
e-posti teel: kultuurimois.library@gmail.com.
Valla ettevõtjad koos maamessile!
24.–26. aprill toimub Tartus Maamess 2014. Messil osaleb ka
Rõuge vald. Oleme tellinud 3x5 m suuruse pinna, kuhu oodatakse
valla ettevõtjaid oma toodangut ja teenuseid tutvustama.
Ettevõtjatele on messil osalemine tasuta, messiboksi kulud katab
Rõuge vallavalitsus.
Ettevõtjate registreerimine toimub laekumise järjekorras. Lisainfo
messi kohta: www.maamess.ee.
Osalemissoovist palume teada anda võimalikult kiiresti, soovitavalt
enne 10. märtsi telefonidel 785 9232, 521 7587 või e-posti teel:
jaanus@rauge.ee (Jaanus Mark).
Kohtade arv on piiratud!
Rõuge rahvamaja kutsub!
Laupäeval, 1. märtsil toimub peoõhtu „Tantsime kevadesse“.
Elevust tekitab tantsutrupp „Nõtked ja karvased“. Head
tantsumuusikat teeb ansambel Henri Tali & Madis Ligi. Avatud
puhvet. Pääse 5 eurot, info ja laudade broneerimine telefonil
5302 6770 (Ive).
Naistepäeval, 8. märtsil algusega kell 15.00 annab kontserdi
fantastiline C-JAM. Tšellokvartett C-JAM on unikaalne kooslus
meestest, kes ei karda avardada piire ja püstitada endale
enneolematuid väljakutseid. Et nautida fantastilist muusikat, mille
iga sõõm on ülimalt väärtuslik, peab seda oma kõrvaga kuulma ja
oma silmaga nägema! Sooduspiletid kuni 1. märtsini (k.a.) hinnaga
5 eurot (hiljem 7 eurot) saadaval rahvamajas. Info telefonidel
5302 6770 (Ive) või 506 1267 (Riina).
Reedel, 4. aprillil peoõhtu ansambliga „Saatanlik naine“. Pääse
5 eurot, info ja laudade broneerimine telefonil 5302 6770 (Ive).
Laupäeval, 12. aprillil algusega kell 16.00 Marko Matvere
merelaulude kontsert “Mulle meeldib maa”. Kontserdil kõlavad
vanad merelaulud ja ballaadid koos jutuga purjelaevanduse
kuldajast. Märtsis sooduspiletid hinnaga 10 eurot müügil Rõuge
rahvamajas. Info telefonidel 5302 6770 (Ive) ja 506 1267 (Riina).
Kogume lood Rõugest videosse!
Rõuge Avatud Noortekeskus on alustamas tegevusega, kus aasta
jooksul soovitakse filmilindile koguda võimalikult palju lugusid
Rõuge valla inimeste, kohaliku eluolu, juhtumiste ja muu kohta.
Teretulnud on erinevad meenutused inimestest ja juhtumistest, mis
on kunagi ilmestanud elu Rõuges ja selle ümbruses. Kõik
mälestused filmitakse ning sellest moodustub väga oluline
ajalooline materjal.
Palume kõigil, kes soovivad jagada olulisi meenutusi Rõuge elu-olu
kohta, võtta ühendust Kerli Kõivuga telefonil 5340 3309, et leppida
kokku sobiv kohtumisaeg ja teema.
MTÜ Rõuge Kool teade
MTÜ Rõuge Kool tellimusel ja eestvedamisel on valminud kõigile
ohutusnõuetele vastav, visuaalselt nauditav ning siinsesse kaunisse
keskonda sobiv Rõuge laste ja noorte mänguväljaku ehitusprojekt.
Projekti rahastas regionaalministri valitsemisala kohaliku oma-
algatuse programmi vahenditest.
Rõuge laste ja noorte mänguväljaku projekteerimine on
mänguväljaku ehitamise esimene etapp. Peale projekti valmimist
jätkub aktiivne koostöö MTÜ Rõuge Kool, Rõuge Põhikooli
hoolekogu, omavalitsuse, kohalike ettevõtjate ja kogukonna vahel,
et viia lõpule mänguväljaku ehitus ning parandada sellega kohalikku
elukeskkonda.

Rõuge hokiklubi kutsub kaasa elama!
Laupäeval, 1. märtsil osalevad Rõuge Snaiprid jäähoki Eesti MV
turniiril. Turniir algab kell 12.00 ja lõpeb 15.00.
Väljasõit kell 9.30 Rõuge kiriku parklast. Sõidame suure bussiga,
seega on ruumi kõigile huvilistele!
Info telefonil 506 5450 (Jaak Pächter).
Koolivaheaeg noortekeskuses
Ootame lapsi ja noori osa saama koolivaheaja tegevustest
noortekeskuses ja noortetubades!
14. märtsil algusega kell 18.00 IT-öö Rõuge noortekeskuses.
17. märtsil kell 17.00–20.00 mängude töötuba Rõuge noorte-
keskuses: Angelika ja Merilyn jagavad koolitusel omandatud oskusi.
18. märtsil kell 9.00 väljasõit Tartusse. Käime Cinamoni kinos ja
Aura veekeskuses. Osalustasu 10 eurot.
19. märtsil kell 20.00 filmiöö 13-aastastele ja vanematele noortele
Rõuge noortekeskuses.
21. märtsil kell 20.00 filmiöö 7–12-aastastele noortele Rõuge noorte-
keskuses.
Nursi ja Viitina noortetubade noored on samuti oodatud Rõuge
tegevustest osa saama, vajadusel korraldatakse transport.
Koolivaheaja nädalal on noortetubade vahel ringlemas ka erinevaid
lauamänge ja Xbox. Tule noortetuppa ja veeda koolivaheaeg koos
sõpradega mängides!
Info ja registreerimine telefoni või e-posti teel: 5340 3309,
raugeank@gmail.com.

IT-öö Rõuge noortekeskuses
Rõuge Avatud Noortekeskuses toimub 14. märtsil IT-öö.
Tegevused algavad kell 18.00 külaliste vastuvõtmise ja teemasse
sissejuhatavate tegevustega ning ettekannetega Rõuge valla IT-
huvilistelt.
Kell 22.00–24.00 viib NutiLabor läbi robootika töötoa. Peale
keskkööd toimub ajurünnak teemal “IT 2030”, mille läbi arendame
ideid IT tulevikust.
IT-öö viiakse ellu erinevates noortekeskustes üle kogu Eesti.
Huvilistel palume eelnevalt oma osalussoovist teada anda e-posti
või telefoni teel: raugeank@gmail.com, 5340 3309 (Kerli Kõiv).
Projekti tegevuste elluviimist toetab IKTP programmi kaudu Euroopa
Regionaalarengu Fond. IT-öö 2014 toimub üle-Euroopalise E-
oskuste alaste teadlikkuse parandamise kampaania “E-skills for jobs
2014" raames. IT-öö üle-eestiline peakorraldaja on Eesti Info-
tehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit (ITL).
EELK Rõuge Maarja koguduse teated
2. märtsil kell 11.00 Armulauaga jumalateenistus
5. märtsil kell 17.00 Paastuaja alguse palvus
9. märtsil kell 11.00 Armulauaga jumalateenistus
16. märtsil kell 11.00 Armulauaga jumalateenistus
23. märtsil kell 11.00 Armulauaga jumalateenistus

kell 14.00 Ruusmäe abikirikus
30. märtsil kell 11.00 Armulauaga jumalateenistus
Selleaastane kevadine leerikursus alustab 9. märtsil. Esimene
kokkusaamine pärast jumalateenistust koguduse majas.
Koguduse õpetaja Mait Mölder, telefon 526 4037 või 785 9218.
Koguduse kantselei on avatud teisipäeviti ja neljapäeviti kell 10–14,
telefon 785 9218.
Planeerimistudengid õpivad Rõuge vastuolulisest
näitest
Tartu Ülikool on Euroopa Sotsiaalfondi toel välja andnud e-raamatu
„Peatükke planeerimisest. Protsesse, meetodeid ja näiteid“, milles on
ühe peatükina juttu ka Rõuge valla üldplaneeringu koostamise
erinevatest käikudest seoses Nursipalu harjutusväljaga.
Raamat on allalaetav internetist aadressil http://j.mp/planeerimisest.
Taaskasutus
Esmaspäevast reedeni kell 9–16 on võimalus tulla Rõuge
hooldekodu keldriruumi TASUTA võtma kasutatud riideid ja jalanõusid
lastele ning täiskasvanutele või tuua asju, mis on muutunud
üleliigseks, kuid mis on kasutuskõlblikud, puhtad ja terved.
Lisainfo telefonil 510 4911, Angela.
Beebi- ja mängukool
Beebi-ja mängukooli tunnid toimuvad neljapäeviti kell 13.00 Rõuge
lasteaia saalis. Oodatud on 3-kuused kuni 3-aastased lapsed koos
täiskasvanuga. Läbi muusika ja liikumise areneb lapse tähelepanu,
kuulmine, lihased, rütmitaju ja muu.
Beebikool on tasuta! Info telefonil 5354 3972, Merle.
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