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Rõuge Vallavolikogu 31. oktoobri 2016 istungil
vastu võetud õigusaktid
Volikogu:
1. Määras Põdra külas Kuresoo katastriüksuse jagamisel tekkinud
uute katastriüksuste sihtotstarbed ja nimed.
2. Määras Hapsu külas Vilipsoni katastriüksuse jagamisel tekkinud
uute katastriüksuste sihtotstarbed ja nimed.
3. Võttis vastu Rõuge valla eelarvestrateegia aastateks 2017–2021.
4. Andis vallavalitsusele loa osaleda Võrumaa Omavalitsuste Liidu
ESF meetme “Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused”
projektides.
5. Kinnitas Rõuge valla arengukava 2015–2025 muudatused.
6. Valis volikogu majanduskomisjoni esimeheks Jaanus Kõivu.
7. Valis volikogu keskkonnakomisjoni aseesimeheks Peep Kimmeli ja
kinnitas keskkonnakomisjoni uueks liikmeks Katre Palo.
8. Kinnitas volikogu haridus- ja kultuurikomisjoni uueks liikmeks Kati
Orava.
Vallavolikogu järgmine istung toimub kolmapäeval, 23. novembril.

Vallavanema vastuvõtud külakeskustes
Vallavanem Tiit Toots korraldab töiseid vastuvõtte väljaspool
vallamaja, et ka keskusest eemal elavad inimesed saaks oma murede
ja rõõmudega vahetult vallavanema poole pöörduda.
Järgmised vastuvõtud suuremates külades toimuvad järgmistel
aegadel:
Teisipäeval, 8. novembril kell 9−11 Viitina külakeskuses
Teisipäeval, 15. novembril kell 9−11 Nursi külakeskuses
Teisipäeval, 22. novembril kell 10−12 Sänna Kultuurimõisas
Igas külakeskuses toimub vastuvõtt korra kuus, edasised kuupäevad
ja kohad avaldame jooksvalt järgmistes infolehtedes.
Vastuvõttude eel saab vallavanemaga mõtteid vahetada või kohtumisi
ette kokku leppida telefonil 517 6261 (Tiit Toots).

Euroopa Liidu toiduabi jagamisest
Sotsiaalministeerium jagab koos Toidupangaga 2016. aasta sügisel
Euroopa enim puudust kannatavate inimeste abifondi ostetud
toiduabi. Toiduabi on õigus saada inimestel, kes 2016. aasta augustis
ja septembris taotlesid ja said toimetulekutoetust või kellele maksti
neil kuudel vajaduspõhist peretoetust.
Üks komplekt toiduaineid kaalub 16 kg ning sisaldab tatart, jahu, riisi,
rosinaid, rapsiõli, suhkrut, veiselihakonservi, kanalihakonservi, sprotikonservi, purgisuppi, šokolaadi, müslit ja kohvi. Toiduabile järele
tulles tuleb vastu võtta kogu komplekt. Ühe toiduabi komplekti
kandmiseks tuleb kindlasti kaasa võtta vähemalt kaks tugevat kotti.
Komplektide arv sõltub teie pere või leibkonna liikmete arvust, mille
deklareerisite sotsiaaltöötajale siis, kui toetust taotlemas käisite. Kui
kliendi asemel tuleb toiduabile järele tema esindaja, saab toiduabi
kätte isikut tõendava dokumendi ja lihtkirjaliku volituse alusel.
Palume toiduabile järele tulla esmaspäeval, 7. novembril kell 9.00–
16.30 Rõuge vallamajja. Kui soovite toiduabi kätte saada mõnel teisel
päeval, siis palume selle eelnevalt kokku leppida telefonidel
785 9138 või 5330 0153 (Maire Grosmann).

Melanhoolsed meestelaulud rahvamajas
Reedel, 4. novembril kell 19.00 saab Rõuge rahvamajas kuulata
kontserti „Melanhoolsed meestelaulud“: Margus Põldsepp ja Jaanus
Jantson ansamblist Untsakad ning Marko Matvere Väikeste
Lõõtspillide Ühingust on ühinenud trioks, mis esitab eelmise sajandi
alguse külamaastikelt pärinevaid lüürilisi armastuslaule kolmehäälselt. Sellisel kujul kõlasid sageli võõrsilt laenatud meloodiad
kiigeplatsidel ja igasugu muudel külarahva pidustustel siis, kui
pillimees puhkas. Miks melanhoolsed? Kurbus ning rusutus on meie
rahvalaulu üks põhilisi värve. Nutma need lood tänapäeva Eestis
muidugi kedagi enam ei aja, pigem naerma
Piletid hinnaga 14 eurot on müügil Rõuge rahvamajas.

Meie Pesapuu on saanud paljude lemmikuks, tunneme selle üle suurt
rõõmu! Porisel sügisel on aga oluline, et torni mindaks vaid mööda selleks
mõeldud laudteed, siis jäävad jalad puhtaks ning pinnas püsib tervena.
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Rõuge valla aasta ettevõtja või ettevõte 2016
Rõuge Vallavalitsus ootab põhjendatud ettepanekuid Rõuge valla
aasta ettevõtja 2016 väljaselgitamiseks. Kandidaate võivad esitada
kõik asutused, ettevõtted, organisatsioonid ja üksikisikud.
Rõuge vallas tegutsev äriühing/ettevõtja peab vastama järgnevatele
kriteeriumitele:
1. Ettevõtte tegevus ja eeskuju on enim mõjutanud Rõuge valla
elukeskkonda ja inimeste heaolu.
2. Ettevõte on suurendanud elanike tööhõivet, sissetulekuid.
3. Ettevõte on suurendanud Rõuge valla tuntust, muutnud valla
atraktiivsemaks selle elanikele, külastajatele, spetsialistidele,
investoritele.
4. Ettevõte on aidanud kaasa valla positiivsele ja tasakaalustatud
arengule.
Laekunud ettepanekud vaatab läbi volikogu arengukomisjon ning
otsuse kinnitab vallavalitsus.
Põhjendatud ettepanekuid oodatakse kirjalikult valla kantseleisse
kuni 15. novembrini 2016 aadressil Ööbikuoru 4, Rõuge alevik, 66201
või e-posti teel aadressile vald@rauge.ee.
Tiitel antakse kätte 15. detsembril toimuval ettevõtjate ja seltside
tänuüritusel.

Sügispidu rahvamajas
Rõuge rahvamaja kutsub kõiki hoogsale sügispeole Rõuge
rahvamajja laupäeval, 19. novembril kell 19.30.
Seekord saab lustaka lõpu mäng „Rõuge rõõm ei rauge“, kus Tiidu
ja Kareli võistkonnad oma teadmised ning õnne proovile panevad.
Tantsule kutsub võrratu Singapur! Kui väljas on külm ja kõle, siis meil
on soe ja lõbus. Olete oodatud!
Pilet eelmüügist 5, peoõhtul 7 eurot.
Eelmüügi pileti eest on võimalik tasuda ka ülekandega Rõuge
Vallavalitsuse arvelduskontole EE231010402006965009 kuni
17. novembrini. Selgitusse tuleb märkida ürituse nimi ja kelle nimele
ning mitu piletit ostetakse.
Info ja laudade broneerimine: 5302 6770 (Ive Ruusamäe) või
506 1267 (Riina Kööts).

Helkuriga sõbraks!
Neljapäeval, 24. novembril toimub Lõuna-Eesti erinevates paikades
liiklusohutuse tõstmisele suunatud ettevõtmine „Helkuriga sõbraks!“
Loomulikult saab helkuriga sõbraks ka Rõuges – selleks koguneme
neljapäeval, 24. novembril kell 17 Rõuge noortekeskuse platsil.
Üritus kestab umbes tund aega.
Rohkem infot: 5886 7449 või hans.saarniit@politsei.ee (piirkonnapolitseinik Hans Saarniit).

Kasutage ujumisbussi!
Kordame jätkuvalt, et kõik Rõuge valla elanikud saavad kuni
kevadeni igal neljapäeval Väimelas ujumas käia. Kasutage seda
võimalust!
Väimelasse viib kohale ujumisbuss, mis alustab Nursist kell 17.00,
edasi Sännasse (kell 17.10) ja huviliste olemasolu korral Viitinasse
(kell 17.25). Selleks, et buss võtaks huvilised peale ka Viitinast, tuleb
oma soovist eelnevalt teada anda bussijuht Unole (512 9700)
hiljemalt kella 17-ks. Rõugest Eesti Ema parklast väljub buss kell
17.35.
Ujulas on broneeritud kaks rada kell 18.15–19.00. Ujumine on tasuta,
bussisõit maksab 1 euro. Basseini kõrvalrajal toimub ka vesiaeroobika, selles osalemise tasu on 5 eurot kord. Lastebasseini
kasutamise eest tuleb samuti kohapeal eraldi juurde tasuda. NB! Igal
alaealisel lapsel peab kaasas olema lapsevanem või vastutaja ning
ujulas peab olema tagatud kord!
Info: karel.saarna@gmail.com või tel 5560 3989 (Karel Saarna).
Ujumisbussi tegevust toetavad Samson von Himmelstjerna
Sihtasutus ja Rõuge vald.

Koolitus lapsevanematele
Laupäeval, 3. detsembril kell 10.00–16.00 toimub Kubija hotelli
seminariruumis lapsevanematele mõeldud tasuta koolitus
„Vanemluse ehituskivid“.
Osa võtma on kutsutud kohalike perede esindajad, kellega koos luua
kogukonda jätkusuutlik väärtus. Koolituse teemad:
• vanemate vajadused;
• vanemaks olemine;
• tunded;
• pühendumine;
• konfliktid.
Samal päeval toimub töötuba, milles pered saavad kaasa mõelda
erinevate võimaluste üle elu edendamiseks maal.
Koolitust viib läbi MTÜ Hingetugi. Kohtade arv on piiratud!
Lisainfo
ja
registreerimine
hiljemalt
20. novembriks
nelli.vassila@gmail.com ja 5851 9514.

Rõuge Maarja koguduse teated
25. pühapäeval pärast nelipüha, 6. novembril kell 11.00 armulauaga
jumalateenistus.
Valvamispühapäeval ja isadepäeval, 13. novembril kell 11.00
armulauaga jumalateenistus.

Aitäh kõigile kiipijatele!
Pühapäeval, 2. oktoobril varjupaikade MTÜ eestvedamisel toimunud
avalikul lemmikloomade kiibistamisel Ala-Rõuges sai vallast
registrisse kantud kokku 42 lemmiklooma (32 koera ning 10 kassi).
Olge tänatud, kõik hoolivad lemmikloomaomanikud!

Registreeri end Rõuge valla elanikuks!
Rõuge vallavalitsus kuulutab taas välja kodukohakampaania.
Oleme ikka olnud stabiilse ja isegi kasvava elanikkonnaga
omavalitsus ning nii see võikski jääda.
Kui sina ise või keegi sinu Rõuge vallas elavatest sõpradest,
tuttavatest, sugulastest või naabritest pole end veel valla elanikuks
registreerinud, siis palun tehke seda. Valla registreeritud inimeste
arvust sõltub otseselt meie eelarve ning sellest tulenevalt ka paljud
arenemisvõimalused.
Loomulikult on valla hingekirja väga teretulnud ka Rõuge sõbrad ja
patrioodid, kes hetkel võib-olla tegutsevad veidi eemal, aga hoiavad
Rõuget alati südames ja soovivad anda nii oma panuse kodukoha
käekäigu heaks. Olete oodatud oma toetuse ja ideedega!
Valla elanikuks registreerimiseks on kaks võimalust:
* Täida elukohateade internetis. Seda saab ID-kaardi ja
kaardilugeja olemasolul teha riigiportaalis www.eesti.ee.
* Tule Rõuge vallamaja kantseleisse, kus on võimalik elukohateade
esitada paberkandjal.
Vajadusel küsi lisa: vald@rauge.ee või 785 9312

Rõuge mälumäng toimub igal kuul
Rõuge rahvamaja ja MTÜ Revolutsioon tuletavad meelde, et
mälumängud on iga kuu kolmandal kolmapäeval (va detsembrikuu)
kell 18.30 rahvamajas. Selle hooaja järgmiste mängude kuupäevad
on juba paigas:
16. november
14. detsember
18. jaanuar
15. veebruar
15. märts
19. aprill
Oodatud on kuni 3-liikmelised võistkonnad, osalustasu on 1 euro
inimese kohta (va põhikooli- ja gümnaasiumiõpilased).

Soovitused internetikaubamajast tellijale
Üha enam on levinud erinevate kaupade tellimine välismaistest ekaubamajadest, eriti sügiseti enne jõuluaega. Et saadetiste
deklareerimine ja impordimaksude tasumine ei tuleks üllatusena ega
rikuks jõulurõõmu, annab Maksu- ja Tolliamet mõned kasulikud
soovitused.
Kui tellite kauba Euroopa Liidu territooriumil asuvast e-kaubamajast,
siis tollideklaratsiooni esitama ei pea, samuti ei ole vaja tasuda
impordimakse. Siiski tuleb arvestada, et näiteks alkoholi ja tubakatooteid on võimalik tellida vaid maksuesindaja olemasolul ning teatud
kaupade, näiteks ravimite ja suitsuvabade tubakatoodete (huule-,
nuusk- ja närimistubakas) tellimine on keelatud.
Tavakauba tellimisel väljastpoolt Euroopa Liitu tekib deklareerimise
ja maksude tasumise nõue siis, kui kaupade väärtus saadetises on
üle 22 euro. See ei kehti parfüümile ja lõhnaveele − nende tellimisel
tuleb tollideklaratsioon esitada ka väiksemate summade korral.
Kui kaupade väärtus saadetises on 22−150 eurot, tuleb tasuda
käibemaks 20%. Kui kaupade väärtus on üle 150 euro,
maksustatakse kaup lisaks käibemaksule ka tollimaksuga, mille
määr sõltub konkreetsest kaubast.
Kui olete kauba tellimisel tasunud ka transpordi eest, siis
maksustamisele kuulub kogu summa (kauba hind koos transpordi
maksumusega). Tellida ei tohi ravimeid, huule-, nuusk- ja
närimistubakat, liha- ja piimatooteid, narkootilisi ja psühhotroopseid
aineid, relvi ja relvaosi jne.
Kauba saatmisel väljaspoole Euroopa Liitu ekspordimakse
kehtestatud ei ole ja alla 1000 euro väärtusega kauba korral
ekspordideklaratsiooni tegema ei pea. Soovitame seda siiski teha,
sest see lihtsustab tollimaksude tagasisaamist.
Kõik kaupade sisse- ja väljaveo reeglid sõltuvad nii lähteriigi, sihtriigi
kui ka postiveo eeskirjadest.
Täpsema teabe saamiseks on soovitatav tutvuda Maksu- ja
Tolliameti kodulehel oleva infoga või võtta ühendust: 880 0814 ja
tolliinfo@emta.ee.

Nursipalu harjutusvälja keskkonnamõju hindamise programmi avalikustamine
Tehnilise Järelevalve Amet (TJA) teatab Nursipalu harjutusvälja teede ja väljaõpperajatiste ehitusprojekti keskkonnamõju hindamise
(Nursipalu KMH) programmi avalikustamisest vastavalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse §-le 16:
Nursipalu KMH programmiga saab tutvuda avaliku väljapaneku jooksul 1. novembrist kuni 22. novembrini elektrooniliselt TJA kodulehel
(www.tja.ee), Kaitseministeeriumi kodulehel (www.kaitseministeerium.ee/et/keskkonnamoju-hindamised), Rõuge valla kodulehel
(www.rauge.ee/nursipalu-harjutusvali), Sõmerpalu valla kodulehel (www.somerpalu.ee) ja paberkandjal TJA-s (Sõle 23A Tallinn), Võru
Maavalitsuses (Jüri 12 Võru), Rõuge vallamajas ja Sõmerpalu vallamajas.
Keskkonnamõju hindamist korraldab TJA: 667 2036 või valmond.mikli@tja.ee, arendaja on Kaitseministeerium: 7170 1102 või
meelis.roigas@kaitseministeerium.ee.
Nursipalu harjutusväli asub Rõuge vallas Tsirgupalu külas, Laossaarõ külas ja Lükkä külas ning Sõmerpalu vallas Hänike külas ja Mustassaare
külas. Harjutusvälja soovitakse arendada vastavalt Nursipalu harjutusvälja arendusprogrammile nii, et see võimaldaks läbi viia
mehhaniseeritud kompanii tasemel lahinglaskmistega taktikalist väljaõpet. Ehitusprojekti koostamisel projekteeritakse väljaõppeks vajalikud
teed ja väljaõppehitised vastavalt eelnimetatud arendusprogrammile.
Nursipalu KMH koostamise eesmärgiks on saada teavet Nursipalu harjutusväljale ehitamisega kaasnevatest keskkonnamõjudest ja nende
leevendusmeetmetest enne ehitusprojekti koostamist, et nimetatuga oleks võimalik arvestada ehitusloa andmisel.
KMH programm on mõjude hindamise lähteülesanne. Hindamistulemused tuuakse ära KMH aruandes, mille avalikustamine toimub pärast
KMH aruande valmimist 2017. aastal.
Nursipalu KMH programmi kohta ettepanekud, vastuväited ja küsimused palume esitada kirjalikult Tehnilise Järelevalve Ametile hiljemalt
15. novembriks 2016: Sõle 23A, 10614 Tallinn, e-post: info@tja.ee.
Nursipalu KMH programmi avalik arutelu toimub: 29. novembril 2016 Nursi külakeskuses algusega kell 18.00.

