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Rõuge Vallavolikogu 30. jaanuari 2018 istungil vastu võetud õigusaktid
Volikogu:
1. Otsustas astuda kohaliku omavalitsuse üksuste üleriigilise
liidu liikmeks.
Nimetas liidu üldkoosolekule järgmised Rõuge valla
esindajad ja nende asendajad volikogu volituste ajaks:
Mailis Koger
tema asendaja		
Olev Mõttus
Aigar Kalk
tema asendaja		
Jaak Pächter
Nimetas liidu volikogusse Rõuge valla esindajaks Mailis
Kogeri ja tema asendajaks Olev Mõttuse.
2. Kinnitas Rõuge valla lasteaiaõpetaja töötasu alammääraks
978 eurot kuus.
3. Otsustas osaleda Siseministeeriumi, Päästeameti ja
kohalike omavalitsuste koostöös 2018–2019 läbi viidavas
projektis „Kodud tuleohutuks“. Rõuge valla omaosalus
projektis on 5000 eurot.
4. Otsustas kaasfinantseerida puidutöötlemise ja
mööblitootmise kompetentsikeskust TSENTER 2018. aastal
arvestusega 0,81 eurot elaniku kohta. Rõuge valla summa on
4 513,38 eurot.
5. Delegeeris sihtasutusele Võrumaa Arenduskeskus
täitmiseks järgnevad ülesanded: Võru maakonna vapi

kasutamise korraldamise, Võru maakonna lipu kasutamise
korraldamise ja Võru maakonna teenetemärkide andmise
korraldamise.
6. Otsustas müüa Rõuge alevikus Rahu tn 7 kinnistu
hinnaga 240.40 eurot Sven Saali ja Epp Saali kaasomandisse.
Hoonestajal oli kohustus 1 aasta jooksul saada ehitusluba ja
4 aasta jooksul valmis ehitada kinnistule elamu ning saada
kasutusluba. Kuna hoonestaja täitis eelpool toodud kohustuse,
siis tekkis hoonestajal õigus krunt välja osta hinnaga 0,1 eurot/
m².
7. Otsustas moodustada Rõuge valla valimiskomisjoni,
nimetas 7 valimiskomisjoni liiget ja 2 asendusliiget.
8. Tunnistas kehtetuks Haanja, Misso, Mõniste, Rõuge ja
Varstu vallavolikogude poolt vastu võetud 25 määrust. Otsustas
delegeerida Rõuge Vallavalitsusele 26 seaduses kohaliku
omavalitsuse, kohaliku omavalitsusüksuse, valla, kohaliku
omavalitsusorgani, Rõuge valla kui tee omaniku, lasteasutuse
pidaja või kooli pidaja pädevusse antud küsimuste otsustamise
ja ülesannete täitmise.
9. Otsustas maksta volikogu tööst osavõtu eest tasu
järgmiselt: volikogu komisjoni esimehele tasu 64,80 eurot

Alates 2018. aastast ühtlustub maamaksumäär Rõuge vallas
4.02.2017 jõustunud Vabariigi Valitsuse 31.01.2017 määruse
nr 38 „Haanja valla, Misso valla, Mõniste valla, Rõuge valla ja
Varstu valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi
Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi
haldusüksuste nimistu kinnitamine“ alusel tekkis 21. oktoobril
2017 uus omavalitsusüksus Rõuge vald. Rõuge vald on
ühinenud Haanja valla, Misso valla, Mõniste valla, Rõuge valla
ja Varstu valla omavalitsusüksuste üldõigusjärglane.
2017. aastal oli ühinenud valdades kehtestatud järgmised
maamaksumäärad:
Valla nimi

Maamaksumäär

Haritava maa ja loodusliku

(%)

rohumaa maamaksumäär (%)

Haanja vald

2

2

Misso vald

2,2

1,6

Mõniste vald

2,5

2

Rõuge vald

2,5

2

Varstu vald

2,5

1,5

KESKMINE

2,34

1,82

Ühinemislepingu punkt 8.1.4 sätestab, et maamaksu
määramisel võetakse aluseks kõigi valdade maamaksumäärade
keskmine määr.
Rõuge valla haldusterritooriumil ühtlustub maamaksumäär
Rõuge Vallavolikogu 19.12.2017 määruse nr 8 „Rõuge valla
maamaksumäära kehtestamine“ alusel alates 01.01.2018.
Määrusega kehtestati kogu Rõuge valla haldusterritooriumil
maamaksumääraks 2,3% maa maksustamishinnast aastas, välja
arvatud põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel oleva
haritava maa ja loodusliku rohumaa maamaksumäär, mis on
1,8% maa maksustamishinnast aastas.
Maksimaalne maamaksumäär, mis on lubatud
maamaksuseaduse alusel, on vastavalt 2,5% ja 2% maa
maksustamishinnast aastas.
Rõuge Vallavolikogu 19.12.2017 määruse nr 8 „Rõuge
valla maamaksumäära kehtestamine“ rakendumisega 1.
jaanuarist 2018 kaotab kehtivuse siiani Misso vallas toiminud
pensioni saajate ja represeeritute täiendav maksuvabastus.
Koduomanike maksuvabastus toimub alates 2013. aastast
automaatselt, kui omaniku elukoht Rahvastikuregistri
andmete järgi asub sellel maatükil, mis on tema omanduses.
Selleks ei pea esitama avaldust.

Meeldetuletuseks maamaksu määramisest
Maamaksukohustus tekib
jooksva aasta 1. jaanuaril ja
maksuteade
väljastatakse
isikule, kes 1. jaanuari seisuga
on kinnistusraamatu andmete
kohaselt kinnisasja omanik,
hoonestaja või kasutusvaldaja.
Kuni 64-eurone maamaks
tasutakse
31.
märtsiks.
Maamaksust, mis ületab 64
eurot, tasutakse 31. märtsiks
vähemalt pool, kuid mitte
vähem kui 64 eurot. Ülejäänud
osa maamaksust tasutakse
hiljemalt 1. oktoobriks.
Maksu- ja Tolliamet
väljastab
maksumaksjale
maksuteate
tasumisele
kuuluva
maamaksu
summa kohta hiljemalt 15.
veebruariks. Maksumaksja,
kes ei ole maksustamisaasta
maamaksuteadet
25.
veebruariks kätte saanud, on

kohustatud sellest 30 päeva
jooksul teavitama Maksu- ja
Tolliametit.
Kui
maksumaksjale
kuulub
mitu
maatükki
või ta kasutab mitut ühe
kohaliku omavalitsuse üksuse
haldusterritooriumil asuvat
maatükki,
summeeritakse
maatükkide eest tasumisele
kuuluvad
maksusummad.
Kui summa jääb alla 5
euro, siis maksuteadet ei
väljastata ning maamaksu
tasumise kohustust ei teki.
Maa hindamise seaduse
alusel
väljendatakse
maksustamishind 10 euro
täpsusega, kusjuures summa
alates 5 eurost ümardatakse
järgmise kümneni.
Vabandage
võimalike
ebameeldivuste
pärast,
varuge kannatlikku meelt

ning pöörduge maamaksu
määramisega
seotud
küsimuste ja probleemidega
valla maaspetsialisti Helena
Maasiku poole: helistage
(tel 785 9322), kirjutage
e-mailile
(maa@rauge.
ee) või tulge vallamajja.
Maamaksu
suuruse
ja
maksustamishindade
kohta selgituste andmisel
on vajalik üldjuhul näha
Maksu- ja Tolliameti poolt
väljastatud maamaksuteadet
ning kõige parem oleks,
kui maaspetsialisti juurde
tulles oleks võimalik kaasa
võtta ka eelnevate aastate
maamaksuteated,
kuna
maamaksuteated tuleb alles
hoida vähemalt 7 aastat.
Kui maamaks on määratud
valesti
(st
maamaksu
määramise aluseks olevad

andmed
on
ebaõiged),
siis saab pärast andmete
kontrollimist
viivitamatult
vastavad parandused Maksuja Tolliametile edastada.
Kui selle tulemusena osutub
vajalikuks uue maksuteate
väljastamine, siis määratakse
tasumise tähtajaks uus tähtaeg
ning maksusumma esimese
osa tasumiseks antakse aega
vähemalt 30 kalendripäeva.
Kui juhtub, et maamaks on
juba tasutud andmete alusel,
mis on osutunud ebaõigeteks,
ka siis tuleb olukorra õigeks
muutmiseks
pöörduda
valla maaspetsialisti poole.
Nimetatud juhtudel saab
taotleda
enammakstud
summa
Maksuja
Tolliametile taotlust esitades
tagasi või jätta järgnevate
aastate ettemaksuks.

koosoleku eest; volikogu liikmele tasu 32,40 eurot istungil
osalemise eest; komisjoni liikmele tasu 32,40 eurot koosolekul
osalemise eest.
10. Otsustas määrata volikogu esimehe töötasu suuruseks
65% vallavanema töötasust ja hüvitada volikogu ülesannete
täitmisel isikliku sõiduauto kasutamine kuludokumentide
alusel 0,20 euro ulatuses läbisõidetud kilomeetri eest, kuid
mitte rohkem kui 335 eurot kalendrikuus.
11. Nimetas Haanja valla aukodanikuks Juri Gotmansi.
12. Nimetas Mõniste valla aukodanikuks Kalju Raagi.
13. Nimetas Rõuge valla aukodanikuks Mirjam Loertscheri.
14. Kinnitas Rõuge valla elutöö preemia saajaks Toivo
Tootseni.
15. Otsustas anda Varstu valla vapimärgi Hille Poolale, Jane
Saluorule, Tarmo Denksile, Annika Antonile ja Liivi Mõttusele.
Tunnustamine toimub Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva
pidulikul üritusel.
Järgmine volikogu istung toimub 1. märtsil 2018.

Alates 2018. aastast maamaksu
infosüsteem MAKIS
(vt maamaksuseadus § 5¹)

Maamaksuseaduse § 5¹
alusel jõustus 01.01.2017
kohustus koguda maamaksu
arvestamiseks
vajalikud
andmed ühtsesse maamaksu
infosüsteemi, mille kaudu
kohaliku
omavalitsuse
üksus esitab maamaksu
arvutamiseks
vajalikud
alusandmed
Maksuja
Tolliametile.
MAKIS on veebipõhine
infosüsteem (andmekogu),
kuhu
on
koondatud
maamaksu
arvutamiseks
vajalikud andmed erinevatest
riiklikest
andmekogudest
( r a hv a s t i k u r e g i s t e r,
kinnistusraamat,
maakataster,
äriregister,
riigi kinnisvararegister ja
aadressiandmete
süsteem)
ning
kuhu
kohalik
omavalitsus sisestab riiklikes
registrites puuduvad andmed.
Alates
2018
aastast
hakkab Rõuge vallavalitsus
maamaksu
määramise
aluseks olevaid andmeid
Maksuja
Tolliametile
edastama MAKIS-e kaudu.

Maksuja
Tolliamet
arvutab nende andmete
alusel tasumisele kuuluva
maamaksusumma
ning
väljastab
maamaksuteate.
Seni oli Haanja, Misso,
Mõniste, Rõuge ja Varstu
vallavalitsustes
maamaksu
arvestamise aluseks olevate
andmete
kogumiseks
kasutusel erinevad registrid,
millesse
tuli
andmed
erinevatest
välistest
registritest käsitsi sisestada.
Seoses
MAKIS-e
kasutuselevõtuga võib tulla
ette erinevusi maamaksu
summades
võrreldes
varasemate aastatega, need
võivad olla põhjustatud
näiteks
maamaksu
arvestamisel
toimuvatest
ümardamiste
erinevustest,
võrreldes varem kasutusel
olevate
programmidega,
või
maamaksusoodustuste
erinevatest arvutusviisidest,
kuid ette tuleb ka detailse
andmete ülevaatamise käigus
avastatavaid vigu.
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Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond toetab arendavaid teraapiaid vajavaid lapsi
Käesoleval aastal keskendub SA TÜ Kliinikumi
Lastefondi põhikampaania
“Üleannetus”
muusika-,
hipoehk
ratsutamis-,
tegevus- ja füsioteraapiale,
mis
mõjuvad
raskelt
haigetele lastele arendavalt,
parandavad nende seisundit
ja edendavad lähtuvalt
erivajadusest
igapäevatoimingutes toimetulekut.
Teraapiate
eesmärk
on erinevate haiguse tõttu
häirunud
funktsioonide
parandamine, arengu toetamine ning lähtuvalt lapse
erivajadusest
igapäevatoimingutes
toimetuleku
edendamine.
Riiklikud
vahendid ei ole aga piisavad,
et tagada kõikidele raskelt
haigetele lastele järjepidevalt

vajalikke
arendavaid
teraapiaid. Lisaks on erinevate
terapeutide teenuseid keeruline saada lastel, kes elavad
maapiirkonnas või kellel ei
ole mingil muul põhjusel
võimalik käia teenusel. Seega
aitab Lastefond raskelt haigeid
lapsi kasvatavatel peredel
tasuda lapse muusika- ja
ratsutamisteraapia eest ning
võimaldab nende ja lisaks
ka füsio- ja tegevusterapeudi
teenuse kättesaadavust kodutingimustest, kattes teenuse
lisamahu, mida riiklikest
vahenditest ei kompenseerita.
Lisaks aitame vajaduse korral
peredel hüvitada ka kulutusi,
mis tekivad seoses haige lapse
transportimisega ravi- või
erihooldust pakkuvatesse asutustesse, arstide, terapeutide

või spetsialistide juurde.
Lastefondi
esindajad
nendivad, et arendavate
teraapiatega
seonduv
temaatika
on
jõudnud
haripunkti ja tulenevalt
suurest abivajadusest on
tõstatunud probleem, mida
heategevusorganisatsioon
soovib lahendada. Hetkel
toetab
heategevusfond
17
arendavat
teraapiat
vajavat last, kuid arstidelt ja
terapeutidelt saadud infole
tuginedes on erinevaid arendavaid teraapiaid vajavaid
lapsi oluliselt rohkem.
Kampaania peamine eesmärk on annetuste kogumine,
et
toetada
järjepidevalt
arendavaid teraapiaid vajavaid lapsi kuni riiklikud
vahendid pole piisavad, et

ATV ja mootorsaani rajad
Juba aastaid on olnud
vajadus radade järgi kus
saaksid atv- ja mootorsaani
omanikud ja huvilised sõita.(
Kasutatavad ka kelgukoertega
sõitmiseks, maastikuratastele,
jooksuvõistlusteks ja talvel ka
suusaradadeks.)
Kuna avalikke radasid
Lõuna -Eestis aga pole siis
sõidab iga sellise sõiduki
omanik seal kus juhtub
ja vahest ka seal kus ei
ole lubatud tekitades tihti
maaomanikes vaenu ka nende
sõitjate vastu kes midagi ei
riku.
Uue
Rõuge
Valla
Keskkonnakomisjoni
algatusel soovime alustada
selliste
radade
loomist
ja
proovime
koondada
asjast huvitatud inimesi
ühte organisatsiooni kes
siis hakkavad osalema ja
panustama antud tegevusega
seonduvalt. Rahva suus on
juba käinud maha ka ütlus,
et see on Rõuge oma „Rail
Baltic“.
Plaanis on kaardistada
potentsiaalsed suunad kust
rada peaks ja saaks läbi
minema hakata. Võimalusel
kasutaks võimalikult palju
üldkasutuses olevaid maid,
piirisihte, elektriliini aluseid,
vanu karjääre, nursi baasi
(selleks sobival ajal). Samuti
on praeguseks juba õige

mitmeid
maaomanikke
kes on soovinud, et nende
maadelt võiks rada hakata läbi
minema, et hakata sõitjatele
pakkuma lisateenuseid mida
nad tarbida võiksid. Seeläbi
saaksid nendest radadest
tulu nii turismiga tegelevad
ettevõtted, toitlust pakkuvad
kohad, külapoed, tanklad,
remondikohad.
Samuti
peaks rada hakkama mööda
minema vaatamisväärsustest
ja
turismiks
suunatud
objektidest. Rajad tooksid
aastaringselt meie piirkonda
palju
motohuvilisi
kes
tahaksid
maha
jätta
märkimisväärselt
raha
kohalikesse ettevõtetesse.
Rajad hakkaksid olema
erinevate raskusastmete ja
pikkustega. Järk – järgult
kasvaks see aina suuremaks
kuni lõpuks võiks see ola
200 km ringis ja ühendaks
5 endist valda.(praegust
suurt Rõuge valda) Pikemalt
tulevikku vaadates võiks see
olla ühenduses ka Otepää ja
Võrtsjärve äärsete alade ja
tulevaste radadega.
Radade
asukohad
oleks
maaomanikega
kooskõlastatud ja tähistatud
vastavalt
rahvusvahelistele
normidele
ja
tavadele.
Samuti on radade erinevad
piirkonnad
tähistatud
ka
kiiruspiirangute
ja

lisaviitadega mis tagaks
selle, et teatud kohtades
on liikumiskiirus max 5
km tunnis, samuti saaks
pehmetelt
aladelt
ringi
suunata, punase ja rohelise
noolega
kergemad
ja
raskemad rajad märgistada
jne.
Soomes, Rootsis ja Norras
on sellised rajad aastakümneid
olemas olnud ja nende
korrasoleku eest vastutavad
erinevad
organisatsioonid
kes omakorda saavad oma
tegevuseks rahastust samadel
radadel sõitjatelt.
Näiteks; tahad tulla sõitma
oma sõidukiga siis saadad
sms teatud numbrile ja saad
vastu päeva pileti millega
võid liigelda antud radadel.
Antud raha läheb aga radade
hoolduseks, arendamiseks ja
samuti ka maaomanikele kes
lubavad läbida oma radasid.
Üleskutse
neile
kes
sooviksid osaleda antud
tegevusega seonduvalt kas
maaomanikuna,
radade
arendajana, uute ideede
generaatorina – andke endast
teada.
Rõuge Vallavolikogu liige
Alar Johanson
alar.johanson@gmail.com
Tel: 5552 1555

Alates 05.02.2018 asub Mõniste Teenuskeskus
aadressil:
Mendise, Mõniste küla, Rõuge vald Võru maakond 66002
(Hooldekodu Pihlakobar I korrus)
Lahtioleku ajad:
E-R 8.00- 16.30
Lõuna 12.00- 12.30
Mõniste Teenuskeskuse ametnike kontaktid:
Sotsiaaltööspetsialist
Egle Veinberg
telefon: 789 1237
E-post: monistesotsiaal@rauge.ee
Haldusspetsialist
Liisi Kurvits
telefon: 5333 1369
E-post: monistehaldus@rauge.ee
Teenuskeskuse spetsialist
Maigi Niilus
telefon: 786 4723
E-post: monistekeskus@rauge.ee

neid aidata. Lisaks survestab
Lastefond
temaatikat
ka
riiklikul
tasandil,
võttes eesmärgiks saada
S ot s i a a l k i n d lu s tu s am e t i
rehabilitatsiooniteenuste
nimekirja
eraldi
ka
hipoteraapia
ja
muusikateraapia. Kampaania üks
taustaeesmärk on aga üles
leida ka need Eesti lapsed, kes
vajavad raviarsti kinnitusel
arendavaid teraapiaid, kuid
kellele on need tänaseni
kättesaamatuks
jäänud
seoses liiga kauge elukohaga
keskusest
või
riiklikult
piiratud rahalise mahu tõttu.
Abi saamiseks tuleb täita
taotlusvorm, mille leiab
Lastefondi kodulehelt www.
l a s t e f o n d . e e / a b i v aj aj a l e
ning saata see koos vajalike

lisadokumentidega e-posti
aadressile
eveli.ilves@
lastefond.ee. Taotluse saab
esitada nii lapsevanem ise
kui ka arst, sotsiaaltöötaja
või perele lähedane isik.
Kui taotluse täitmisel tekib
küsimusi, saab nõu ja abi
küsida e-maili aadressil
info@lastefond.ee. Taotluse
esitamise järgselt võetakse
taotluse esitajaga ühendust,
vajadusel
täpsustatakse
taotluses kirjapandut, konsulteeritakse raviarsti(de)ga ning
esitatakse taotlus Lastefondi
nõukogule
toetusotsuse
langetamiseks.
Üleannetuse kampaania
tipneb laupäeval, 10. märtsil
toimuvate
üle-eestiliste
heategevusüritustega
kõigi 15 Eesti maakonna

suurimates kaubakeskustes.
Üleannetuse
perepäevadel
pakutakse osalejatele võimalust erinevatel viisidel meelt
lahutada,
meeleolukalt
annetada ning tuntud artistide
kontserte nautida. Võrumaal
toimub
perepäev
kell
11:00-14:00 Kagukeskuses.
Üritusel esinevad Raina
& Andreas ja Tauri Anni,
päeva juhivad Kristi Vals ja
Kauri Kaljuste ning kohal
on ka Just Tantsustuudio
tantsulapsed, näomaalijad,
soengumeistrid PopSalon’ist,
Jänkupreili
suhkruvatt,
õnneloos,
Maanteeameti
liiklusmängud ja Päästeameti
ohutusmängud.
Lapsi
lõbustab Lastefondi Mõmmik
ja kolm põrsakest.

2018. aastal saab Natura metsa toetust taotleda
4.-23. aprillini
H ü v i t a t a k s e
looduskaitseliste piirangute
tõttu saamata jäävat tulu
Natura 2000 võrgustiku
alal
piiranguvööndis,
sihtkaitsevööndis
ja
projekteeritaval alal ning
sihtkaitsevööndis väljaspool
Natura 2000 ala.
Natura toetust saab
taotleda erametsaomanik
enda
omandis
olevale
metsaalale. Kasutusvaldajal
pole õigust toetust taotleda.
Toetuse määrad on:
•
Natura 2000 alal
asuvas ja väljaspool Natura
2000 võrgustiku ala asuvas
sihtkaitsevööndis 110 eurot
hektari kohta aastas.
•
Natura 2000 alal
piiranguvööndis,
hoiualal
ja projekteeritaval alal 60
eurot hektari kohta aastas.
Seda võidakse vähendada,
kui eelarvest ei jätku kõikide
nõuetele vastavate taotluste
rahuldamiseks.
1.01.2015
jõustus
tulumaksuseaduse muudatus,
mille
järgi
muutusid
Euroopa
Liidu
ühise
põllumajanduspoliitika
rakendamise
seaduse
alusel füüsilistele isikutele
makstavad
toetused
tulumaksuga maksustatavaks.
Natura
2000
toetus

erametsamaale kuulub nende
sekka. Seaduse järgi peab
tulumaksu kinni pidama
juba toetuse väljamaksmisel.
Ilma tulumaksuta on toetuse
määr sihtkaitsevööndis 88
eurot hektari kohta aastas,
piiranguvööndis, hoiualal ja
projekteeritaval alal 48 eurot
hektari kohta aastas.
Mis juhtub kui maa
võõrandatakse
kohustuseaasta jooksul?
Kui kõik taotlusega seotud
kinnisasjad võõrandatakse
ajavahemikul 22. aprill –
20. juuli, võib kinnisasja
omandaja selle aja jooksul
esitada EMK-le taotluse
toetuse maksmiseks. Sellisel
juhul
makstakse
toetus
maa omandajale ehk uuele
omanikule.
Kui
kõik
taotlusega
seotud
kinnisasjad
võõrandatakse ajavahemikul
22. aprill – 20. juuli ja
EMK-le esitatakse selle aja
jooksul kinnisasja omandaja
kirjalik nõusolek toetuse
maksmiseks võõrandajale ja
kirjalik kinnitus, et omandaja
võimaldab kontrollida toetuse
saamise nõuete täitmist,
makstakse toetus kinnisasja
võõrandajale ehk vanale
omanikule.

Kui kinnisasja võõrandamine toimub pärast 20.
juulit või kui dokumendid
esitatakse pärast nimetatud
kuupäeva, siis ei saa toetust
ei kinnisasja võõrandaja ega
omandaja.
Taotluse saab esitada
2018 aastal vaid e-PRIA
portaalis.
Taotluse esitamiseks on
vaja toimivat ID-kaarti või
mobiil-ID-d!
Praegu on õige aeg üles
otsida oma ID-kaardi PINkoodid ja kontrollida, kas
sertifikaadid või ID-kaart
on kehtivad ning vajadusel
uuendada!
Kui te ei oska ise
e-PRIA portaalis taotlust
esitada või puudub teil
selleks võimalus, siis on
kõigil võimalik pöörduda
ka Võrumaa Metsaühistu
poole. Ka sel aastal aitavad
konsulendid
metsaühistu
kontoris Võru linnas Pikk
4 taotlusi täita ja esitada.
Info vastuvõtuaegade kohta
avaldatakse enne taotlemist.
Kui maa on kaasomandis,
siis tuleb esitada taotlusega
ka kaasomaniku nõusolek.
Erki Sok
Võrumaa Metsaühistu

Valla ettevõtjad Maamessile!
19.−21. aprillil leiab Tartus aset selleaastane Maamess. Rõuge vald
on eelmistel aastatel osalenud messil koos ettevõtjatega, kes tegutsevad
näiteks turisminduses, teevad sepatööd, tegelevad loomemajanduse
või erinevate teenuste pakkumise või tootmisega. Oleme kinni pannud
3x6m suuruse pinna, kuhu oodatakse vallas tegutsevaid ettevõtjaid oma
toodangut ja teenuseid tutvustama. Messiboksi kulud katab vald, ülejäänu
on osalevate ettevõtjate omaosalus. Kellel on soov oma ettevõtet messil
tutvustada, palume võtta ühendust telefonil 785 9232 (Keiti Lõhmus)
või saata e-kiri aadressile ettevotlus@rauge.ee hiljemalt 23. veebruariks.
Kohtade arv on piiratud! Ettevõtjate registreerimine messile toimub
sooviavalduste laekumise järjekorras.
Lisainfot messi kohta leiab kodulehelt www.maamess.ee
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Sport
Rõuge Snaiprite hokimeeskond osales laupäeval
10.02 Lätis ,Ziguris, turniiril.
Tulemuseks kolmas koht.

INFOLEHT

Noorte Tugila
Rõuge
Saunamaa
meeskond pidas laupäeval
10.02 oma viimase Eesti
saalijalgpalli 2 liiga MV
mängu Abja-Paluoja Spordikeskuses JK Karksiga mängides viiki 5:5. Vaatamata viigile
saavutati MV 3. koht.

Kui Sa oled noor vanuses
15 – 26 aastat, kes ei tööta ja
ei õpi, siis julgustame Sind
ühendust võtma meie Tugila
spetsialistide Angelika ja
Meelikaga, kellega üheskoos
leida Sulle parim võimalik
lahendus
kuidas
edasi
tegutseda.
Lapsevanemad,
naabrid, sõbrad, märgake
noori, kes ei õpi ja ei tööta
ning jagage nendega meie
Tugila kontakti. Ühendust
võivad võtta ka töötu staatuses
noored ning kodused emad.
Tugila spetsialist saab aidata
nii kontaktide leidmisel kui
ka loomisel. Tugila on osa
Euroopa Liidu algatatud
Eesti Noortegarantii riiklikust tegevuskavast, mille
eesmärgiks on ühiskondlikult
nõrgemal
positsioonil
olevate noorte võimalikult
kiire tööleaitamine. Noorte-

EV100
Pidulikud mälestushetked ja aktused Eesti 100. sünnipäeval
Uues Rõuge vallas tähistame oma riigi juubelit kahel päeval - reedel, 23. ja laupäeval,
24.veebruaril. Tuleme kokku üheskoos vallavalitsuse, Kaitseliidu, Naiskodukaitse,
Noorkotkaste ja Kodutütardega mitme vabadusvõitlusega seotud mälestusmärgi juures
ja ka mitmel aktusel. Mälestushetkedel on kavas auvalve, sõnavõtud, küünalde-kimpude
asetamine ja aupaugud ning loomulikult hümn.
Oled oodatud osa saama!
Reede, 23.veebruar
Kell 08:30 Fr. Vreemanni, Sänna, Nursi, Rõuge mälestusmärkide tutvustus (start Rõuge
kiriku parklast)
Kell 11.30 Haanja Vabadussõja mälestusmärk
Kell 12:00 aktus Haanja rahvamajas
Kell 15:30 Mõniste kommunismiohvrite mälestuskivi ja Vabadussõja mälestustahvel
Kell 16:00 aktus Mõniste rahvamajas
Kell 19:00 aktus Varstu kultuurikeskuses
Laupäev, 24.veebruar
Kell 10:00 Misso Vabadussõja ausammas
Kell 10:30 Rõuge Vabadussõja mälestusmärk ja Taani vabatahtlike mälestuskivi
Kell 11:00 aktus Rõuge rahvamajas
Kell 11:30 Saika metsavendade mälestuskivi
Kell 13:30 Krabi Vabadussõja mälestusmärk
Kell 14:00 Theodor ja Anna Pettai mälestusmärk Varstus
Kell 14:00 aktus Misso rahvamajas
Info:
Kaarel Kõvatu, 59012287 (Rõuge vald),
Indrek Hunt, 58415169 (Võrumaa malev)

keskuste
Noorte
Tugila
programmi tegevuste elluviimist rahastatakse haridusja teadusministri kinnitatud
ning
Eesti
Noorsootöö
Keskuse poolt elluviidava
ESF kaasrahastatud programmi
„Tõrjutusriskis
noorte
kaasamine
ja
noorte
tööhõivevalmiduse
parandamine“
raames.
Noorte Tugila programmi
viib ellu Eesti Avatud
Noortekeskuste Ühendus.
Meie kontaktid:
raugeank@gmail.com
telefon:
5340 3309
või külasta Rõuge Avatud
Noortekeskust.

Teade Viitina
piirkonna eakatele
Meie
kokkusaamised
hakkavad edaspidi toimuma
iga kuu kolmandal kolmapäeval kell 13.00. Seda on hea
ja lihtne meelde jätta. Tulge
julgesti kord kuus vanasse
mõisamajja juttu puhuma ja
laulma.
Kontakt: Aive, 53490593

Ega täpselt ju keegi ei tea,
millised on need värvid,
mis teevad hingele head,
muutes pingetuks närvid.
Õues praegu on hanged ja
jää veebruaris värve on vähe...
Siiski on selles kuus üks päev,
mis värvitult mööda ei lähe.
Juba koidikul aru saad,
kirkam jume on talve palges;
sünnipäevalist isamaad
näed ärkamas sini-mustvalges.
KAUNIST VABARIIGI
SÜNNIPÄEVA!
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Võrumaa robootikapäev 24.
märtsil 2018 Rõuge Põhikoolis
PALUN REGISTREERI MEESKOND 16. MÄRTSIKS!
Päevakava:
9:30-10:00 LEGO SUMO JA ROBOTIMÄNGUS
“EESTIMAA” OSALEJATE REGISTREERIMINE
1:.00-10:15 AVAMINE
10:15 ROBOTITE EHITAMINE
13:00 LÕUNA
13:30 ROBOTITE EHITAMINE JA
PROGRAMMEERIMINE
13:30-14:00 LEGO WeDo OSALEJATE
REGISTREERIMINE
14:00-16:30 LEGO WeDo VÕISTLUSEKS
ETTEVALMISTUS JA TÖÖDE ESITLEMINE
15:00-17:00 SUMO VÕISTLUSED
16:00-17:00 PÕRANDAPILDID LEGODEST (ei vaja
registreerimist, osaleda võivad kõik)
17:00-18:00 AUTASUSTAMINE JA TORT
LÕPP
LEGO
sumo
reeglid
on
samad,
mis
Robotexil
https://drive.google.com/file/
d/0B71feiHXouk8Qm9GejJJbWNIRG8/view
Robotit hakatakse ehitama ja programmeerima
võistluspäeval. Eelnevalt valmisehitatud robotiga
robootikapäeval osaleda ei saa.
Robotimängus “Eestimaa” tuleb robotil lahendada
kolm ülesannet. Täpsem info antakse võistlejatele
robootikapäeval. Robotit hakatakse ehitama võistluspäeval.
Eelnevalt valmisehitatud robotiga robootikapäeval osaleda
ei saa.
LEGO WeDo võistlustöö “EV100 Eesti loodus”
ehitatakse A3 paberile, mida võib kaunistada joonistustega.
Väärtustame tiimitööd, loovust, töö esitamise ning
hariva roboti ehitamise ja programmeerimise oskust.
Võistlustööd hakatakse ehitama võistluspäeval. Töö peab
sisaldama vähemalt ühte programmeeritud robotit, mis
sooritab vähemalt
kolm tegevust ja/või stseeni. Näiteks võib robot mati
peal liikuda punktist A punkti B
(esimene tegevus), tantsida (teine tegevus), ütelda
midagi (kolmas tegevus) jne. Joonistusvahendid võtta ise
kaasa.
Meeskonnad võivad olla kaheliikmelised. Iga meeskond
saab osaleda ühel võistlusalal.
Võistlus on osalejatele tasuta.
Korraldaja MTÜ Nuti-Võlur jätab endale õiguse
vajadusel teha päevakavas ja reeglites muudatusi.
Võrumaa robootikapäeva toetab Rõuge vald.
Kui soovid ka üritust toetada või tead kedagi, kes seda
teha soovib, siis palun võtke korraldajatega ühendust.
Samuti oleme väga tänulikud igasuguse info eest, mis teeks
võistluspäeva veel paremaks.

Varstu Sipelga lasteaed tähistab
oma 50. juubelit
2. märtsil tähistab Varstu lasteaed Sipelgas 50 aastat
tegutsemise täitumist. Selleks oodatakse kõiki endisi ja
praeguseid töötajaid ning vilistlasi külla, et meenutada
vanu aegu ja veeta aega praeguste lastega. Uksed on
kõigile avatud terve päeva.
Kell
15:00
algab
Varstu
kultuurikeskuses
tervituskontsert, millele järgneb kloun Ummi etteaste
ning kõhu täidab maitsev sünnipäevatort.
Varstu lasteaia praegune õppejuht Jaana Kõvatu sõnul
on sipelgapere pool sajandit tegutsemise täitumine suur
sündmus ning loodetavasti tulevad kohale paljud endised
töötajad ja vilistlased.
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Koostas ja toimetas Kaarel Kõvatu. Päisefoto: Martin Mark
Rõuge valla infolehe materjalid on jooksvalt oodatud aadressile infoleht@rauge.ee

Rõuge valla
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Tehniline teostus: www.kalurileht1.ee
kalurileht1@gmail.com; tel.5649 5252

