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Külaelu edendamise toetamise kord
Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lg 1 punkti 5 alusel.
§ 1. Üldsätted
(1) Külaelu edendamise toetamise kord sätestab Rõuge valla eelarvest Rõuge valla küladele läbi
külavanemate toetuse andmise ja kasutamise üle järelevalve teostamise tingimused ja põhimõtted.
(2) Toetuse andmise eesmärk on edendada külaelu, parandada külakeskkonda ja elukvaliteeti,
aktiviseerida külaelanikke organiseeruma ja seisma oma küla (piirkonna) probleemide
lahendamise eest Rõuge vallas.
(3) Toetust antakse külale:
1) küla (piirkonna) heakorra- ja teiste talgute kulude osaliseks hüvitamiseks;
2) külaürituste läbiviimiseks;
3) Rõuge valla külade päeva läbiviimiseks;
4) jäätmete ühiskonteineri kasutamiseks;
5) muudeks külaliikumise arendamise ja ühistegevuse aktiviseerimise tegevusteks.
§ 2. Toetuse taotlemine
(1) Toetuse taotlemise aluseks on vormikohaselt täidetud taotlus (lisa). Taotlus esitatakse Rõuge
Vallavalitsusele jooksvalt kalendriaasta jooksul.
(2) Toetust külaelu edendamiseks saavad taotleda vastavalt valla külavanema statuudile valitud
külavanemad.
(3) Taotleja esitab taotluse ühes eksemplaris vallavalitsusele paberkandjal allkirjastatuna või
elektroonilisel kujul digitaalselt allkirjastatuna aadressil vald@rauge.ee
(4) Rõuge valla külade päeva läbiviimiseks eraldab vallavalitsus korraldavale külale toetuse ilma
taotlust esitamata.
§ 3. Taotluste läbivaatamine
(1) Valla arendusnõunik kontrollib esitatud taotluse vastavust nõuetele. Puuduste esinemisel teatab
sellest taotlejale ja annab tähtaja puuduste kõrvaldamiseks.
(2) Kui ilmneb valeandmete teadlik esitamine, lõpetatakse menetlus toetuse määramiseks.
(3) Laekunud taotlustest teeb valla arendusnõunik koondi ning esitab selle koos algmaterjalidega
vallavalitsusele.
(4) Vallavalitsus kinnitab hiljemalt 15 kalendripäeva peale taotluste esitamise tähtaega toetuste
saajad vallavalitsuse korraldusega.
(5) Vallavalitsusel on õigus:
1) jätta taotlus rahuldamata;

2) rahuldada taotlus osaliselt;
3) rahuldada taotlus täies mahus.
(6) Vallavalitsus teatab taotlejatele otsusest kirjalikult.
§ 4. Taotluste eraldamine ja järelevalve
(1) Toetuse suuruse määrab vallavalitsus jooksva eelarve aasta alguses.
(2) Jäätmete ühiskonteineri kasutamisel kompenseeritakse vahe, mis tekib juhul, kui
ühiskonteineri kasutamine maksab rohkem kui kõikide kasutajate (vähemalt 3 majapidamist) 140
liitriliste konteinerite tühjendamine sama kasutussageduse korral.
(3) Toetuse ülekandmist ning kontrolli toetuse sihipärase kasutamise üle korraldab vallavalitsus.
(4)
Vallavalitsusel on õigus nõuda toetus tagasi või teha ümberarvestus:
1) kui toetuse saaja kasutas eraldatud toetust teisel eesmärgil, kui taotleti.
§ 5. Rakendussätted
Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.
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