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Tegevusaruanne
Vallavanema pöördumine
Igal aastal on mõni teema olulisem kui teised, 2015. aasta märksõnaks on meie jaoks olnud
koostöö.
Rääkides koostööst, siis esmalt peab ära mainima koostöö suurenemise Haanja vallaga. Alates
märtsist ilmub kord kvartalis meie ühine ajaleht Torniööbik, mille sisu loomisel ootame
koostööd ja tagasisidet oma valla inimestelt. Tegemist on ikkagi meie kogukonna lehega, mitte
valdade häälekandjaga. Lisaks ühisele ajalehele oleme välja andnud ka paberkandjal kaks
teemalehte. Kohalikule.ee kajastas vallaelanike ja ettevõtjate kuulutusi paberkandjal ning
vabaajaleht jagas informatsiooni valdades toimuvate huviringide kohta. Kuna mõlema valla
jaoks on oluline saada tagasisidet oma inimestelt, viidi möödunud aastal kahel korral läbi
mõttetalgud kohalikele elanikele. Märtsis toimunud mõttetalgutel arutleti erinevate
koostöövormide üle omavalitsustes, millest nii mõnigi idee on tänaseks juba teostuseni
jõudnud. Näiteks ühine kultuurikalender ja ühine huvihariduse infoleht. Septembris MTÜ
Revolutsioon eestvedamisel toimunud mõttetalgutel arutleti selle üle, mida saaksid inimesed
ise oma kodukoha heaoluks ja arenguks ära teha. Ka nende mõttetalgute ideid on asutud ellu
viima. Näiteks on käima lükatud Rõuge ja Haanja vallas asuvate vabade elu ja äripindade
kaardistus. Tugev vundament kahe valla heale koostööle on loodud ning sellele koostöö
ülesehitamisega jätkatakse ka järgmisel aastal.
Vallasisese koostöö suurimaks saavutuseks võib lugeda Rõuge valla arengukava 2015-2025
valmimist. Järgmise kümne aasta piirkonna suunanäitaja koostamisse panustas kokku ligi 160
inimest läbi 17 erineva töörühma. Valminud arengukava hakatakse ellu viima jõudumööda,
vastavale olemasolevatele võimalustele ja ressurssidele.
Koostöö arendamisse avaliku võimu ja kodanike vahel on andnud oma panuse ka toimekad
vallakodanikud. Üheks parimaks näiteks on enam kui aasta tegutsenud Rõuge valla
tervisenõukogu. Lisaks meie inimeste tervise eest hoolitsemisele toimus tervisenõukogu
eestvedamisel käesoleva aasta oktoobris tervisemess, kus lisaks nõukogu liikmetele olid väljas
erinevad spordiklubid ja tervislikest eluviisidest lugupidavad ettevõtted ning kodanikud Rõuge
ja Haanja vallast. Tervisenõukogu eestvedamisel on hakatud Rõuge vallas koguma
tervisetunde. Tervisetundide eest valla poolt tehtav investeering valiti välja rahvahääletuse teel
ehk kõigil valla elanikel oli võimalik 17-ne erineva objekti vahel valida ning anda oma hääl just
teda kõige enam kõnetanud objektile. Seega 10 000 tervisetunni täitumisel alustab vald kahe
väljakuga tenniseplatsi projekteerimist Rõuge kooli juurde. Vahendite piisavuse korral
ehitatakse üks platsidest ka välja.
Aasta 2016 toob meile uued väljakutsed ning eesmärgid. Kuna riik on võtnud eesmärgiks
haldusreformi läbiviimise 2017. aasta kohalikeks valimisteks, siis meie üheks olulisemaks
väljakutseks saab olema Rõuge jaoks parima haldusmudeli leidmine. Haldusreformi
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planeerimisel teeme kindlasti tihedat koostööd hea naabri Haanja vallaga, kuid oleme oma
pilgud suunanud juba ka teiste, Rõuget ümbritsevate, valdade poole. Kindlaks tingimusteks
oleme seadnud oma inimeste heaolu ning eelnimetatud Rõuge valla arengukavas toodud
eesmärkide täitmise.
Vaatamata tulevale haldusreformile läheb elu vallas edasi ning järgmisesse aastasse oleme
planeerinud mitme olulise objekti valmimise. Nii ootavad ees Viitina pargi rekonstrueerimine,
Ööbikuoru vaatetorni ehitus, Ööbikuoru viidaprojekt, Viitina mänguväljaku ehitus, Sänna küla
tänavavalgustuse ehitus ning osaleme jätkuvalt üle-eestilises hajaasustuse programmis. Lisaks
teeme eeltööd, et saaks ellu viidud Rõuge tööstusala edasiarendus (sh ettevõtlusinkubaatori
rajamine), Rõuge aleviku vee- ja kanalisatsioonitaristu III ehitusetapi tööd ja Rõuge
kompostimisväljaku rajamine. Kindlasti soovime jätkata noorte perede kruntide programmiga.

Tiit Toots
Rõuge vallavanem
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Valla üldiseloomustus
Rõuge vald paikneb Võru maakonna kesk- ja lõunaosas looduskaunil alal Võru linnast 16 km
kaugusel. Rõuge valla pindala on 263,7 km2 ehk 26 372 ha, sh põllumaad 5527 ha, rohumaad
2246 ha ja metsamaad 15235 ha.
Valla 2213 elanikku (seisuga 01.01.2016) elavad 108 külas ja Rõuge alevikus. Suuremad
keskused on Rõuge alevik (453 elanikku), Viitina küla (155 elanikku), Nursi küla (143
elanikku) ja Sänna küla (73 elanikku). Veerand Rõuge vallast jääb Haanja Looduspargi
territooriumile. Koos oma järvede ja ürgorgudega on Rõugel oluline koht Võrumaa puhke-,
talispordi ja turismiketis.
Praeguse Rõuge ala kuulus ajaloolise Ugandi maakonna Vagatavalve kihelkonda, mis oli üks
tihedamalt asustatud territooriume praeguse Eesti alal. 1783. aastal moodustati praegune Rõuge
kihelkond, üks kaheksast Võru maakonna kihelkonnast. Varasemad teated Rõuge mõisa kohta
pärinevad 1544. aastast, mil see kuulus koos Nursi, Sõmerpalu ja Kärgula mõisatega Georg
Kursile. Teda peetakse ka Rõuge kiriku finantseerijaks 16. sajandi keskpaiku. Seda aega
loetakse ka kirikukihelkonna tekkimise ajaks.
Viimaseks Rõuge mõisa omanikuks oli C. H. Von Samson-Himmelstjern. Pärast tema surma
pärisid mõisa tema lapsed.
19. sajandi viimaseks aastakümneks oli Rõuge mõisast, nagu paljudest teistestki mõisatest,
kujunenud agrotööstuslik kompleks. Seal töötasid õlleköök, villavabrik, saeveskid, jahuveski,
meierei, telliselööv, tõrva- ja söeahi. 20. sajandi algul lisandus neile aedviljakonservivabrik,
mille baasil loodi 1906. aastal firma "Gärtnerei Rauge". Rõugele kuulus ka Muhkametsa
karjamõis.
Pärast 1920. aasta maareformi omandas Friedrich von Samson-Himmelstjern mõisakeskuses
õllevabriku, juurviljahoidla ja põllumaa, kokku 35 ha. Elukohaks ostis ta Jaani-Peebu koolimaja
koos 58 ha maaga. Seal elas Samsonite pere 1939. aastani.
Rõuge viimase mõisniku järeltulija Alexander von Samson-Himmelstjerna on Rõuge valda
märkimisväärselt toetanud.

Asutuse funktsioon ja konsolideerimisgrupi struktuur
Rõuge valla omavalitsuslik staatus kinnitati 10. oktoobril 1991. aastal.
Põhitegevusala on lahendada ja korraldada kohaliku elu küsimusi, mis volikogu määruste või
otsuste ja valla põhimäärusega on pandud täitmiseks vallavalitsusele.
Rõuge
Vallavalitsus
raamatupidamisarvestust:
Rõuge Põhikool
Rõuge Lasteaed

korraldab
registrinumber

tsentraliseeritult

alljärgnevate

asutuste

75001968
75001951
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Rõuge Hooldekodu
Rõuge Raamatukogu
Viitina Raamatukogu
Sänna Raamatukogu
Nursi Raamatukogu
Rõuge Rahvamaja
Rõuge Avatud Noortekeskus

75001945
75001939
75001922
75001900
75001916
75001891
75037860

Käesolev majandusaasta aruanne on koostatud konsolideeritud aruandena, mis sisaldab lisaks
Rõuge Vallavalitsuse aruandele SA Rõuge Energiakeskus ja OÜ Rõuge Kommunaalteenus
koondaruannet, kus omavahelised kanded on elimineeritud.
Rõuge Vallavalitsus omab 100% osalust konsolideeritavates üksustes.

Konsolideerimisgrupi tähtsamad finantsnäitajad
Tuhandetes eurodes
2015
Bilansi näitajad
Varad aasta lõpus
Kohustused aasta lõpus
Netovara aasta lõpus
Tulemiaruande näitajad
Tegevustulud
Tegevuskulud
Tulem
Muud näitajad
Põhivarainvesteeringute maht
Likviidsus*
Lühiajaline maksevõime**
Kohustuste osakaal varadest
Laenukohustuste osakaal
varadest
Piirmäärade täitmine
arvestusüksuse konsolideeritud
näitajate alusel
Põhitegevuse tulem***
Netovõlakoormus****
Netovõlakoormuse ülemmäär
Piirmäärade täitmine
konsolideerimata näitajate alusel
Põhitegevuse tulem***
Netovõlakoormus****

2014

2013

2012

2011

6 903

7 241

6 385

5 734

5 358

1 220
5 683

1 577
5 664

1 338
5 047

1 163
4 570

1 276
4 082

2 742
2 711
18

3 234
2 603
617

2 991
2 501
477

2 750
2 230
488

2 284
2 010
249

128
0,811
1,675
18%

885
0,311
1,075
22 %

798
0,598
1,177
21 %

322
0,418
1,634
20 %

330
0 ,172
0,623
24 %

15%

16 %

18%

17 %

21%

294
921
1 762

119
1 043
1 361

159
953
1 395

292
891
1 309

-

294
923

118
1 045

147
977

260
891

-
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*Likviidsus – likviidsed varad/lühiajalised kohustused
**Lühiajaline maksevõime – käibevara/lühiajalised kohustused
***Põhitegevuse tulem – põhitegevuse tulude ja kulude vahe, täpsem arvestusmetoodika on
kehtestatud vastavalt KOFS § 32 lõikele 4 rahandusministri määrusega; piirmäär on vastavalt
KOFS § 33 null (st ei tohi olla negatiivne)
**** Netovõlakoormus – KOFS § 34 alusel arvestatud kohustuste ning KOFS § 36 alusel
arvestatud likviidsete varade vahe, täpsem arvestusmetoodika on kehtestatud vastavalt KOFS
§ 32 lõikele 4 rahandusministri määrusega; piirmäär 2012. aastal on 60% põhitegevuse tuludest.
Rõuge valla netovõlakoormus vastab konsolideeritud näitajate alusel KOFS § 34 toodud
piirmääradele. Rõuge valla konsolideeritud põhitegevuse tulem on vastavuses KOFS § 33, mis
ütleb, et tulem peab olema kas null või positiivne.
Viimased kaks näitajat on seotud kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadusega, mis
hakkas kehtima 2012. aastast. Seetõttu esitatakse 2015. aasta aruandes nelja viimase aasta
andmed, järgmisel aastal jõutakse viie aasta andmete esitamiseni.

Ülevaade üldisest majanduskeskkonnast
2015. aastal oli SKP jooksevhindades 20,5 miljardit eurot.
Kogu aasta vältel iseloomustas Eesti majandust aeglane, kuid stabiilne kasv. Kui I kvartalis
kasvas SKP võrreldes 2014. aasta sama ajaga 1,1%, siis IV kvartalis 0,7%. Kokku kasvas Eesti
SKP 2015. aastal 1,1%.
Statistikaameti andmetel langes tarbijahinnaindeks 2015. aastal 2014. aasta keskmisega
võrreldes 0,5%.
Tarbijahinnaindeksi aastamuutuse suurim mõjutaja oli mootorikütuse 13,9% odavnemine.
Suuremat mõju avaldasid veel kodudesse jõudnud elektri 4,3% ja soojusenergia 3,9%
odavnemine ning alkohoolsete jookide 6,1% kallinemine.
2015. aastal kallinesid eelmise aasta keskmisega võrreldes toidukaupadest enim kuivatatud
puuvili ja pähklid (24%) ning kohv (13%) ja odavnesid suhkur (18%) ning või (13%).
Viimase viieteistkümne aasta jooksul on tarbijahinnaindeksi aastamuutus olnud negatiivne veel
2009. ja 2014. aastal, mil see oli -0,1%.
Töötuse määr oli 2015. aastal 6,2%, tööhõive määr 65,2% ja tööjõus osalemise määr 69,4%.
Töötus oli oluliselt madalam ning tööhõive ja tööjõus osalemine kõrgem kui 2014. aastal.
Tööturunäitajad paranesid võrreldes 2014. aastaga tänu esimese kolme kvartali tulemustele,
kuid IV kvartalis olukord muutus.
2015. aasta III kvartali andmed väljendasid peamiste tööturunäitajate ehk tööjõus osalemise,
töötuse ning tööhõive määra jõudmist majandusbuumi või sellele lähedasele tasemele.
/allkirjastatud digitaalselt/
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IV kvartalis oli nii tööjõus osalemise kui ka tööhõive määr kõrgem kui eelmise aasta samas
kvartalis, kuid nii töötuse määr kui ka töötute üldarv ei olnud enam vähenenud. Kui 2014. aasta
IV kvartalis oli töötuse määr 6,3% ja töötute üldarv hinnanguliselt 42 700, siis 2015. aasta
IV kvartalis olid vastavad näitajad 6,4% ja 43 900.
2015. aasta paremate tööturunäitajate võimalike põhjustena võrreldes eelneva aastaga võib
välja tuua töötamise registri mõju tööhõivele, 2014. aasta majanduskasvu ning plaanitava
töövõimereformi. Selgelt aeglasem majanduskasv 2015. aastal on aga tõenäoliselt mõjutanud
ka juba 2015. aasta IV kvartali tööturunäitajaid.
Rõuge vallas oli 2015. aastal töötuid 4,3 % tööealisest elanikkonnast, mis on keskmiselt 58
inimest aastas. 2014. aastal oli töötuid 77, 2013. aastal 79 ja 2012. aastal 87 inimest. Seega on
ka Rõuge vallas töötute arv pidevalt vähenenud.
Keskmine brutokuupalk oli Statistikaameti andmetel 2015. aastal 1065 eurot (Võrumaal 874
eurot). 2014. aastal oli see 1000 eurot. Keskmine palk tõusis aastaga seega 6,0%. Kui 2014.
aastal oli brutokuupalga aastakasv 5,9%, siis 2015. aastal püsis brutokuupalga kasv stabiilsena.
Kõige kõrgem oli keskmine brutokuupalk IV kvartalis –1105 eurot, mis oli 2014. aasta IV
kvartaliga võrreldes 6,4% ja 2015. aasta III kvartaliga võrreldes 5,8% kõrgem.
Aastalõpu ebaregulaarsed preemiad ja lisatasud tõusid 2015. aasta IV kvartalis 2014. aasta sama
kvartaliga võrreldes palgatöötaja kohta 3,1% ning mõjutasid keskmist brutokuupalga tõusu 0,2
protsendipunkti võrra. Ilma ebaregulaarsete preemiate ja lisatasudeta tõusis keskmine
brutokuupalk 2015. aasta IV kvartalis 6,6%.
Reaalpalk, milles tarbijahinnaindeksi muutuse mõju on arvesse võetud, tõusis võrreldes
2014. aasta IV kvartaliga tänu jätkunud tarbijahindade langusele kiiremini kui keskmine
brutokuupalk – 6,9%. Reaalpalk on tõusnud alates 2011. aasta teisest poolest
kaheksateistkümnendat kvartalit järjest.
Eesti Konjunktuuriinstituudi andmeil on majanduskliima Eestis rahuldav. Majanduse
praegusele üldolukorrale antud hinnang on küll viimaste aastate madalaim, kuid 6 kuu pärast
peaks Eesti majandusseis natuke parem olema. Kui eratarbimise olukord on väga hea, siis
investeeringute olukorda hindasid EKI eksperdid ebarahuldavaks. Põhjuseks investeeringute
mahu arvestatav vähenemine. Tarbijate kindlustunnet on aidanud suurendada madal töötus,
suurenenud sissetulekud ja puuduv inflatsioon.

Ülevaade arengukava täitmisest
Avalik haldus
Rõuge vald on uuendusmeelne ja avatud, Rõuge on jätkuvalt piirkonna keskus.
Vallavalitsuses juurutatakse arendustegevusi, mis aitavad parandada avalike teenuste osutamise
kvaliteeti. Kasutusel on hulk kaasaegseid IT-lahendusi: valla ametiasutuses ja allasutustes
kasutatakse Skype’i, kõigil huvilistel on võimalus liituda valla listi ja Facebooki lehega, on üle
/allkirjastatud digitaalselt/
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mindud digitaalsele asjaajamisele. Valla koduleht on majutatud kovtp.ee keskkonda. E-teenuste
arendamise kaudu kasvab piirkonna atraktiivsus, soodustatakse uute ja paremate töökohtade
teket ning kasvab sotsiaalne sidusus. Geograafilised kaugused minetavad oma senise tähenduse,
kaotades äärealasid ning ühtlustades eri piirkondade konkurentsivõimet. Vähenevad piirkondlik
ebavõrdsus ja pikas perspektiivis ka arenguerisused.
2015. aasta tegevused:
Jätkus Rõuge valla kodulehe arendamine.
Koolitati valla personali ja külavanemaid.
Toimusid regulaarsed kohtumised vallaelanikega.
Toimuma hakkasid regulaarsed vallavanema vastuvõtud Viitina, Nursi ja Sänna külades.
Kaasati noori külade elukeskkonna arendamisse.
Tihendati koostööd Haanja vallaga:
Haanja rahvamajas ja Rõuge koolihoones korraldati Rõuge-Haanja ühised mõttetalgud.
Hakkas ilmuma Rõuge-Haanja valdade ühine ajaleht Torniööbik.

Haridus
Rõuge vallas on välja kujunenud hea õpikeskkond, mis aitab kaasa laste ja noorte
võimetekohasele arengule, annab konkurentsivõimelise hariduse ning võimaldab
kujuneda väärtustatud ühiskonnaliikmeks.
Rõuge vallas tegutseb kolm haridusasutust: Rõuge Lasteaed, Rõuge Põhikool ja Leiutajate
Külakool.
Rõuge lasteaed
Alusharidust antakse Rõuge lasteaias. 2010. aastal renoveeriti Kohalike Avalike Teenuste
Arendamise projekti raames kogu 1969. aastal valminud hoone. 2011. aastal ehitati juurde
ruumid neljandale rühmale. Lisaks tegutseb alates 2006. aastast üks lasteaia rühm Viitina
Külakeskuse hoones. 2015. aastal oli lasteaias 82 last.
Tugisüsteemidest on lasteaias logopeed (kahasse kooliga) ja tugiisikud (erivajadustega laste
toetamiseks).
Lasteaias töötab hea ettevalmistusega, õpihimuline, üksteist toetav, arenemisele suunatud ja
lapsesõbralik meeskond. Lasteaed liigub lapsekeskse ja mängulise õpetuse poole. Oma tööd ja
arengut analüüsides on jõutud õppiva organisatsiooni vajaduse mõistmisele – toimub
pedagoogilise ja muu kaadri järjepidev enesetäiendamine, koolitamine jne. Rühmades toimub
laste arengu jälgimine ja hindamine, millele toetudes viiakse läbi arenguvestlused
lastevanematega ja seatakse lapsest lähtuvalt eesmärgid tema edasise arengu huvides.
Õppe- ja kasvatustöös lähtutakse koduloolise teemaõppe ehk integreeritud tegevuse
põhimõtetest. Lasteaias on välja kujunenud oma traditsioonid ning ühisüritused
lastevanematega. Oma töö planeerimiseks on viidud läbi erinevaid lastevanemate küsitlusi,
mille tulemuste analüüsile toetudes luuakse laste arenguks paremaid võimalusi ja tingimusi.
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Oluliselt on tõusnud selliste laste arv, kes vajavad erinevaid tugiteenuseid. Seepärast on tõusnud
vajadus erialaspetsialistide (logopeed, eripedagoog) ning sobitusrühma järele.
Rühmad osalevad mitmetes projektides ja konkurssidel. Lasteaia projektiga seotud tegevusi on
ära märgitud ka riiklikul tasemel. Lasteaed on ühinenud TEL võrgustikuga, „Kiusamisest vaba
lasteaed“ projektiga, Võro keele tutvustamise ja õpetamisega. Hea koostöö on valla erinevate
allasutuste ja kooliga.
Rõuge Põhikool
Rõuge vallas annab põhiharidust Rõuge Põhikool. Rõuge koolimaja vanem osa on valminud
1883. aastal, uuem osa 1966. aastal. Kooli juurdeehitus võimla ja täiendavate klassidega valmis
2003. aastal. 2008. aasta suvel lõppes vana koolihoone täielik renoveerimine. Seega on Rõuge
koolis loodud kaasaja nõuetele vastavad õpitingimused. 2015. aastal oli Rõuge koolis 10
klassikomplekti, neis õppis 162 õpilast.
Koolis töötab 17 aineõpetajat. Pedagoogilisse personali kuuluvad ka sotsiaalpedagoog,
abiõpetaja ja osalise koormusega pikapäevaõpetaja. Logopeedi jagatakse kooli ja lasteaia vahel.
Vastavalt igakuisele graafikule tegutseb kooli juures ka kooliõde.
Õpilastele pakutakse kaks korda päevas tervislikku ja mitmekesist toitu. Nii koolilõuna kui
pealelõunase pikapäevatoidu valmistavad oma kooli kokad.
Kooli õppekava aluseks on põhikooli ja gümnaasiumi riiklik õppekava.
Järjest enam peab arvestama õpilase individuaalsusega ja hariduslike erivajadustega. Vastavalt
sellele kohandatakse ka õppetööd. Suurema õpilaste arvuga klassides õpetatakse matemaatikat
ning eesti ja inglise keelt osaliselt rühmades. Õpiraskustega õpilased saavad suurt tuge kõikides
kooliastmetes toimuvatest õpiabi tundidest. Koolis tegeletakse järjest enam ka andekuse
arendamisega.
Õppetööd toetavad ka pikapäevarühmad. Koolis tegutseb alates 2014. õppeaastast neli
pikapäevarühma, sest viimastel aastatel on pikapäevarühma õpilaste arv järsult tõusnud.
Kasutusele on võetud Rõuge kooli sümboolikaga koolivorm, mis väljendab kooli ühtsust ja
identiteeti, väärtustab koolikultuuri ja tekitab ühtsustunnet.
Leiutajate Külakool
Rõuge vallas Sänna külas töötab I ja II kooliastme erakool „Leiutajate Külakool“, millel on
koolitusluba alates juulist 2014. Õppetöö toimub Sänna Kultuurimõisa ruumides. Kooli
pidajaks on MTÜ Sänna Kultuurimõis. 2015. aastal õppis koolis 14 õpilast.
2015. aasta tegevused:
Täiustati huvitegevuseks vajalike vahendite baasi.
Jätkus robootika ringi tegevus.
Korraldati avatud kursusi erinevatele sihtrühmadele.
Jätkus Erasmus+ programmi rahvusvahelise koolide strateegilise koostööprojekt, kus Rõuge
Põhikool on üks partneritest.
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Turism
Rõuge vald on tuntud ja tunnustatud puhkuse ja aktiivturismi piirkond.
Rõuge vald on oma looduslike ressursside poolest mitmekülgseim piirkond Võrumaal. Samas
ollakse koos Haanjaga maakondlikuks turismiväravaks, omades mitmekesiseimat vaatamisväärsuste hulka ning suurimat turismiteenuste pakkujate võrgustikku Võrumaal.
Turismimajanduse tähtsus on pidevalt tõusnud, nagu on laienenud ka pakutavate
turismiteenuste hulk ja valik. Rõugest on kujunemas ligitõmbav aktiivturismi piirkond, kus on
oluline koht erinevatel atraktsioonidel, puhkekohtadel, üritustel jne.
Rõuge valla hüüdlauseteks on „Rõuge, seitsme järve maa”, „Leia ennast Rõuges” ja „Trehvämi
Rõugõn!”.
Rõuge Ööbikuoru keskus teenindab suvehooajal külastajaid ning jagab teavet piirkonna
vaatamisväärsuste, majutusvõimaluste, ürituste ja pakutavate teenuste kohta. Rõuge Ööbikuoru
keskuses müüakse suvehooajal käsitööd ja kohalikku toitu. Talvehooajal toimuvad keskuses ja
selle ümbruses kelgukoertega seotud tegevused. Ööbikuoru laululaval ja selle ümbruses
toimuvad erinevad kultuurija spordiüritused. Rõuge vallavalitsus koordineerib kohalikku
turismiarengut ja koostööd kohaliku omavalitsuse ning ettevõtjate vahel. Toimuvad infopäevad
ja koolitused turismiettevõtjatele.
Rõuge valla tugevuseks on tihe majutusasutuste võrk (27% majutuse pakkujatest maakonnas
asub Rõuge vallas), lisaks pakutakse erinevaid turismiteenuseid nagu näiteks ratsutamine ja
forellipüük ning jalgrataste, paatide ja erinevate spordivahendite laenutus; atraktsioon Linnutee,
ATV-matkad, vibulaskmine, sepatöö demonstratsioon, saunateenused, soolakamber,
massaažiteenused jne. Ööbikuoru Villas on aastaringselt avatud kohvik, lisaks pakuvad
hooajaliselt toitlustamist Saarsilla talukohvik, kiirsöögikoht Rõuge Rooben, Mägilase pubi ning
ettetellimisel enamus majutusteenuse pakkujatest.
Avatud on erinevad spordiväljakud: talvel täismõõtmetega rahvusvahelistele nõuetele vastav
valgustatud jääväli ja suusarajad, tõstukiga suusamägi Kiidil, suvel kunstmurukattega
jalgpalliplats (jääväljakul). Lisaks ka jaanalinnufarm, sepa talu ning parvsaun. Aleviku
keskuses on ainulaadne Eesti Ema monument. Külastajate seas on populaarsed erinevad
matkarajad: Luhasoo õpperada, rajad Rõuge Ööbikuorus ja ümber Suurjärve (tuntud ka kui
energiarada), Rõugest Hinni kanjonisse viiv Rõuge ürgoru matkarada, Sänna taevarada.
Turistidele pakuvad huvi Ööbikuorg koos Linnamäe ja vesioinastega, Rõuge ürgoru järvistu,
Rõuge Maarja kirik, Hinni kanjon, Luhasoo maastikukaitseala, arendatav Rõuge muinastalu,
Ööbikuoru hüdrotöökoda-muuseum, Vabadussõja monument ja mälestuskivi Taani
vabatahtlikele, kes osalesid Vabadussõjas; National Geographicu kollane raam jne. Välja on
kujunenud mitmed suurüritused, mis toovad piirkonda hulgaliselt külastajaid kogu Eestist:
Rõuge valla tantsu- ja laulupidu, ratsutamisvõistlused, jaanisimmanid, Rõuge veepidu ja
paadiralli, kalapüügivõistlused nii suvel kui talvel (Viitina Kuurits ja Rõuge Purakas), Rõuge
rattamaraton, mägiratturite mitmepäevasõit Tour de Rõuge, Rõuge jooksumaraton, Priitahtlike
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Pritsimeeste Käraja, Rõuge triatlon ning ridamisi väiksemaid üritusi. Kultuuri ja
kunstisündmusi pakuvad ka nii Sänna Kultuurimõis kui Rõuge Kunstikuur.
2015. aasta tegevused:
Tehti ettevalmistusi uue vaatetorni rajamiseks Ööbikuorgu.
Alustati Rõuge Ööbikuoru külastuskompleksi korrastamise ja kaasajastamise projektiga.
Hooldati olemasolevaid matkaradu.
Tehti tegevusi looduskaitsealuste objektide säilitamise tagamiseks, jätkusuutlikuks
arendamiseks ning eksponeerimiseks.
Korraldati kultuuriüritusi Ööbikuorus, Viitinas, ürgorus tervikuna.
Arendati Sänna Kultuurimõisa (mõisakompleks ja park).
Jätkuvalt arendati tugiinfrastruktuuri.
Osaleti Maamessil ja Maale elama messil.
Jätkus muinastalu teemapargi rajamine.
Koostati valla suvesündmuste flaier.
Valmistati ette ja viidi läbi Ööbikuoru uue vaatetorni disainikonkurss.
Tehti värskendusremont Ööbikuoru keskuse hoonele väljastpoolt.
Tehti ettevalmistusi Viitina mõisapargi rekonstrueerimiseks.

Kultuur
Rõuge valla kultuurielu on mitmekülgne, kaasaegne, kõigile kättesaadav ja traditsioonide
järjepidevust väärtustav.
Rõuge rahvamajas tegutses 2015. a seisuga 5 täiskasvanute isetegevuskollektiivi, neile
lisanduvad põhikooli laulu- ja tantsuringid. Lisaks rahvakultuurikollektiividele tegutsevad
erinevad huviringid Rõuge Avatud Noortekeskuses, Nursi ja Viitina külakeskustes, Sänna
Kultuurimõisas, Rõuge Kunstikuuris ning Rõuge Põhikoolis.
Hulgaliselt traditsioonilisi üritusi toimub vabaühenduste eestvedamisel. Vallast on võimalik
taotleda toetust nii kultuuri- kui ka spordiürituste korraldamiseks.
Toimuvad suurüritused on pikaajaliste traditsioonidega. Alates 1998. aastast on pidevalt
toimunud omanäolised suurüritused Rõuge Veepidu ja Paadiralli ning Viitina Kuurits. Alates
2004. aastast taaselustati valla laulupäevade traditsioon ning nüüd toimuvad Viitina Järvesaarel
kevadeti tantsu-laulupeod, kus on esinejaid alates lasteaiast kuni eakate kollektiivideni. Igal
aastal viiakse läbi hulgaliselt väiksemaid üritusi, millest mõned omakorda traditsiooniks
kasvavad.
Rõuge rahvamaja on liitunud Eesti Kontserdi maakondliku programmiga „Muusika
Eestimaale”, mida rahastavad Eesti Kultuurkapitali helikunsti sihtkapital, maakondlik
ekspertgrupp, Eesti Kontsert ja kohalik omavalitsus. Programmi eesmärk on pakkuda
aastaringselt kontserte ning tuua vabariigi tippmuusikuid suurlinnadest kaugemale. Programmi
„Teater maale” raames korraldab rahvamaja 1–2 professionaalse teatri etendust aastas, lisaks
organiseeritakse teatrite ühiskülastusi lastele, noortele ja täiskasvanutele.
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Vallarahvale pakuvad oma teenuseid avalikud raamatukogud Rõuges, Viitinas, Nursis ja
Sännas.
2015. aasta tegevused:
Korraldati 10. korda traditsioonilist valla tantsu-laulupidu Järvesaares.
Jätkusid tegevused Sänna Kultuurimõisas.
Tegevust jätkas Jaanipeebu Kitarrikool.
Korraldati erinevaid kultuuriüritusi Ööbikuorus.
Mitmekesistati huvitegevusi piirkonnakeskustes vastavalt huvigruppide eelistustele.
Kasutati alternatiivseid esinemispaiku.
Arendati uusi kultuurisuundi.
Jätkus paikkondliku pärimuse ja kombestiku ning võru keele ja kultuuri hoidmine.
Rõuge rahvamaja osales jätkuvalt programmis „Muusika Eestimaale”, mis toimib Eesti
Kultuurkapitali, Eesti Kontserdi ja kohaliku omavalitsuse koostöös.
Jätkus rahvusvaheline ja siseriiklik kultuurivahetus.
Jätkus mälumänguturniiri korraldamine.
Rahvamajas toimus aasta jooksul ridamisi erinevaid näitusi.
Osaleti iga-aastasel Võrumaa käsitöömeistrite näitusel Riigikogu hoones Toompeal.

Huviharidus ja elukestev õpe
Rõuge valla inimene õpib ja areneb kogu elu ning selleks on loodud mitmekesised
võimalused.
Rõuge valla huviharidus on mitmekesine, hõlmates nii vallavalitsuse koordineeritud
huvitegevust rahvamajas, laste- ja noorsootööasutustes kui ka erinevate vabaühenduste ja
huvigruppide omaalgatuslikku tegevust.
Lisaks korraldatud huvitegevusele on vallas moodustunud grupid, kes käivad koos ning
tegelevad oma huvialadega kas regulaarselt või hooajati, vastavalt huvile ja vajadustele
(jalgrattasport, golf, käsitöölised jne).
Huviringide loominguga on osaletud nii kohalikel, piirkondlikel kui riiklikel laulu- ja
tantsupidudel ning erinevatel konkurssidel ja spordivõistlustel; oma töid on esitletud veebis ja
näitustel, aga ka näiteks Riigikogus. Valla spordi- ja tehnikaklubid ning isetegevuslased on
saavutanud häid tulemusi nii maakondlikul kui riiklikul tasemel, mis näitab valla huvihariduse
kõrget taset.
Lisaks regulaarsele huvitegevusele pakutakse vallas ka mitteformaalse õppe võimalusi.
Silmapaistvamad elukestvat õpet edendavad vabaühendused on MTÜ Sänna Kultuurimõis,
MTÜ Revolutsioon, Noorsooühing Rõuge Noorteklubi ja Jaanipeebu kitarrikool. Hooajaliselt
korraldavad erinevaid kursusi ja koolitusi ka teised vabaühendused: MTÜ Omatehtud, MTÜ
Rõuge Priitahtlikud Pritsimehed jne. Veel tegutsevad vallas tervisenõukogu ja aktiivsed
kodanikud, kes on valmis algatama erinevaid silmaringi laiendavaid ja harivaid tegevusi.
Korraldatavad koolitused on sageli projektipõhised ja tasuta; kodanikele soovitakse pakkuda
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võimalikult erinevaid ja soodsaid enesetäiendusvõimalusi. Koolituste planeerimisel
arvestatakse sihtgruppide huvide ja soovide ning üldiste ühiskondlike tendentsidega.
Vallavalitsus toetab kooliõpilaste vallast väljaspool toimuvates huviringides osalemist,
vallasisene huvitegevus on valdavalt tasuta (mõned kursused on tasulised).
2015. tegevused:
Toetati kodanikeühenduste loomist.
Jätkus Sänna Kultuurimõisa arendamine.
Toimusid kohalike meistrite käsitööde näitused.
Korraldati huvitegevusega seotud infopäevi.
Korraldati teemaüritusi ja näitusi.
Mitmekesistati kooli ja noortekeskuse huviringe.
Kaardistati elanike koolituste huvi läbi elluviidud küsimustiku.
Alustati koostöös Võru Suusaklubiga suusatreeninguid Rõuge Põhikoolis.
Jätkati koostöös MTÜ FC Helios Võruga jalgpallitreeninguid Rõuge Põhikoolis.

Noorsootöö
Rõuge noor on avatud maailmavaate, positiivse ellusuhtumisega, ettevõtlik ja
väärtustatud kogukonna liige.
Rõuge vallas alustati aktiivselt tööd noortega 1997. aastal, kui asutati Noorsooühing Rõuge
Noorteklubi. Esimesed noortekeskuse ruumid said noored 1998. aastal praegusesse Rõuge
Avatud Noortekeskuse hoonesse. Noorsootööd on eesmärgistatult arendatud alates 2001.
aastast, kui tööle asus noorsootöötaja. Hiljem on lisandunud noortekeskused ja noorsootöötajad
ka Viitina ja Nursi endistesse koolihoonetesse. 2011.–2014. aastatel oli noorsootöö teenus
Sännas delegeeritud MTÜ Sänna Kultuurimõisale. Rõuge Avatud Noortekeskus on
renoveeritud 2009. aastal, Nursi noortetoa ruumid 2014. aastal. Rõuge valla noorsootöötajatel
ja noorsootöö spetsialistil on kõrgharidus või kõrgharidus omandamisel.
Noorsootöö on olnud tulemuslik ning täitnud talle seatud eesmärke, milleks on noorte toetamine
ühiskonnas toimetulevaks täiskasvanuks kujunemisel. Rõuge vallast on saanud arenev piirkond,
kus kohalike noorte tugeval sidususel kodukohaga on oma roll ka noorsootööl.
2012. aastal osales Rõuge vald üle-eestilises noorsootöö kvaliteedi hindamises, saavutades nii
väliskui sisehindamises kõrged hindepunktid. Rõuge valla noorsootöötajad ja noored, Rõuge
Avatud Noortekeskus ning Noorsooühing Rõuge Noorteklubi on saanud tunnustust tulemusliku
töö eest nii kohalikul kui riiklikul tasandil. Rõuge valla noorsootöötajad osalevad erinevates
noorsootööga seotud võrgustikes, mis võimaldab kaasa rääkida noorsootööd mõjutavates
protsessides (Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus, Eesti Noorsootöötajate Ühendus, SA
Archimedes, Euroopa Noored Eesti büroo, Võrumaa noorsootöö nõukoda, Võrumaa
Omavalitsuste Liidu haridus- ja kultuurikomisjon, haridus- ja teadusministeeriumi töörühm
jne).
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Viimaste aastate tegevuste keskmes on olnud töötud noored või noorte ettevalmistus tööeluks
läbi erinevate metoodikate kasutamise. Lähiaastatel keskendutakse koos Haanja ja Varstu
vallaga noori jõustavale ennetustegevusele, kus olulisel kohal on võrgustikutöö erinevate
spetsialistide kaasamisel, et viia noorsootöö meetodid ka nende noorteni, kes iga päev
noortekeskusi ei külasta.
Noored saavad nii noortekeskuse kui noorteklubi kaudu osaleda erinevates rahvusvahelistes
projektides.
2005. aastal loodi Rõuge Noortevolikogu. 2013.–2015. aastatel tegutseb noortevolikogu viies
koosseis.
Noorte huvitegevus on mitmekesine. Kooli ja rahvamaja kõrval pakub tegevust ka
noortekeskus, viies huviringid ka küladesse kohapeale. Meediaring Rõuge TV on saavutanud
oma töös juba üleeestilise tuntuse, olles partner ka üleriigilistele telekanalitele.
Rõuge Avatud Noortekeskus on praktikabaas noorsootöö tudengitele ning Töötukassa partner
noortele töökogemuse pakkumisel, samuti pakutakse pidevalt vabatahtliku töö võimalust nii
kohalikul kui rahvusvahelisel tasandil.
2015. aasta tegevused:
Rõuge Noortevolikogu liikmed osalesid Eesti Noorteühenduste Liidu üritustel ja koolitustel.
Osaleti Lahe Koolipäev üritusel.
Noored osalesid maakondliku Noortekogu töös, võtsid osa Võrumaa Noorte suvepäevadest
maakondliku noortekogu poolt korraldatud tegevustes.
Viidi ellu Erasmus+ rahvusvaheline noorteprojekt " Agora". Projektis osalejad olid vanuses
15-19 eluaastat ja peamiselt noortevolikogu liikmed.
Alustatud on koostööd Kazahstani, Turkmenistani ja Hiinaga. Reaalsed tegevusplaanid
fikseeruvad 2016.aastal.
Noored ja noorsootöötajad osalesid erinevates rahvusvahelistes projektides, rahvusvahelistel
koolitustel Türgis, Soomes.
Rõuge Avatud Noortekeskus võttis vastu töövarju Sloveeniast.
Osaleti Rõuges toimunud Erasmus+ programmi koolitusel "Creative Media", millest võtsid osa
noorsootöötajad Leedust, Türgist, Sloveeniast, Horvaatiast, Maltalt, Kreekast.
Rõuge Avatud Noortekeskus on partner Erasmus+ programmi strateegilises koostööprojektis
"Boost Your Possibilities", mille raames on osaletud rahvusvahelistel projektikoosolekutel
Soomes ja Eestis. Projekt jätkub 2016.aastal.
Noortekeskuses töötasid kaks vabatahtlikku- Manuel Moreno Hispaaniast ja Larysa
Goroshanska Ukrainast.
Viidi ellu koostööprojekt " Hooliv kogukond" koostöös Varstu ja Haanja vallaga. Selle raames
toimusid noorte arutelud probleemide ja lahenduste osas kogukonna arendamisel, loodi NAF
dokumentatsioon ja toetati noorteprojekte.
Osaleti maakondliku noorsootöö nõukoja töös, viidi koostöös teiste omavalitsustega ellu
Võrumaa noorte suvepäevad, käidi õppekäigul Tallinnas.
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Noorsootöötajad koos vabatahtlikega viisid läbi õppetegevusi koolis, vabatahtlik käis abis
lasteaias, vabatahtlikud korraldasid koolis keeleklubi tegevust.
Klassid käisid noortekeskuses läbi viimas õppetegevusi, mida juhtisid noorsootöötajad.
Lasteaia personalile korraldati õppepäev noortekeskuses.
Koostöös naaberomavalitsustega on läbi Eesti Noorsootöö Keskuse koostöögruppide
tegevusprogrammi välja töötamisel mitme valla ülene Noorte algatusfond.
Käidi õppekäigul ettevõtjate juurde, toimus ettevõtjatega ühine arutelu.
Noori kaasati huviringide juhendajatena.
Toimus kaks tunnustusüritust - maikuus ja detsembris.
Osaleti maakondlikul tunnustusüritusel.
Esitati Katri Kõva Hea eeskuju tiitlile.
Esitati noori ka teistele, sh valla tunnustuskonkurssidele.
Noorte osaluse võimaldamiseks tagati noortele transport küladest üritustele ja huviringidesse
ning rakendati mobiilset huvitegevust külades.
Uuendati arvutiparki noortekeskustes.
Valmistati ette 2016. aastaks täiendav IKT vahendite projekt.
2016.aastaks ANK programmi taotluse ettevalmistamine.
Korraldati Volbriöö üritus
Kaasati vanemaid noorte tegevuste elluviimiseks - kokandusringid.
Osaleti Püssa küla laadal.
Osaleti Rattapäeva ja Rõuge Veepidu ja Paadiralli korraldusel, noori kaasati jooksumaratoni ja
rattamaratoni korraldustoimkonda.
Rajati puhkeala koos varjualusega.
Toimusid võrgustikukohtumised. Alustati tööd Noorte Tugila programmiga mitteõppivate ja töötavate noorte toetamiseks ja ühiskonda kaasamiseks.
Toimusid laagrid noortele sh koostöölaager Võru noortekeskusega, kohalik laager
ja koostöötegevused Vaivara valla noortega.
Mitmekesistati huviringide tegevust, lisandusid astronoomia, fotograafia, golf, võrkpall.
Noortekeskust kasutati aktiivselt perekondlike sündmuste pidamiseks.
Iga kuu viimasel neljapäeval toimusid noortekeskuses eakate kohtumised.
Viidi käbi iga-aastased pargi heakorratalgud, millest võttis osa arvukalt noori.
Noortekeskusesse on ostetud väiksemaid vahendeid tegevuste mitmekesistamiseks, ruumide
hubasuse loomiseks.
Koostöös Eesti Töötukassaga on tööle võetud noorsootöötaja " Minu esimene töökoht"
programmi toel. Noorsootöötajale on võimaldatud erinevaid tööd toetavaid koolitusi.

Sport
Rõuge vallas on kõigil mitmekesised võimalused nii rahva- kui saavutusspordiga
tegelemiseks.
Rõuge vallas on aastaid tehtud olulisi samme sporditegevuse arendamiseks. Rõuge kooli juures
saab sportida täismõõtmetega võimlas (valminud 2003), kus on loodud võimalused korv-, võrk,
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ja saalijalgpalli harrastamiseks. Samas hoones asuvad jõusaal, aeroobikasaal, varustuse-,
treeneri-, riietus-, duširuumid ja saunad. Suvisel ajal kasutatakse koolikompleksi aktiivselt
noorte spordilaagrite korraldamiseks. Spordisaali haldab Rõuge Põhikool.
Kooli läheduses asub 2012. aastal valminud täismõõtmetes ja hokipoordidega jääväljak. 2013.
aastal paigaldati platsile kunstmurukate, mis võimaldab seal kevadest sügiseni jalgpalli
mängida. Platsi haldab ja hooldab MTÜ Rõuge Spordiklubi, kellega Rõuge Vallavalitsusel on
sõlmitud vastav leping. Tulevikus jäähoone ehitamiseks on loodud SA Rõuge Jäähall.
Rõuge Noortekeskuse juurde rajati 2012. aasta sügisel skatepark, kus saab harrastada rula,
tõuke- ja trikirattasporti.
Ala-Rõugesse endise infopunkti kõrvale rajati 2014. aastal rannavolleplats. Külades on olemas
erinevad palliplatsid. Avalikud volleplatsid asuvad Rõuges, Viitinas ja Nursis.
Rõuge valla spordielu iseloomustab mitmekesine spordiürituste kalender, mida sisustavad nii
kohalikud kui ka väljastpoolt valda tulnud ürituste korraldajad (traditsiooniliselt kolm
jalgpallivõistlust hooajal, rahvusvaheline hokiturniir, suvine ülevallaline vollesari,
rattamaraton, mägiratturite mitmepäevasõit, tõukerattamaraton, kestvusratsutamise võistlused,
suvine golfituur, motokrossid, jooksumaraton, triatlon, orienteerumispäevakud, paadiralli jne).
Ka rahvasport on pikaajaliste traditsioonidega.
Erinevate spordialade arendamiseks ja huviliste koondamiseks on loodud mitmeid
organisatsioone.
⋅ MTÜ Rõuge Spordiklubi tegeleb jäähoki- ja jalgpallivõistluste korraldamise ning alade
arendamisega.
⋅ Jalgrattaklubi Rõuge Racing Team koondab rattasõpru, kes osalevad klubivormides võistlustel
üle Eesti. Klubi korraldab igal aastal lastele rattapäeva ning on viis korda korraldanud Rõuge
pargisprinti. 36
⋅ MTÜ Rõuge Korvpalliklubi koondab korvpallihuvilisi ka naabervaldadest. Osaletakse
enamasti maakonnasisestel võistlustel.
⋅ MTÜ Rõuge Golf ühendab golfimänguhuvilisi eesmärgiga rajada üheksa rajaga väljak.
Vabatahtliku tööna hooldatakse golfiväljakut ning korraldatakse võistlusi.
⋅ MTÜ Terviseklubi Siruta eestvõtmisel toimuvad regulaarselt erinevad naiste tervise
edendamise treeningud (pilates, võimlemine, aeroobika jne).
⋅ Taevatähe suusahüppe ja kahevõistluse meeskonda kuuluvad Eesti koondislased Kail ja
HanHendrik Piho, kes on vallale ja piirkonnale kuulsust toonud nii kodumaal kui piiri taga.
Häid tulemusi on näidatud olümpiamängudel, maailma karikavõistlustel ja
maailmameistrivõistlustel.
⋅ MTÜ Sänna Külaühing koostöös Eesti Tõukerattaliiduga edendab tõukerattasporti piirkonnas
ning korraldab vastavaid üritusi.
⋅ Noorsooühing Rõuge Noorteklubi korraldab Rõuge Veepeo ja Paadiralli raames
ülipopulaarset kummipaadiralli võistlust iga aasta juulikuus.
⋅ MTÜ Rõuge Krossiklubi koondab valla motospordihuvilisi. Käiakse võistlemas väljaspool
ning korraldatakse krossiüritusi ka oma vallas.
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Lisaks klubilistele tegevustele toimuvad järgmised treeningud: võrkpall (naised, mehed),
jooga, erinevad tantsurühmad. Vallavalitsus pakub inimestele ujumisbussi teenust Väimela
ujulasse ning suusabussi teenust Haanja suusakeskusesse. Talvisel ajal on kooli juurde ning
Rõuge ja Viitina vahele sisse sõidetud suusarajad.
Koolilastele pakutakse mitmeid spordiringe (jalgpall, judo, ujumine jne). 2014. aasta sügisest
alustas jalgpalliklubi FC Helios Võru laste jalgpallitreeninguid Rõuges.
Vallas on pikaajaliste traditsioonidega talvised autospordivõistlused. Vastavalt
ilmastikuoludele valmivad igal aastal lume- ja jäärajad ning peetakse võistlusi Rõuges, Viitinas
ja Nursis.
Vallavalitsus on loonud sportlaste tunnustamise korra. Koos teiste valla aunimetustega antakse
välja aasta sportlase tiitel. Valla eelarvest jagatakse taotlusvoorudena spordi toetuseks rahalisi
vahendeid.
Spordis tehakse järjepidevat koostööd Läti Vabariigi Ape omavalitsusega ja Vene
Federatsiooni Pihkva oblasti omavalitsustega. Senine koostöö on tulemuslik, jätkusuutlik ja
perspektiivikas.
2015. aasta tegevused:
Igal nädalal oli valla elanikel võimalik käia ujumisbussiga Väimela ujulasse.
Arendati ja toetati olemasolevate spordiklubide tegevust.
Korraldati erinevaid spordiüritusi.
Alustati tervisetundide kogumist.
Korrastati olemasolevaid palliplatse Nursis ja Viitinas.
Korraldati ülevallaline spordipäev Viitinas.

Sotsiaalhoolekanne
Rõuge vallas on turvaline ja hea elada, vajalikud sotsiaalteenused on kättesaadavad
kõigile.
Kaasaegses ühiskonnas on tunnustatud printsiip, et kodanikele on tagatud sotsiaalne kaitse, mis
annab kindlustunde tuleviku suhtes ning võimaluse elada inimväärselt kogu elu.
Sotsiaalhoolekande ülesanne on aidata ja toetada seda osa ühiskonnast, kes ei tule toime oma
elu korraldamisega: lapsed, eakad, puuetega inimesed, töötud ja vanemliku hoolitsuseta jäänud
lapsed.
Sotsiaalhoolekande eesmärk on abi osutamine isikule või perekonnale toimetulekuraskuste
ennetamiseks, kõrvaldamiseks või kergendamiseks.
Vallal on 27 hoolduskohaga hooldekodu eakatele ja puuetega inimestele, kes vajavad
ööpäevaringset hooldust. Koduhooldusteenust kasutavad 15 eakat puudega inimest.
Sotsiaaleluasemeteenus – vallal on 6 sotsiaalkorterit.
Perekonnas hooldamine – perehooldusleping oli sõlmitud 1 vanemliku hoolitsuseta jäänud
lapse suhtes ja 1 vanemliku hoolitsuseta jäänud laps kasvab eestkosteperes.
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Hooldamine ja rehabilitatsioon hoolekandeasutuses – Rõuge hooldekodus oli hooldusel 14
eakat Rõuge valla inimest, Lõuna-Eesti Haigla hooldekodus 4 inimest, Lõuna-Eesti Haigla
Erihooldusteenuste Keskuses 4 inimest, SA Taheva Sanatooriumis 1 inimene, Mõniste
Hooldekodus 1 inimene, Hellenurme Hooldekodus 1 inimene ja Karula Kodus 1 inimene.
Sotsiaaltransportteenust osutame vajadusel arsti juurde minekuks, kuid ka muudeks
põhjendatud vajadusteks. Teenust saame osutada ka ratastoolis olevale isikule.
Tugiisikuteenust osutati 2015. aastal kahele perele ja neljale puudega lapsele. Valla raha kulus
selleks 5 370 eurot.
Asenduskodu teenusel viibis 6 vanemliku hoolitsuseta jäänud last.
2015. aastal sotsiaalosakonna korraldatud või kaasabil toimunud üritused: eakate päeva
tähistamine, eakate jõulupeod, koduste laste jõulupidu.
2015. aasta tegevused:
Projekteeriti uus sotsiaalkeskus.
Jätkati koostööd töötute aktiviseerimisel – korraldati töötutele rehabilitatsiooni.
Jätkati avahooldusteenuse osutamist.
Perede toetamiseks lapse sünni puhul suurendati sünnitoetust.
Peresid toetatakse lasteaia kohamaksu ja toiduraha ning kooli pikapäevarühma toiduraha
kulutuste katmisel.
Riskiperedele ja puudega lastele võimaldatakse tugiteenuseid.
Korraldati eakatele ühisüritusi väärika vananemise toetamiseks.
Kasutati sotsiaalset kapitali – toimus eakate kogemuste ja teadmiste jagamine lastele ja
noortele; jätkus noorte ja eakate koostöö.
Toimusid regulaarsed eakate inimeste koosviibimised Rõuges, Viitinas, Nursis ja Sännas.

Tervis
Rõuge inimene on terve ja elab tervena kaua.
Rõuge vallas tegutsevad perearst, hambaarst ja apteek. Kõik nad paiknevad ühes hoones, 1996.
aastal avatud Tervisekeskuses, mis soodustab nende omavahelist koostööd ja kergendab arstiabi
kättesaadavust Rõuge valla elanikele.
Rõuge inimesed väärtustavad siinset perearsti, pereõe, hambaravi ja apteegi teenuse kvaliteeti
ning kättesaadavust, ent elanike vajadus mitmekesisema ja kaasaegsema teenuse järele kasvab
kiiremini kui teenuse pakkujate arenguvõimalused praegustes tingimustes. Esmatasandi arstiabi
arengu peamised takistused Rõuges on amortiseerunud ning kitsad ruumid ja kliendibaasi
väiksus, mis takistab lisateenuste (psühholoog, nõustamisteenused, füsioteraapia, koduõendus
jms) arendamist. Probleeme on teenuse kättesaadavusega hajaasustusega ja ebapiisava
transpordiühendusega piirkondades.
Valla jätkusuutlikkuse tagamiseks tuleb pöörata tähelepanu majanduskeskkonna arendamisele
(töökohtade loomine), tervist väärtustava elu-, töö- ja õpikeskkonna loomisele, ennekõike
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lastele ja noortele võrdsete võimaluste tagamisele tervises; haridusele, vanemaealiste inimeste
tööhõives hoidmisele ja ümberõppele, samuti hoolekandesüsteemi ja tervishoiusüsteemi
ajakohastamisele, haiguste ennetusele ning inimeste tervist väärtustavate hoiakute ja
harjumuste kujundamisele.
2015. aasta tegevused:
Korraldati tervist edendavaid teemapäevi.
Uuendati Rõuge valla terviseprofiil.
Igal nädalal oli valla elanikel võimalik käia ujumisbussiga Väimela ujulas.
Alustas tegevust uus tervisenõukogu.
Rõuge koolihoones korraldati tervisemess.
Alustati tervisetundide kogumist.

Külaelu
Rõuge valla omanäolised külad on elujõulised ning neis on tugeva kogukonnaga
atraktiivne ja kaasaegne elukeskkond.
01.01.2015 aasta seisuga on Rõuge vallas 108 küla. Suuremate elanike arvuga on Viitina, Nursi
ja Sänna külad. Järgnevad Handimiku, Lauri ja Saarlasõ.
Rõuge valla külades on valitud 19 külavanemat. Välja on töötatud külavanema statuut, mis
määrab külavanemate, külakogu ja külavanemate kogu tegevused. Külavanemate kogule on
loodud e-posti list kiire ja operatiivse info liikumise tagamiseks.
Ühistegevuste toetamiseks ja arendamiseks on välja töötatud külade edendamise toetamise
kord. Arendustegevuse planeerimiseks ja jätkusuutlikuse tagamiseks on oma küla piirkonnale
eraldi arengukavad koostanud Nogo, Nursi, Sänna, Saarlase ja Viitina külad.
Rõuge valla külad kasutavad aktiivselt ühistegevusteks raha taotlemise võimalusi. Erinevate
projektidega on saadud raha ühisürituste korraldamiseks, külade kooskäimiskohtade
väljaehitamiseks ja arendamiseks, koolituste ja õppesõitude korraldamiseks, kodu-uurimuslike
raamatute trükkimiseks jne.
Traditsioonilisteks üritusteks on viimase aastakümne jooksul kujunenud Rõuge valla külade
päev, kalapüügivõistlus Viitina Kuurits, jaanituled erinevates piirkondades ning iga-aastased
laulu- ja tantsupeod Viitina Järvesaares. Laadatraditsioonidest Sännas ja Rõuge Ööbikuorus on
nüüdseks välja kujunenud turutunnid Ala-Rõuge parklas.
Viimase viie aasta jooksul on algatatud ka uusi üritusi, millest on kujunemas uued traditsioonid:
Sandisuu Ummamuudu Külälaat, Püssa küla sügishoidiste degusteerimine ja näitus.
Lisandunud on spordihuvilistele suunatuid üritusi: krossisõiduvõistlused Vanamõisa ja
Jaanipeebu krossiradadel, Kaugu tõukerattamaraton ning suvevolle sari, mis hõlmab erinevate
külade piirkondi ja soodustab omavahelist koostööd.
Liikumist võimaldavad Sänna piirkonda läbiv matkarada ehk Sänna Taevarada, talvisel ajal
Rõuge – Jaanipeebu – Viitina külade piirkondi läbiv suusarada ning RMK matkarajad.
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Rõuge valla külad on ühistegevuse arendamiseks ja läbiviimiseks rajanud omalaadseid ja
atraktiivseid külaplatse ning mänguväljakuid, näiteks Püssa külas ja Kaugu külas. Suuremates
külades kasutatakse külaelanike kokkusaamiskohtadena endiseid mõisa- ja koolihooneid,
milledest on välja kujunemas teenuskeskused: Viitinas endine mõisahoone, Nursis renoveeritud
koolihoone ja Sännas endine mõisahoone, kuhu on loodud Sänna Kultuurimõis. Neis nn
külakeskustes on avatud raamatukogud, Viitinas ja Nursis tegutsevad noortetoad, on võimalus
kasutada ruume seltsilisteks tegevusteks ja toimuvad regulaarselt kokkusaamised eakatele.
Pesupesemise teenust on võimalik kasutada Viitina, Nursi ja Sänna keskustes. Lisaks saab
duširuumi kasutamise teenust saada Nursis ja Sännas.
Rõuge valla külaelanikel on võimalus kauplusi külastada Rõuges, Nursis, Pärlijõel ja Viitinas.
Sänna Kultuurimõisas on avatud kogukonna ökopood – Sänna Mõisapood. Lisaks teenindavad
külasid 1–2 korda nädalas rändkauplused. Lähim postipunkt, apteek, tankla ja
sularahaautomaadi kasutamise võimalus külade elanikele asub Rõuges. Perearsti ja hambaarsti
teenust kasutatakse aktiivselt Rõuges või Võrus.
Enamik külade lapsi omandab haridust Rõuge Põhikoolis. 2014. aasta sügisel käivitati Sännas
ametlikult erakoolina Leiutajate Külakool, mis pakub haridust I ja II kooliastmele. Keskharidust
saavad lapsed omandada väljaspool Rõuge valda. Valla lasteaed asub Rõuges, üks liitrühm on
avatud Viitina mõishoone teisel korrusel. Lasteaeda ja kooli viib ning toob lapsi valla või
teenuse osutajate bussid.
Rõuge valla külades on erinevaid majandustegevusi, kuid vaid vähesed ettevõtjad pakuvad tööd
oma küla elanikele. Majanduslikus mõttes on kasumi tootmise asemel olulisem oma
vajadusteks saaduste tootmine ja töökoha loomine ning sisuliselt endale palga teenimine.
Enamus külaelanikke töötab väljaspool oma küla ja valla piirkonda.
Rõuge vallas on traditsiooniks kujunenud külade tunnustamise süsteem, mille käigus antakse
igal aastal valla küladepäeval välja Rõuge valla aasta küla tiitel. Tiitliga kaasneb graveeringuga
kivi üleandmine ja paigaldamine. Aunimetuse on saanud järgmised külad: Saarlasõ küla (2014),
Jaanipeebu küla (2013), Püssa küla (2012, 2011), Sänna küla (2010), Nogo küla (2009),
Sandisuu küla (2008), Viitina küla (2007) ja Saarlasõ küla (2006).
Traditsiooniks on kujunenud ka kaunimate kodude märkamine, nende tunnustamine valla poolt
ja esitamine konkursile „Kaunis Eesti Kodu“.
2015. aasta tegevused:
Jätkusid külavanemate koolitused ja külade tegevustoetuste maksmine.
Jätkus avalike supluskohtade korrastamine ja hooldamine.
Toimusid traditsioonilised külade üritused.
Toimusid regulaarsed külavanemate kogud.
Muduri külas korraldati valla XI külade päev.
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Välissuhted
Rõuge vald on avatud ja aktiivne suhtleja.
Rõuge vallal on koostöökogemusi erinevate välispartneritega. Rõuge valla ja Soome Vabariigi
Vesilahti valla vahel on 12. jaanuaril 2000. aastast sõlmitud ametlik sõprusleping. Mõlema valla
ühine soov on edendada organisatsioonide ja vallas elavate inimeste vahelist koostööd.
Rõuge Vallavalitsus on sõlminud 31. juulil 2010 ametliku koostöölepingu ka Aluksne
omavalitsusega (Läti). 2015. aasta detsembris sõlmiti koostööleping kõigi Eesti Ning Läti
valdadega, mis piirnevad Eesti-Läti riigipiiriga.
Koostööd on arendatud Soome Honkajoki vallaga, Ape omavalitsuse ning endise Veclaicene
vallaga Lätis, Pihkva Oblasti Administratsiooni ning Pihkva Turismiarenduskeskusega. Tihe
kontakt on Saksamaal Hamburgis elava endise Rõuge mõisniku järeltulija Alexander Samson
von Himmelstjernaga ning tema poolt loodud fondiga Samson-Himmelstjerna SA. EELK
Rõuge Maarja kogudus peab sidet Saksamaal elava kirikutegelase Uwe Haberlandiga. Vallal
on suhted loodud Lõuna-Saksamaal asuva Hinterschmidingu omavalitsusega. Koostööd
sõprusvaldadega Soomes, Lätis ja Saksamaal tehakse erinevate huvigruppide vahel: jahimehed,
haridustöötajad, kultuurigrupid, noored, pritsimehed jne.
Rõuge Põhikooli ja Lätis asuva Ape Keskkooli vahel sõlmiti 2009. aastal ametlik sõprusleping.
Alates 2001. aastast on Noorsooühing Rõuge Noorteklubi arendanud suhteid paljude
välispartneritega ja osalenud pidevalt erinevates välisprojektides nii Euroopa Liidus kui ka
väljaspool seda. Rõuge Noorteklubil on valla kõige tihedam väliskoostöö võrgustik.
Rõuge Vallavalitsus on osalenud erinevate Euroopa Liidu Town-twinning projektide
kohtumistel, et tugevdada partnerlust erinevate Euroopa Liidu riikidega. Kohtumiste raames on
2005. ja 2007. aastatel allkirjastatud igakülgse koostöö tegemise dokumendid Rõuge valla ja
järgmiste välisomavalitsuste vahel: Estoril ja Mira Sintra (Portugal), Giardini Naxos ja Priverno
(Itaalia), Nowy Targ (Poola), Naxos (Kreeka), Sofia (Bulgaaria), Diosjeno (Ungari), Sulina
(Rumeenia), Vesilahti (Soome), Lizums (Läti).
Rõuge vald on mitmel aastal teinud koostööd välisministeeriumiga, võõrustamaks siin Eestis
resideeruvaid suursaadikuid ja Eesti aukonsuleid üle maailma. SA Rõuge Energiakeskus on
teinud ning jätkab koostööd erinevate välispartneritega taastuvenergia ja säästva
energiakasutamise edendamiseks.
Rõuge vald on Võrumaa Omavalitsuste Liidu ja Eesti Maaomavalitsuste Liidu liige.
2015. aasta tegevused:
Osaleti väliskoolitustel ja õppevisiitidel.
Jätkati Erasmus+ programmi rahvusvahelise koolide strateegilise koostööprojektiga, kus Rõuge
Põhikool on üks partneritest.
Jätkati mitmete Rõuge Avatud Noortekeskuse välisprojektidega.
Rõuges võõrustati Vesilahti sõprusvalla delegatsiooni.
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Ettevõtlus
Rõuge valla ettevõtlus on piirkonna omapära arvestav. Siin on mitmekesine
teenindusettevõtlus ning nutikas ja kõrget lisandväärtust andev tootmisettevõtlus.
Rõuge vallas oli 2015. aasta alguses registreeritud 139 osaühingut, 111 füüsilisest isikust
ettevõtjat, 64 mittetulundusühingut, 4 tulundusühingut ja 3 sihtasutust.
Aastal 2015 oli töötuse osakaal Rõuge vallas 5.6% (75 töötut).
Kuigi vald on endiselt suurim tööandja, kasvab ka tööd pakkuvate eraettevõtjate hulk vallas.
Selles osas on suur lootus Rõugesse rajataval tööstusalal.
Viimastel aastatel on Rõuge vallas teinud sammu edasi turismiettevõtlus. Olulised
ettevõtlusharud on ka puidutöötlus, põllumajandus ja kaubandus.
Tublisti on arenenud sotsiaalne keskkond Rõuge alevikus. Uuendatud teedevõrk, renoveeritud
kool ja lasteaed tõmbavad magnetina noori ja teotahtelisi inimesi mujalt Eestist. See loob
kõrgendatud vajaduse pöörata erilist tähelepanu Rõuge kui ettevõtluspiirkonna arendamisele,
et meelitada investeeringuid, julgustada kohalikke ettevõtjaid ja luua töökohti.
2015. aasta tegevused:
Jätkati ettevõtlustoetuse maksmist.
Osaleti Maamessil koos valla ettevõtjatega.
Lisaks kuulutusteportaalile Kohalikule.ee anti koostöös Haanja vallagavälja kuulutuste
paberväljaanne, mis ilmus kahes vallas.
Tehti ettevalmistusi Rõugesse ettevõtlusinkubaatori rajamiseks.

Energeetika, taristu ja elamumajandus
Rõuge vallas on uutele tehnoloogiatele avatud ning taastuvenergiat propageeriv
kaasaegne elukeskkond.
Teed
Valla territooriumil on 141 km riigimaanteid.
Rõuge aleviku riigimaanteede ja kergliiklusteede rekonstrueerimise käigus 2012.–2013.
aastatel rekonstrueeriti 2110 m riigimaanteid ja ehitati 2033 m kergliiklusteid. Rekonstrueeriti
ka teedega seotud tänavavalgustus.
Aastatel 2012 ja 2013 rekonstrueeriti Kaugu–Hurda riigimaantee: 4,88 km teed kaeti
mustkattega.
Kohalikke maanteid ja tänavaid on 171,07 km. Toimub regulaarne valla teede korrashoid.
Lumetõrje tagatakse peamiselt tehnikat omavate ettevõtjate poolt lepingulisel alusel ja valla
omandis oleva lumetõrjetehnika abil.
2015. aasta tegevused:
Remonditi Rõuge alevikus Pargi tänava lõik.
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Rekonstrueeriti mahasõit ja parkla Uus tänavalt hooldekodu juurde.
Rekonstrueeriti Tallimi küla tee.
Koostöös külavanematega uuendati valla teehoiukava.
Jätkati valla avalike teede korrastamist vastavalt valla teehoiukavale.
Hajaasustuse programmi raames toetati kahte projekti ligipääsutee rajamiseks summas 6 301
eurot.
Vesi ja kanalisatsioon
Valla ühisveevärk ja -kanalisatsioon on kirjeldatud põhjalikult valdkonna arengukavas “Rõuge
valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastani 2025”.
Valla keskuste pumbamajad on rekonstrueeritud ja Nursis ning Viitinas on uuenduskuuri
läbinud ka trassid.
Kahe etapina on rekonstrueeritud oluline osa Rõuge aleviku vee- ja kanalisatsioonitaristust: I
etapis 2012/2013. aastal rekonstrueeriti ja ehitati 3464 m veetorustikke ja 3570 m
kanalisatsioonitorustikke ning rajati pumpla Ala-Rõugesse. II etapis 2014. aastal rekonstrueeriti
ja ehitati kokku 3117 m veetrasse ja 3736 m kanalisatsioonitrasse.
2013. aastal algas uus etapp hajaasustuse programmis, mille eesmärgiks on kvaliteetse joogivee
kättesaadavuse tagamine, kanalisatsioonisüsteemide ja teede rajamine hajaasustusega
piirkondades elavatele inimestele. Projekte rahastavad kolm osapoolt: Võru Maavalitsus,
Rõuge Vallavalitsus ja toetuse taotleja.
2015. aastal eraldati toetust veevarutuse korrastamiseks 1 782 eurot ja kanalisatsiooni
rajamiseks 12 149 eurot.
2015. aasta tegevused:
Algas ettevalmistus Rõuge aleviku vee- ja kanalisatsioonitaristu rekonstrueerimise III
ehitusetapi toetuse taotlemiseks.
Rekonstrueeriti Rõuge aleviku puurkaev-pumpla.
Energeetika ja soojamajandus
Hea koostöö elektri võrguettevõtja, tarbija ja omavalitsuse vahel on võimaldanud võtta
kasutusele uusi võimsusi, ellu on viidud suur hulk pingeparandusprojekte, et tagada
elukvaliteedi jätkuv tõus valla äärealadel.
Ajalooliselt on valla piires voolavatel jõgedel ja ojadel olnud kasutusel 22 hüdroturbiini ja
vesiratast, mille koguvõimsus ulatus 200 kWh-ni. Eesmärgiga propageerida taastuvenergia
kaasaegseid tootmise lahendusi ning teha ulatuslikku energiasäästualast teavitustööd on loodud
SA Rõuge Energiakeskus.
Teede, tänavate, platside ja pargi osade valgustamiseks paigaldatud valgustite arv on ligikaudu
280. Enamikus valgustites on kasutusel ökonoomsed kõrgrõhu naatriumlampidega varustatud
valgusteid. Neis kasutatakse valgusallikaid võimsusega 70 W ja 100 W. 66
Kuni 2013. aasta kütteperioodi alguseni varustati korruselamuid ja sotsiaalobjekte
soojusenergiaga kahest kaugküttevõrgust Viitina ja Rõuge katlamajade baasil. Alates
/allkirjastatud digitaalselt/

Tiit Toots
Vallavanem

25

RÕUGE VALLAVALITSUS

2015.aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne

2013/2014. kütteperioodi algusest Viitina katlamaja suleti ja selle piirkonna kortermajad läksid
üle lokaalsele küttele: kahe kortermaja keldrisse paigaldati maasoojuspumbad.
Rõuge hakkepuidul töötav katlamaja jätkab soojatootmist olemasolevate korterelamute ja
Rõuge tervisekeskuse ning Rõuge lasteaia soojusenergiaga varustamiseks mahus ca 1400 MWh
aastas.
Soojusenergia müük Rõuges toimub alates 2014. aasta teisest poolaastast korteriühistute kaudu.
Vallavalitsus töötab järjepidevalt avalike hoonete taastuvenergiale üleviimise suunas. Lisaks
Rõuge tervisekeskuse päikesekollektoritele ning kooli ja noortekeskuse maasoojusküttele viidi
2014. aasta lõpus päikese- ja maaküttele üle ka vallavalitsuse hoone.
Rõuge vallavalitsus on taastuvenergia tootmise erinevate lahenduste propageerimiseks
asutanud 2002. aastal sihtasutuse Rõuge Energiakeskus. Lisaks on Rõuge kooli juurde loodud
energiaklass ja Ööbikuoru piirkonnas paikneb energiarada – matkarada, kus näeb erinevaid
taastuvenergia objekte.
2015. aasta tegevused:
Viidi läbi väikehange Rõuge aleviku soojavõrgu arengukava aastateks 2016-2026
koostamiseks.
Rajati tänavavalgustus Nursi külas asuva Nursi kooli tee valgustamiseks Võru-Mõniste-Valga
(riigitee nr 67) teeristist kuni Nursi külakeskuseni.
Asuti koostama Rõuge aleviku tänavavalgustuse rekonstrueerimise projekti järgmistes aleviku
piirkondades: Aia ja Suurjärve tänavate piirkond;
Tervise ja Hariduse tn piirkond;
Nursi mnt piirkond;
Ööbikuoru tn piirkond.
Lõppes Eesti-Läte-Vene programmi koostööprojekt „Päike ja tuul: kestva arengu allikad“.
Elamumajandus
Vastavalt kohaliku
omavalitsuse korralduse seadusele vastutab elamu- ja
kommunaalmajanduse korralduse eest oma haldusterritooriumil kohalik omavalitsus.
Atraktiivse elukeskkonna loomisega (konkurentsivõimeline sotsiaalne infrastruktuur,
mitmekesised vaba aja veetmise võimalused) on Rõuge vallast saanud koht, kuhu soovitakse
rajada oma kodu. Seega võib prognoosida elamuehituse kasvu. Edukalt on läinud nn noore pere
kruntide programm, millega vallavalitsus andis neljal omavalitsusele kuuluval Rahu tänava
krundil 36-aastased hoonestusõigused noortele peredele. Hoonestusõigusega kaasneb
kohustuse ehitada viie aasta jooksul krundile elamu koos hilisema soodsa väljaostu
võimalusega.
Vallale kuulub 33 elamispinda, millest 4 on värskelt remonditud ja 15 vajavad renoveerimist.
Neid kasutatakse peamiselt sotsiaalpindadena.
Valla eestvõttel ja erinevate projektide toel on lammutatud mitmeid koleehitisi nagu
korrusmajade ühislaut ja endise meierei korsten Ala-Rõuges.
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Rõuge alevikus ja selle ümbruses on eluasemeturg aktiivne, nõudlus ületab pakkumise ja vabu
elamispindu on vähe. Suuremates külades Viitinas ja Nursis otsest eluasemetest puudust ei ole,
kuid on küllalt suur varjatud eluasemepuudus, kuna mitu põlvkonda kasutavad ühiseid
eluruume. Erastatud eluruumide omanikel on võimalik elamu majandamiseks moodustada
korteriühistuid. Praegu on vallas registreeritud seitse korteriühistut.
2015. aasta tegevused:
Sõlmiti hoonestusõiguse lepingud Rahu tänava kahele krundile.
Jätkus munitsipaalelupindade korrastamine.

Keskkond ja heakord
Rõuge vallas on hea elukeskkond ja majanduse arendamiseks vajalikke ressursse
kasutatakse looduskeskkonda oluliselt kahjustamata.
Elukeskkonna parandamise ja turismi- ning puhkemajandusliku potentsiaali suurendamiseks on
oluline valla heakorra parandamine. Selleks on vastu võetud ühtsed heakorraeeskirjad ja on
tõhustatud heakorrajärelevalvet. Heakorra parandamiseks on läbi viidud üldisi
heakorraaktsioone ja –konkursse ning toetatud kõiki ettevõtmisi, mis on suunatud valla
välisilme parandamisele. Erilist tähelepanu pööratakse ajalooliselt tähtsate ja vallale
iseloomulike piirkondade hooldamisele: järvede kaldad ja rajad, Ööbikuorg ja Linnamägi,
Rõuge park, Sänna ja Viitina mõisakomplekside ümbrus, Nursi kooli ümbrus ja jõekallas.
Hooldatud on ka tuntumad suplus- ja puhkekohad.
Ligikaudu viiendik Rõuge valla territooriumist kuulub Haanja looduspargi sihtkaitse- ja
piiranguvööndisse. Sihtkaitsevööndeid, mis on loodud väljakujunenud või kujundatavate
looduslike koosluste säilitamiseks, asub Rõuge valla territooriumil kolm: Hinni kanjoni, Rõuge
ürgoru ja osaliselt Tuhkrijärve sihtkaitsevöönd. Ülejäänud osa valla territooriumile jäävast
looduspargist on piiranguvöönd, mis on looduspargi majanduslikult kasutatav ning
pärandkultuurmaastikuna säilitatav osa. Kaitseala põhieesmärk on kaitsta Eesti kõrgeimal
kuhjelisel saarkõrgustikul asuvat ala, kus maastiku, ajaloo- ja kultuuriväärtuste kaitse,
puhkevõimaluste, turismi ja kohaliku eluolu edendamine ning loodusvarade säästlik
kasutamine toimub rahvuslikes huvides. Moodustamisel on Keretü looduskaitseala, et kaitsta
kaitsealuseid linnuliike ja nende elupaiku. Samuti kaitsta, säilitada ja taastada vanu palu-, laane,
sooviku- ja salumetsasid, madalsoid, rabasid ja siirdesoid ning nendes elavaid taimeliike.
Rõuge vallas on head võimalused loodushariduslike programmide ellu viimiseks erinevatele
vanuserühmadele.
Rõuge valla territooriumil jäätmeid ei ladustata. Kogu vallas on korraldatud olmejäätmete
kogumine ja vedu. Jäätmemajanduse põhisuunad on fikseeritud Võrumaa omavalitsuste ühises
jäätmekavas ja jäätmehoolduseeskirjas. Vallas töötab jäätmejaam, kuhu saab ära anda erinevaid
jäätmeliike, mis sorteeritud olmeprügisse ei sobi. Vallas on loodud head võimalused jäätmete
liigiti kogumiseks.
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2015. aasta tegevused:
Viitinas lammutati endine kolhoosi naftaladu.
Saadi rahastus Ööbikuoru ja Rõuge ürgoru külastustaristu uuendamiseks.
Saadi rahastus kaitsealuse Viitina pargi kujundusprojekti ja hoolduskava elluviimiseks.
Saadi rahastus Rõuge jäätmejaama kompostimisväljaku rajamiseks.
Rõuge Suurjärve randa paigaldati ujuvsild.
Korrastati olemasolevaid haljasalasid.
Avati looduskauneid vaateid, raiuti võsa ning niideti heina.
Harrastuskalapüügi edendamiseks ja järvede kalarikkuse tõstmiseks asustati Rõuge Suurjärve
180 hauge ning rajati püügiplatvorm.
Koostöös Haanja vallaga kogutakse Rõuge jäätmejaamas suuregabariidilisi jäätmeid.
Korrastati avalikke supluskohti.
Tõsteti keskkonnateadlikkust (artiklid infolehes, uudised kodulehel jne).

Turvalisus
Rõuge vallas on turvaline elukeskkond
Rõuge vallas on maapiirkonnale omaselt turvaline elukeskkond.
Viimastel aastatel on pisut suurenenud sissemurdmiste hulk majapidamistesse. Hoolimata
politseireformist pole turvalisuse olukord vallas halvenenud. Vallavalitsuse initsiatiivil on valla
keskusesse paigaldatud kuus turvakaamerat. Turvalisust külakogukondades suurendab
ühtehoidmine ja valitud tegusate külavanemate olemasolu. Kogemus näitab, et vallas on olemas
suur hulk kodanikuühendusi ning aktiivseid inimesi, kes on valmis vajadusel panustama
kogukonna turvalisuse hoidmisesse ja ohuolukorras sekkuma (MTÜ Rõuge Priitahtlikud
Pritsimehed, jahiseltsid, MTÜ Noorsooühing Rõuge Noorteklubi, kaitseliit jne).
Avaliku valgustuse pidev laiendamine aitab kaasa turvalisuse suurenemisele vallas, samuti
rohked vabaajaliste tegevuste võimalused, mis hoiavad elanikkonda ja eelkõige noori eemal
ebatervest tegevusest.
Tuleohutusalase turvalisuse suurendamises on suur roll MTÜ-l Rõuge Priitahtlikud
Pritsimehed. Igal aastal viiakse läbi kodukülastusi, mille käigus jälgitakse elamute
tuleohutusealast olukorda, sh suitsuandurite olemasolu ja korrasolekut, vajadusel paigaldatakse
suitsuandureid ja nõustatakse elanikke tuleohutusalastes küsimustes. 2013. aastal osaleti
säästupottseppade programmis, mille käigus remonditi kütteseadmeid kolme vanuri
elukohtades.
2015. aasta tegevused:
Toimus MTÜ Rõuge Priitahtlikud Pritsimehed liikmete päästealaste oskuste ja kogemuste
pidev täiendamine, osaleti õppustel ja võistlustel, viidi läbi tuleohutualaseid
ennetuskampaaniaid.
Toimus turvalisuse seminar kõigile vallakodanikele.
Arendati edasi Rõuge aleviku videovalvesüsteemi.
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Turundus ja meedia
Rõuge vald on positiivselt silmapaistev
Rõuge vald on turundusega pidevalt tegelenud, kuid seni ilma kindla strateegiata. Rõuge vald
on üks neljast Võrumaa omavalitsusest, kes on liitunud kohaliku omavalitsuse teenuseportaali
süsteemiga. Vald kasutab turundamisel ja info jagamisel aktiivselt Facebooki keskkonda, kus
meil on Võrumaa valdadest ainukesena üle tuhande järgija. Infot jagatakse pidevalt ka valla
meililisti kaudu, mille on tellinud 280 inimest. Iga kahe nädala järel ilmub A4 formaadis valla
infoleht, mida trükitakse 750 eksemplari. See mis viiakse inimestele tasuta koju ning ta on
kättesaadav kõigis valla kauplustes, külakeskustes ja raamatukogudes. Samuti antakse vallas
toimunust teada Võrumaa Teataja nädalainfos.
Rõuge vald on liitunud Maale Elama projektiga. Maale elama tulemisest huvitatutele on loodud
Rõuge valla võimalusi tutvustav eraldi koduleht ja osaletud Maale Elama messidel. Lisaks
korraldatakse kodukohakampaaniaid, et kutsuda inimesi ennast valda sisse kirjutama.
Osaletakse erinevatel messidel (turismimess, maamess jne). Rõuge tutvustamiseks on pidevalt
tehtud erinevaid trükiseid ja info on sees ka ülemaakonnalistes materjalides. On olemas
erinevate sõnumitega bännerid, mida kasutatakse üritustel ning näiteks Võru linna servas Tartu
maantee ääres. Seal olevaid reklaame vahetatakse vastavalt vajadusele. Valmistatud on ka
Rõuge valda tutvustav suur fotoseintega telk ja Rõuge pudelivesi.
Koos Haanja vallaga on loodud kuulutusteportaal Kohalikule.ee, kus kohalikud inimesed ja
ettevõtted saavad teada anda enda toodetest, teenustest ja vajadustest.
Rõuge noorteklubi eestvedamisel töötab Rõuge televisioon, mis tegutseb õhinapõhiselt ja
kajastab Rõuge vallas toimuvat.
Rõuge vallas toimetavad ühendused tegelevad ise aktiivselt oma tegevuste turundamisega ja
vald aitab sellele vajadusel kaasa.
Turundusalane arenguruum peitub eelkõige turundusstrateegia loomises, vajaliku inimressursi
kokkukogumises ja turundusalase koostöö suurendamises teiste piirkonna omavalitsustega.
2015. aasta tegevused:
Anti välja valla suveürituste flaier.
Hakkas ilmuma Rõuge-Haanja valdade ühine ajaleht Torniööbik.

Kogudus
Rõuge kogudus on kõigile elanikegruppidele ja vanuseastmetele avatud, vaimset tuge
pakkuv ja sotsiaalselt aktiivne.
Rõuge kogudusele kuulub kolm pühakoda: Rõuge kirik, Ruusmäe abikirik ja Jaanimäe palvela.
Rõuge koguduse liikmeskond koosneb enamasti vanematest inimestest, kes elavad peamiselt
Rõuge, Haanja ja Võru vallas ning Võru linnas. Rõuge kogudusest ei saa enam rääkida kui
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kihelkonnakogudusest, sest üha rohkem koguduse liikmeid elab kogu Eestis, paljud ka
välismaal.
Kogudus saab lisaks liikmeannetustele toetust Rõuge vallalt ning Alexander von SamsonHimmelstjerna fondist. Remonditöödeks peab kogudus taotlema vahendeid kirikuvälistest
fondidest.
Rõuge kogudust juhib viieliikmeline juhatus. Vaimulikku elu juhib koguduse õpetaja.
Koguduse palgal on praegu viis inimest. Koguduse elu ja tööd toetavad vabatahtlikud
töötegijad. Ametisse on seatud viis kirikuvanemat.
Pühapäevakool on varasematel aastatel toimunud, aga viimasel ajal soiku jäänud. Kristlike
põhitõdede ja väärtushinnangute edasiandmise eesmärgil on plaanis pühapäevakool uuesti ellu
kutsuda. Regulaarselt tegutseb koguduse segaansambel. Pühakodades toimub regulaarne
jumalateenistuslik elu. Jumalateenistustel käijate arvu üle täpne statistika puudub, kuid
regulaarsete osalejate arv tavapühapäevadel langeb. Väljaspool kiriku hoonet peetakse igal
aastal surnuaiapühasid. Kalmistuid on viis: Rõuge valla territooriumil Jaanipeebu kalmistu,
Nogopalo kalmistu ja Rõuge vana kalmistu, Haanja vallas Pütsepa kalmistu ja Plaani kalmistu.
Suurtel pühadel toimuvad jumalateenistused ka Rõuge hooldekodus. Lisaks toimub koostöö
väliste organisatsioonidega: Kaitseliidu ja Kuperjanovi pataljoniga.
Rõuge kirikus on vendade Kriisade 1930. aastal ehitatud orel, mida kogudus kasutab. Oreli
seisukord on jumalateenistuslikuks tegevuseks väga hea, kuna 2005. aastal restaureeriti orel
täielikult. Kontserttegevus Rõuge kirikus on suveperioodil aktiivne. Talvel on kontsertide
korraldamine kirikus kütte puudumise tõttu raske.
Alates 2005. aastast on kirik suvisel perioodil avatud kõigile külastajatele. Kogudus on liitunud
üleeestilise programmiga „Teeliste kirikud“. Rõuge kogudusel on kaks sõpruskogudust:
Bornhövedi kogudus Saksamaal ja Honkajoe kogudus Soomes
2015. aasta tegevused:
Koostöös kohaliku omavalitsusega edastati valla infokandjatel aktiivselt koguduse
informatsiooni.
Koostöös Kirikumuusika Liiduga korraldati kirikus kontserte.
Samson-Himmelstjerna SA toetuse abil restaureeriti altarimaal ning soetati altari ja armulaua
tekstiilikomplektid. Jätkus kirikuraamatute restaureerimine.
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2016. aastaks kavandatud tegevused
Rahastatud projektid, millega seotud tegevused toimusid 2015. aastal ja mis jätkuvad
2016. aastal
Rõuge VV
Kokku
Projekti nimi
Toetus
omafinantseering projekti
maksumus
1. Viitina pargi uuendamine*
181 410
0
181 410
Rõuge jäätmejaama biojäätmete
2.
61 520
6 836
68 356
kompostimisväljaku rajamine
Rõuge Ööbikuoru külastuskompleksi
3.
22 829
14 270
37 099
korrastamine ja kaasajastamine
Green Economy and Sustainable
Development. A replicable laboratory
4. to educate young people and reduce
28 170
0
28 170
early school leaving" nr 2014-1-IT02KA201-004014_5
5.
6.
7.

Erasmus+ KA2 projekt " Agora"
Rõuge valla ohtlike jäätmete ja
eterniidijäätmete käitlemine
Suuregabariidiliste jäätmete käitlemine
Rõuge jäätmejaamas

24 970

0

24 970

6 991

777

7 768

1 410

156

1 566

* Projekti omaosalus kaetakse SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse kaasrahastamisega
siseriikliku keskkonnaprogrammi looduskaitse alamprogrammist.

2016. aastal planeeritavad projektid
Projekti nimi

1.

2.

Rõuge aleviku vee- ja
kanalisatsioonitrasside
rekonstrueerimise III ehitusetapi
projekteerimine ja ehitus *
Rõuge ettevõtlusinkubaatori
arendamine **

Rõuge VV
Toetus
omafinantseering

Kokku
projekti
maksumus

816 010

144 002

960 012

731 680

129 120

860 800

115 426

109 255

224 681

3.

Ööbikuoru vaatetorni ehitus

4.

Samson-Himmelstjerna SA toetused

47 214

0

47 214

5.

Rõuge kooli mänguväljaku rajamine

31 569

5 971

37 540
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6.

Noorte perede programm

Lasteaia mänguväljaku rajamine
Viitinasse
Tuletõrjeveevõtukohtade rajamine ja
8.
korrastamine Nogo ja Tindi külades
Sänna küla tänavavalgustuse
9.
rekonstrueerimine
Rõuge kooli spordiväljaku
10.
korrastamine
Mänguväljaku rajamine Rõuge
11.
Suurjärve randa
7.

2015.aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne

0

19 200

19 200

10 000

0

10 000

0

10 000

10 000

5 000

5 000

10 000

6 400

0

6 400

0

5 000

5 000

0

3 700

3 700

12

Ööbikuoru laululava korrastamine

13.

Keskkonna õppeprogrammid Rõuge
Põhikoolis

2 262

0

2 262

14. Videovalve paigaldamine Viitinasse

0

1 300

1 300

750

225

975

15. Perespordipäev

*Projekti teostajaks on OÜ Rõuge Kommunaalteenus, omaosaluse katteks võtab laenu Rõuge
Vallavalitsus
**Projekti elluviimine sõltub rahastusotsusest ja omaosaluse suurusest. Praegune maksumus
eelkalkulatsiooni põhjal.
Rõuge Põhikool osaleb 2015. aastal jätkuvalt projektides „Lapsed teatrisse“, „Talentide kool“
ja ühisprojektis Kohtla-Järve maleva Põhikooliga. Koostöös Optimum Semper erakooliga
toimub projekt „Mitteformaalne suhtlemine läbi seiklustegevuse ja – loomingu“.
Rõuge kool on liitunud liikuma kutsuva kooli projektiga. Projekti raames on loodud kümnest
koolist koosnev pilootvõrgustik, mis toetab võrgustikus osalevaid koole õpilaste
liikumisaktiivsuse võimaluste loomisel koolipäeva jooksul.
Rõuge Rahvamaja jätkab osalemist programmis „Muusika Eestimaale”, mis toimub Eesti
Kultuurkapitali, Eesti Kontserdi ja kohaliku omavalitsuse koostöös.
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Ülevaade sisekontrollisüsteemist
Rõuge Vallavalitsuse puhul on tegemist väikese haldusüksusega, kus kontrollisüsteem toimib
juhtkonna poolt läbi igapäevatoimingute ning vallavalitsuse poolt juhtumipõhiselt.
Valla varade kasutamist kontrollivad inventeerimiskomisjonid. Toimuvad korrapäraselt igaaastased inventuurid.

Ülevaade valitseva ja olulise mõju all olevate äriühingute ja
sihtasutuste kohta
OÜ Rõuge Kommunaalteenus asustati 15.01.1998. Ettevõtte põhitegevuseks 2015. aastal oli
auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine.
Kõrvaltegevusharudeks on veekogumine, -töötlus ja -varustamine, kanalisatsioon ja
heitveekäitlus, tavajäätmete kogumine ja muu teenindus.
2015. aasta müügitulu oli 112 153 eurot, mis on 12% võrra suurem kui 2014. aasta müügitulu.
Müügitulu suurenemise tingis vee- ja kanalisatsiooni teenuste hindade tõus 18% võrra. Samuti
laiendati muude teenuste nimekirja. 2014. aastal rekonstrueeriti Rõuge Vallavalitsuse KIKi
projekti toetusega vee- ja kanalisatsioonitrassid, mis tõi kaasa vee- ja kanalisatsiooniga liitunute
arvu suurenemise.
Ettevõtte tööd juhib üheliikmeline juhatus, keda kontrollib 5-liikmeline nõukogu.
SA Rõuge Energiakeskuse eesmärgiks on jätkuvalt arendada Rõuge energiaparki ja
taastuvenergia propageerimist Eestis. Lisaks viia läbi erinevaid energiasäästukampaaniaid ning
teavitustööd elanikkonna tarbimisharjumuste muutmiseks. Leida koostöövõimalusi nii Eestis
kui väljaspool tegutsevate energiaagentuuride ning temaatiliste institutsioonidega.
Käesolevate asutuste tähtsamad finantsnäitajad on esitatud raamatupidamise aastaaruande lisas
2.
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Konsolideerimisgrupi raamatupidamise aastaaruanne
Konsolideeritud bilanss
Tuhandetes eurodes
Lisa 31.12.2015 31.12.2014
Varad
Käibevara
Raha
Maksu-, lõivu- ja trahvinõuded
Muud nõuded ja ettemaksed
Varud
Põhivara
Osalused sihtasutustes
Finantsinvesteeringud
Nõuded ja ettemaksed
Materiaalne põhivara
Bioloogiline vara

3
4
5

6
5
7

Kohustused ja netovara

6 903,1

7 241,4

398,0
192,7
108,4
95,8
1,1

550,8
159,2
86,5
303,3
1,8

6 505,1
0,3
0,3
4,9
6 499,6
0,0

6 690,6
0,3
0,3
6,9
6 623,4
59,7

6 903,1

7 241,4
508,3
311,6
40,4
67,9
0,0
88,4

Lühiajalised kohustused
Võlad tarnijatele
Võlad töötajatele
Muud kohustused ja saadud ettemaksed
Eraldised
Laenukohustused

10

237,6
38,9
39,5
64,2
8,6
86,4

Pikaajalised kohustused
Laenukohustused

10

982,3
982,3

1 068,7
1 068,7

5 683,2
5 664,4
0,5
18,3

5 664,4
5 047,2
0,0
617,2

Netovara
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem
Põhivara ümberhindlus
Aruandeaasta tulem

9
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Konsolideeritud tulemiaruanne
Tuhandetes eurodes
Lisa
Tegevustulud
Maksutulud
Saadud toetused
Tulud kaupade ja teenuste müügist
Muud tegevustulud
Tegevuskulud
Tööjõukulud
Majandamiskulud
Antud toetused
Muud tegevuskulud
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus

2015

2014

4
8
11
12

2 741,5
1 242,8
1 143,0
334,1
21,6

3 233,5
1 107,7
1 812,5
293,5
19,8

13,17
14,17
15,17
16,17
7,17

-2 710,6
-1 269,0
-795,1
-202,8
-136,1
-307,6

-2 602,9
-1 168,0
-743,6
-191,8
-297,2
-202,3

30,9

630,6

-12,6
-12,7
0,0
0,1

-13,4
-13,7
0,1
0,2

18,3

617,2

Tegevustulem
Finantstulud ja -kulud
Intressikulu
Intressitulu
Muud finantstulud
Aruandeaasta tulem

10
3
6
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Konsolideeritud rahavoogude aruanne
Tuhandetes eurodes
Lisa
Rahavood põhitegevusest
Tegevustulem
Korrigeerimised
Põhivara amortisatsioon
Põhivara soetusega kaasnev käibemaksukulu
Kasum/kahjum põhivara müügist
Saadud sihtfinantseerimine põhivara
soetuseks
Antud sihtfinantseerimine põhivara
soetuseks
Korrigeeritud tegevustulem
Käibevarade netomuutus
Kohustuste netomuutus
Kokku rahavood põhitegevusest
Rahavood investeerimistegevusest
Tasutud materiaalse põhivara eest
Laekunud põhivara müügist
Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks
Tasutud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks
Laekunud finantstulud
Rahavood investeerimistegevusest kokku
Rahavood finantseerimistegevusest
Laekunud laenud
Tagasi makstud laenud
Tasutud kapitalirendi põhiosa maksed
Tasutud intressid
Rahavood finantseerimistegevusest kokku

2015

2014

30,9

630,6

7
16
12

307,6
22,9
-17,9

202,3
177,0
-0,2

8

-66,9

-898,6

15

19,9
296,5
-77,7
8,3
227,1

12,6
123,7
57,3
-13,9
167,1

7

-392,1
21,7
297,8
-19,9
0,2
-92,3

-40,0
0,3
-123,0
-12,6
0,3
-175,0

0,0
-65,1
-23,3
-12,9
-101,3

144,5
-133,9
-22,4
-13,7
-25,5

33,5

-33,4

159,2
192,7
33,5

192,6
159,2
-33,4

15
3,6

10
10
10
9,10

Puhas rahavoog
Raha ja selle ekvivalendid perioodi algul
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpul
Raha ja selle ekvivalentide muutus

3
3
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Konsolideeritud netovara muutuste aruanne
Tuhandetes eurodes
Kohaliku omavalitsuse netovara
Akumuleeritud tulem
Netovara seisuga 31.12.2013
2014 aasta tulem
Netovara seisuga 31.12.2014
2015 aasta tulem
Põhivara ümberhindlus
Netovara seisuga 31.12.2015

5 047,2
617,2
5 664,4
18,3
0,5
5 683,2

/allkirjastatud digitaalselt/

Tiit Toots
Vallavanem

37

RÕUGE VALLAVALITSUS

2015.aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne

Eelarve täitmise aruanne
Tuhandetes eurodes
Tunnus
30
3000
3030
32
3500, 352
352.00.17.1
352.00.17.2
3500, 352
3825, 388
382500, 38252
382540
3882
3880, 3888

40, 41, 45
4500
452
50
55
60

381
15
3502
4502
382
65

20.6
1001

01
01111
01112
01114
01600
01700
03
03200
04
04120

Kirje nimetus
PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU
Maksutulud
Füüsilise isiku tulumaks
Maamaks
Tulud kaupade ja teenuste müügist
Saadavad toetused tegevuskuludeks
Tasandusfond
Toetusfond
Muud saadud toetused tegevuskuludeks
Muud tegevustulud
Sh kaevandamisõiguse tasu
Sh laekumine vee erikasutusest
Sh saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitis
Sh muud eelpool nimetamata muud tegevustulud
PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU
Antavad toetused tegevuskuludeks
Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks
Mittesihtotstarbelised toetused
Muud tegevuskulud
Tööjõukulud
Majandamiskulud
Muud kulud
PÕHITEGEVUSE TULEM
INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU
Põhivara müük (+)
Põhivara soetus (-)
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)
Finantstulud (+)
Finantskulud (-)
EELARVE TULEM: ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-)
FINANTSEERIMISTEGEVUS
Kohustuste tasumine (-)
LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS
PÕHITEGEVUSE KULUDE JA
INVESTEERIMISTEGEVUSE VÄLJAMINEKUTE
JAOTUS TEGEVUSALADE JÄRGI
Üldised valitsussektori teenused
Valla- ja linnavolikogu
Valla- ja linnavalitsus
Reservfond
Muud üldised valitsussektori teenused
Valitsussektori võla teenindamine
Avalik kord ja julgeolek
Päästeteenused
Majandus
Ettevõtluse arengu toetamine, stardiabi

Kinnitatud
eelarve

Lõplik Eelarve
eelarve täitmine

2 393,1

2 496,7

2 505,3

1 145,2

1 165,2

1 220,9

1 028,4

1 048,4

1 103,9

116,8

116,8

117,0

238,4

247,7

267,9

988,4

1 062,7

1 012,7

352,0

352,0

352,0

480,1

480,1

480,1

156,3

230,6

180,6

21,1

21,1

3,8

16,8

16,8

0,5

0,9

0,9

0,8

1,0

1,0

0,1

2,4

2,4

2,4

-2 366,3

-2 414,2

-2 286,3

-222,8

-221,8

-183,6

-53,1

-51,7

-49,8

-14,6

-14,6

-14,0

-2 143,5

-2 192,4

-2 102,7

-1 243,3

-1 246,3

-1 218,7

-880,0

-937,8

-883,7

-20,2

-8,3

-0,3

26,8
-74,8

82,5
-105,4

219,0
-105,4

3,0

22,2

21,7

-128,6

-441,8

-427,4

73,5

349,7

333,1

-9,9

-22,7

-20,1

0,4

0,4

0,2

-13,2

-13,2

-12,9

-48,0
-88,4
-88,4
-136,4

-22,9
-88,4
-88,4
-111,2

113,6
-88,4

2 518,0

2 891,9

2 746,7

211,6

203,4

192,8

-88,4
25,1

20,9

20,9

19,6

146,3

150,1

149,1

20,0

8,0

0,0

11,2

11,2

11,2

13,2

13,2

12,9

7,4

7,4

6,1

7,4

7,4

6,1

219,0

229,1

209,5

6,3

6,3

4,8
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04210
04360
04510
04710
04730
04740
04900
05
05100
05200
05400
06
06300
06400
07
07400
07600
08
08102
08103
08106
08107
08108
08201
08202
08208
08209
08300
08400
09
09110
09212
09220
09600
09601
09602
09800
10
10121
10200
10201
10402
10701
10900

2015.aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne

Põllumajandus
Muu energia- ja soojamajandus
Maanteetransport (vallateede- ja tänavate korrashoid)
Kaubandus ja laondus
Turism
Üldmajanduslikud arendusprojektid
Muu majandus (sh. majanduse haldamine)
Keskkonnakaitse
Jäätmekäitlus (prügivedu)
Heitveekäitlus
Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse, haljastus
Ülalnimetamata keskkonnakaitse kulud kokku
Elamu- ja kommunaalmajandus
Veevarustus
Tänavavalgustus
Ülalnimetamata elamu-ja kommunaalmajanduse kulud
Tervishoid
Avalikud tervishoiuteenused
Muu tervishoid, sh. tervishoiu haldamine
Vabaaeg, kultuur ja religioon
Sporditegevus
Puhkepargid ja -baasid
Laste huvialamajad ja keskused
Noorsootöö ja noortekeskused
Täiskasvanute huvialaasutused
Raamatukogud
Rahva- ja kultuurimajad
Kultuuriüritused
Seltsitegevus
Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused
Religiooni- ja muud ühiskonnateenused
Haridus
Eelharidus (lasteaiad)
Põhikoolid
Gümnaasiumid
Koolitransport
Koolitoit
Öömaja
Muu haridus, sh. hariduse haldus
Sotsiaalne kaitse
Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse
Eakate sotsiaalhoolekande asutused
Muu eakate sotsiaalne kaitse
Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse
Riiklik toimetulekutoetus
Muu sotsiaalne kaitse, sh. sotsiaalse kaitse haldus

MUUD NÄITAJAD
Võlakohustused
Vaba jääk ehk likviidsed varad

Aasta alguse
seisuga

16,9

16,9

9,0

9,2

16,8
9,2

118,1

125,8

125,8

0,8

0,9

0,8

22,7

26,7

13,5

15,5

8,0

3,3

29,7

35,3

35,3

54,4

180,3

168,3

13,2

16,2

14,7

2,0

113,6

111,6

25,8

37,2

29,0

13,4

13,3

13,0

85,4

263,1

261,2

42,0

213,1

212,1

21,5

25,0

25,0

21,9

25,0

24,1

4,9

6,6

6,4

0,5

0,5

0,3

4,4

6,1

6,1

383,7

425,8

401,9

23,0

24,2

23,4

9,6

9,6

7,6

54,7

56,2

56,2

83,7

119,0

104,1

2,3

2,3

2,2

40,2

40,2

39,8

57,9

60,9

58,1

11,0

12,3

12,3

74,2

73,2

70,3

19,1

21,1

21,1

8,0

6,8

6,8

1 120,3

1 135,0

1 102,8

346,8

344,7

342,5

567,8

587,0

558,2

28,2

26,0

25,9

94,6

93,7

91,8

61,0

61,6

63,6

2,4

2,5

2,2

19,5

19,5

18,6

431,3

441,2

397,7

67,5

69,3

56,9

208,1

210,6

204,1

5,7

6,3

6,0

81,3

84,2

60,7

43,9

43,9

43,9

24,8

26,9

26,1

Perioodi lõpu
seisuga

1 157,1

1 068,7

136,5

161,6
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Eelarve täitmise aruanne on koostatud vallavalitsuse kui juriidilise isiku kohta ja vastab oma
koosseisult konsolideerimata finantsaruannetele (vt lisa 21). Eelarve täitmise aruanne on
koostatud kassapõhisel printsiibil ning see ei ole konsolideerimata finantsaruannetega võrreldav
(vt ka lisa 1).
Eelarve täitmise aruannet selgitab lisa nr 22.

/allkirjastatud digitaalselt/

Tiit Toots
Vallavanem

40

RÕUGE VALLAVALITSUS

2015.aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne

Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted
Käesolev konsolideerimisgrupi raamatupidamise aastaaruanne on koostatud vastavuses Eesti
hea raamatupidamistavaga. Eesti hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud
arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Selle põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise
seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid ning riigi
raamatupidamise üldeeskiri.
Konsolideerimisgrupi raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes soetusmaksumuse
printsiibist.
Konsolideerimisgrupi raamatupidamise aastaaruanne on koostatud tuhandetes eurodes.
Esitlusviisi muutmine
Võrreldes eelmiste aastate aruannetega on käesolev konsolideerimisgrupi aruanne koostatud
tuhandetes eurodes.
Eelmiste aastate aruannetes eraldi kirjetel kajastatud maksuvõlad ja sihtfinantseerimine on
konsolideeritud bilansis liidetud kirjele muud kohustused ja saadud ettemaksed. Kirje sisu on
selgitatud lisas 9. Kapitalirendikohustused on liidetud kirjele laenukohustused ning kirje sisu
on selgitatud lisas 10. Aruanne on selle tulemusel ülevaatlikum.
Varade ja kohustuste jaotus lühi- ja pikaajalisteks
Varad ja kohustused on bilansis jaotatud lühi- ja pikaajalisteks lähtudes sellest, kas vara või
kohustuse eeldatav valdamine kestab kuni ühe aasta või kauem arvestatuna bilansikuupäevast.
Raha ja raha ekvivalendid
Bilansis kajastatakse raha ja pangakontode kirjel arvelduskontode jääke ja kassas olevat
sularaha.
Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.
Finantsinvesteeringud
Finantsinvesteeringuid aktsiatesse ja muudesse omakapitaliinstrumentidesse (v.a osalused
tütar- ja sidusettevõtjates) kajastatakse nende õiglases väärtuses, juhul kui see on
usaldusväärselt hinnatav. Õiglase väärtusena kasutatakse bilansipäeva börsinoteeringut. Juhul
kui õiglane väärtus ei ole usaldusväärselt määratav, kajastatakse aktsiaid ja muid
omakapitaliinstrumente korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil (s.o algne soetusmaksumus
miinus võimalikud allahindlused, kui investeeringu kaetav väärtus on langenud alla bilansilise
väärtuse).
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Nõuded
Nõudeid kajastatakse bilansis nõudeõiguse tekkimise momendil ning hinnatakse lähtuvalt
tõenäoliselt laekuvatest summadest. Võimaluse korral hinnatakse iga konkreetse kliendi
laekumata nõudeid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.
Juhul, kui see ei ole otstarbekas, kasutatakse nõuete hindamisel järgmist ligikaudset meetodit.
Nõuded, mille maksetähtaeg on ületatud:
1) 90-180 päeva võrra, alla 50% ulatuses
2) üle 180 päeva võrra, alla 100% ulatuses.
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on bilansis tõenäoliselt laekuva summani alla hinnatud.
Aruandeperioodil laekunud eelnevalt kuludesse kantud nõuded on kajastatud aruandeperioodi
ebatõenäoliste nõuete kulu vähendusena. Nõue loetakse lootusetuks, kui juhtkonna hinnangul
puuduvad võimalused nõude kogumiseks. Lootusetud nõuded on bilansist välja kantud.
Varud
Varudena on kajastatud OÜ Rõuge Kommunaalteenuse poolt katlamajas soojuse tootmiseks
kasutatav kütus. Varud võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja
muudest soetamisega seotud kuludest. Ebaolulised varud kantakse kuludesse nende soetamise
momendil.
Valitseva ja olulise mõju all olevad üksused
Valitseva mõju korral omab konsolideerimisgrupp üldreeglina üle 50% hääleõigusest vastava
üksuse nõukogus või muus kõrgemas juhtorganis. Olulise mõju all olevaks loetakse üksusi,
mille nõukogus või muus kõrgemas juhtorganis omab konsolideerimisgrupp 20 kuni 50%
hääleõigusest.
Osalused konsolideerimata aruannetes
Aruandekohustuslase bilansis kajastatakse tuletatud soetusmaksumuses neid osalusi
sihtasutustes, mittetulundusühingutes ja äriühingutes, mille üle aruandekohustuslasel on
valitsev mõju. Tuletatud soetusmaksumuses kajastatakse konsolideerimata aruannetes ka
osalusi olulise mõju all olevates äriühingutes (sidusettevõtjad). Alla 50%-lisi osalusi
sihtasutustes ja mittetulundusühingutes ei kajastata bilansis, vaid need on soetamisel kajastatud
kuluna.
Tuletatud soetusmaksumuseks loetakse kuni 31.12.2003 soetatud osaluste korral nende väärtus
kapitaliosaluse meetodil ning peale 31.12.2003 soetatud osaluste korral nende
soetusmaksumus. Tuletatud soetusmaksumus hinnatakse alla, kui osaluse objekti omakapitalist
aruandekohustuslasele kuuluv osa (valitseva mõju all olevate sihtasutuste ja
mittetulundusühingute korral nende omakapital tervikuna) on langenud allapoole osaluse
bilansilisest väärtusest. Kajastatud allahindlusi taastatakse järgmistel perioodidel, kuid mitte
kõrgemale tuletatud soetusmaksumusest.
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Konsolideerimine
Valitseva mõju all olevate üksuste ja olulise mõju all olevate äriühingute tegevus kajastub
konsolideeritud aruandes alates valitseva või olulise mõju tekkimisest kuni selle katkemiseni.
Valitseva mõju all olevate üksuste ja olulise mõju all olevate äriühingute soetamist kajastatakse
ostumeetodil, mille korral hinnatakse omandatud osaluste varad ja kohustused nende õiglases
väärtuses (v.a ühise kontrolli all toimuvad soetused, mida kajastatakse nende
raamatupidamisväärtuses).
Valitseva mõju all olevate üksuste finantsnäitajad on konsolideeritud aruannetes liidetud ridarealt meetodil, kusjuures konsolideerimisel hõlmatud üksuste omavahelised nõuded,
kohustused, tulud, kulud ning realiseerumata kasumid ja kahjumid on elimineeritud.
Osalusi olulise mõju all olevates äriühingutes kajastatakse konsolideeritud aruannetes
kapitaliosaluse meetodil.
Materiaalne põhivara
Materiaalseks põhivaraks loetakse varasid hinnangulise kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja
soetusmaksumusega alates 2000 eurost (kuni 31.12.2010 soetatud varade korral alates 1917
eurost).
Varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 2000 eurost
(kuni 31.12.2010 soetatud varade korral alates 1917 eurost), kajastatakse kuni
kasutuselevõtmiseni väheväärtusliku
inventarina (varudes) ja vara kasutuselevõtmise
hetkel kantakse kulusse. Hilisemate parendustega seotud kulutused lisatakse materiaalse
põhivara soetusmaksumusele ainult juhul, kui need vastavad materiaalse põhivara mõistele ja
vara bilansis kajastamise kriteeriumitele (s.h. tõenäoline osalemine tulevikus majandusliku
kasu tekitamisel). Jooksva hoolduse ja
remondiga kaasnevad kulutused kajastatakse
perioodikuludes.
Põhivarasid kajastatakse soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja
võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Kulumi arvestamisel kasutatakse
lineaarset
meetodit. Kulumi norm määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle
kasulikust tööeast.
Kulumi normid aastas on põhivara gruppidele järgmised:
• Hooned ja rajatised 2%-3%
• Masinad ja seadmed 20%
• Infotehnoloogilised seadmed ja arvutustehnika 33%
• Muu inventar, tööriistad ja sisseseade 20%
Maad ja kunstiväärtusi, mille väärtus aja jooksul ei vähene, ei amortiseerita.
Bioloogilised varad
2015. aastal kanti bioloogiline vara (mets) bilansist välja bilansivälisele kontole. Metsa
arvestust peab pidama üldeeskirja lisa 8 alusel, kuid selline metoodika on välja töötatud RMK
jaoks, kellele on metsa majandamine põhitegevus. Metoodikas lähtutakse eeldusest, et metsa
kogum on püsiv (nii palju kui raiutakse, nii palju istutatakse asemele). Samuti võtab metoodika
/allkirjastatud digitaalselt/

Tiit Toots
Vallavanem

43

RÕUGE VALLAVALITSUS

2015.aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne

arvesse 10 aasta raiemahtusid ja neist saadavaid rahavoogusid. Kuna metsa majandamine ei ole
Rõuge Vallavalitsuse põhitegevus, siis ei ole otstarbekas pidada metsa arvestust bilansikontol.
Ümberhindlus
Aastatel 2003 kuni 2005 viidi läbi kinnisvarainvesteeringute ja materiaalse põhivara ühekordne
ümberhindlus, mis tulenes vajadusest võtta arvesse enne 1996. a toimunud hüperinflatsiooni ja
korrigeerida varasemaid puudujääke raamatupidamises.
Seoses maareformi kestmisega on ümberhindluste kajastamist jätkatud ka peale 2005. a, võttes
arvele aruandeperioodil mõõdistatud ja maakatastrisse kantud maad. Samuti võetakse
ümberhindlusena jätkuvalt arvele aruandeperioodil omandatud peremehetut vara, mis on
saadud seoses pärijate puudumisega.
Varade ümberhindamiseks kasutatakse eelisjärjekorras turuhinda. Objektide korral, millel
turuhind puudub, kasutatakse õiglase väärtuse määramiseks jääkasendusmaksumuse meetodit.
Maa arvele võtmiseks kasutatakse maksustamishinda, kui turuhind pole teada. Turuhinna
puudumise korral on teistelt avaliku sektori üksustelt saadud põhivara lubatud erandjuhul võtta
arvele ka üleandja bilansilises jääkmaksumuses.
Renditud vara
Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad
riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina.
Kapitalirenti kajastatakse bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas.
Kapitalirendi tingimustel renditud varasid amortiseeritakse sarnaselt omandatud põhivaraga.
Kapitalirendi maksed jagatakse kohustust vähendavateks põhiosa tagasimakseteks ning
intressikuluks.
Kasuturendi maksed kajastatakse kuluna ühtlaselt rendiperioodi jooksul.
Vallavalitsus kui rendileandja - kasutusrendi tingimustel väljarenditud vara kajastatakse
bilansis tavakorras, analoogselt muu põhivaraga. Kasutusrendi maksed kajastatakse tuluna
ühtlaselt rendiperioodi jooksul.
Eraldised ja tingimuslikud kohustused
Bilansis kajastatakse eraldisena enne bilansipäeva tekkinud kohustusi, millel on seaduslik või
lepinguline alus või mis tulenevad aruandekohustuslase senisest tegevuspraktikast ning mille
suurust saab usaldusväärselt hinnata, kuid mille lõplik maksumus või maksetähtaeg ei ole
kindlalt fikseeritud.
Eraldiste hindamisel on lähtutud juhtkonna hinnangust ja kogemustest.
Lubadused, garantiid ja muud kohustused, mis teatud tingimustel võivad tulevikus muutuda
kohustusteks, kuid mille kohustusena realiseerumise tõenäosus on alla 50%, on avalikustatud
raamatupidamise aastaaruande lisades tingimuslike kohustustena.
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Sihtfinantseerimine
Sihtfinantseerimisena kajastatakse sihtotstarbeliselt antud ja teatud tingimustega seotud toetusi.
Sihtfinantseerimist ei kajastata tuluna või kuluna enne, kui toetuse saaja on teinud kulutused,
milleks sihtfinantseerimine oli ette nähtud ning eksisteerib piisav kindlus, et sihtfinantseerimine
leiab aset.
Saadud sihtfinantseerimise kajastamisel rakendatakse brutomeetodit, mille järgi kajastatakse
nii saadud sihtfinantseerimist kui ka selle arvel tehtud kulusid või põhivara soetust mõlemaid
eraldi.
Tegevuskulude sihtfinantseerimise kajastamisel lähtutakse tulude ja kulude vastavuse
printsiibist ning tulu sihtfinantseerimisest kajastatakse proportsionaalselt sellega seonduvate
kuludega.
Põhivara soetamiseks saadud sihtfinantseerimise korral võetakse vara bilansis arvele tema
soetusmaksumuses ja sihtfinantseerimise summa kajastatakse tuluna.
Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamine
Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on võetud aluseks tehingu toimumise päeval
ametlikult kehtinud Euroopa Keskpanga valuutakursid. Välisvaluutatehingutest ning varade ja
kohustuste ümberhindamisest saadud kasumid ja kahjumid on kajastatud tulemiaruandes
Tulude arvestus
Kogutud maksude ning loodusvarade kasutamise ja saastetasude tulu võetakse arvele
tekkepõhiselt vastavalt Maksu- ja Tolliameti poolt esitatud teatistele.
Toodete müügist tulenevat tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on
läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav. Tulu
teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel, lähtudes valmidusastme meetodist.
Intressitulu arvestatakse tekkepõhiselt
sisemise intressimäära alusel. Dividenditulu
arvestatakse dividendide väljakuulutamisel.
Kulude arvestus
Kulusid kajastatakse tekkepõhiselt. Põhivara või varude soetamisel tasutud mittetagastatavad
maksud ja lõivud, sh käibemaks, mida ei saa arvata sisendkäibemaksuks, kajastatakse
soetamishetkel kuluna tulemiaruande kirjel Muud tegevuskulud
Seotud osapooled
Seotud osapoolteks loetakse Rõuge Valla volikogu ja valitsuse liikmed ning asutuste juhid,
kellele on antud õigus iseseisvalt lepinguid sõlmida, konsolideerimisgruppi kuuluvate
sihtasutuste, mittetulundusühingute ja äriühingute nõukogude ja juhatuste liikmed, kõigi
eelpool loetletud tegev- ja kõrgema juhtkonna liikmete lähedased pereliikmed, samuti ka nende
valitseva ja olulise mõju all olevad sihtasutused, mittetulundusühingud ja äriühingud.
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Bilansipäevajärgsed sündmused
Konsolideerimisgrupi raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste
hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansikuupäeva ja aruande koostamispäeva
vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega.
Bilansipäevajärgsed sündmused, mida ei ole varade ja kohustuste hindamisel arvesse võetud,
kuid mis võivad oluliselt mõjutada järgmise aruandeaasta tulemust, on avalikustatud
raamatupidamise aastaaruande lisades.
Eelarve täitmise aruanne
Eelarve täitmise aruanne on koostatud vallavalitsuse kohta (konsolideerimata) kassapõhiselt,
mistõttu selle andmeid ei ole võimalik võrrelda tekkepõhistes konsolideerimata aruannetes (lisa
21) kajastatud andmetega.
Lisaks kassapõhisest printsiibist tulenevatele ajalistele erinevustele on selles kasutusel veel
järgmised olulised erinevad arvestuspõhimõtted:
1) põhivara soetamisel tasutud summad kajastatakse eelarve täitmisel kuluna ning põhivara
müügist laekunud summad tuluna, amortisatsiooni ja muid põhivaradega tehtud mitterahalisi
tehinguid eelarve täitmise aruandes ei kajastata;
2) kaupade ja teenuste ning põhivarade soetamisel lisanduv käibemaks, mida ei saa arvata
sisendkäibemaksuks, on eelarve täitmise aruandes kajastatud vastavate kaupade, teenuste ja
põhivara soetamise kuluna (tekkepõhises aruandes eraldi tulemiaruande real Muud
tegevuskulud).

Lisa 2 Konsolideerimisgruppi kuuluvad üksused
Käesolevas aastaaruandes on rida-realt konsolideeritud järgmised Rõuge VV valitseva mõju all
olevad üksused:
Nimetus

Osaluse
määr
%

SA Rõuge
Energiakeskus
OÜ Rõuge
Kommunaalteenus

Tulemiaruande näitajad Bilansi näitajad aasta lõpus
tuhandetes eurodes
tuhandetes eurodes
Tegevus- TegevusKohusOmatulud
kulud
Tulem Varad tused
kapital

100

0,2

-0,2

0,0

1,7

0,0

1,7

100

112,2

-111,5

0,7

72,4

25,1

47,3

Osaluse bilansiline väärtus Rõuge Vallavalitsuse bilansis tuhandetes eurodes
SA Rõuge Energiakeskus
0,6
OÜ Rõuge Kommunaalteenus
9,3
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Lisa 3 Raha ja selle ekvivalendid
Tuhandetes eurodes

Arvelduskontod pankades
Sularaha kassas
Kokku raha
Saadud intressitulu

31.12.2015 31.12.2014
191,4
155,3
1,3
3,9
192,7
159,2
0,0
0,1

Lisa 4 Maksud
Tuhandetes eurodes
A. Maksu-, lõivu- ja trahvinõuded ning maksukohustused
Lühiajalised
Lühiajalised
nõuded
kohustused
31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014
Maksud brutosummas
Tulumaks
106,4
84,8
12,1
12,0
Maamaks
1,7
1,4
0,0
0,0
Sotsiaalmaks
0,0
0,0
26,7
25,9
Töötuskindlustusmaksed
0,0
0,0
1,8
2,2
Käibemaks
0,0
0,0
1,5
1,0
Kogumispensionimaksed
0,0
0,0
1,5
1,4
Erisoodustuste ja ettevõtja tulumaks
0,0
0,0
0,0
0,1
Kokku maksud
108,1
86,2
43,6
42,6
Loodusressursside kasutamise ja
saastetasud

0,3

0,3

0,6

1,0

Kokku maksud, lõivud ja trahvid

108,4

86,5

44,2

43,6

B. Maksu-, lõivu- ja trahvitulud
2015
1 242,8
1 125,5
117,3

2014
1 107,7
990,4
117,3

Lõivud (vt.lisa 11)

8,8

7,9

Loodusressursside kasutamise ja saastetasud (vt.lisa 12)
Kohalike maardlate kaevandusõiguse tasu
Vee erikasutuse tasu
Saastetasu

1,3
0,4
0,8
0,1

18,1
17,1
0,9
0,1

1 252,9

1 133,7

Maksud
Tulumaks
Maamaks

Kokku maksud, lõivud, trahvid
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Tulu- ja maamaksu kogub Maksu- ja Tolliamet. Aruandeperioodi lõpuks deklareeritud, kuid
üle kandmata maksutulu on kajastatud vastavalt Maksu- ja Tolliametist saadud teatisele.

Lisa 5 Muud nõuded ja ettemaksed
Tuhandetes eurodes

Nõuded toetuste eest
Valitsussektori sihtasutustele
Seadusandlusest tulenevad toetused
Riigiasutustele
Mittetulundusühingutele
Nõuded ostjate vastu
Brutosummas
Äriühingutele
Füüsilistele isikutele
Kohalikele omavalitsustele
Mittetulundusühingutele
Ebatõenäoliselt laekuvaks hinnatud
Füüsilistele isikutele
Äriühingutele
Ettemakstud toetused
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud
Maksude ettemaksed
Sihtfinantseerimise tagasinõuded
Muud nõuded ja ettemaksed kokku

31.12.2015
31.12.2014
Lühiajaline Pikaajaline Lühiajaline Pikaajaline
osa
osa
osa
osa
56,7
0,0
266,9
0,0
7,3
0,0
266,4
0,0
1,1
0,0
0,3
0,0
8,0
0,0
0,2
0,0
40,3
0,0
0,0
0,0
30,1
4,9
25,7
6,9
35,0
4,9
38,5
6,9
4,5
0,0
32,3
0,0
27,9
4,9
4,8
6,9
1,4
0,0
1,4
0,0
1,2
0,0
0,0
0,0
-4,9
0,0
-12,8
0,0
-4,4
0,0
-4,1
0,0
-0,5
0,0
-8,7
0,0
4,6
0,0
4,4
0,0
3,4
0,0
3,5
0,0
1,0
0,0
2,3
0,0
0,0
0,0
0,5
0,0
95,8
4,9
303,3
6,9

Lisa 6 Pikaajalised finantsinvesteeringud
Tuhandetes eurodes

Värska Sanatooriumi aktsia
kokku 50 tk
Laekus dividende

2015

2014

0,3
0,1

0,3
0,2
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Lisa 7 Materiaalne põhivara
Tuhandetes eurodes
Maa

Jääk 31.12.2014
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkväärtus
Aruandeperioodi
liikumised
Soetused ja parendused
Kulum ja allahindlus
Mahakandmine
Mahakantud põhivara
kulum
Müüdud põhivara
jääkväärtuse
mahakandmine
Ümberhindlus
Ümberklassifitseerimine
Kokku liikumised
Jääk 31.12.2015
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkväärtus

Hooned Masinad Info-ja
Muu
Lõpetaja
ja
kommun. põhivara mata
rajatised seadmed tehnol.
tööd
seadmed

Kokku

106,6
0,0
106,6

7 151,0
-1 118,9
6 032,1

545,9
-256,9
289,0

16,0
-11,9
4,1

149,1
-23,4
125,7

65,9 8 034,5
0,0 -1 411,1
65,9 6 623,4

0,0
0,0
0,0

53,6
-176,3
-39,5

16,7
-31,0
-20,5

0,0
-3,8
-2,9

5,6
-7,0
0,0

51,6
0,0
0,0

127,5
-218,1
-62,9

0,0

11,2

20,4

2,9

0,0

0,0

34,5

-3,9

0,0

0,0

0,0

0,0

-1,4

-5,3

0,5
0,0
-3,4

0,0
42,7
-108,3

0,0
0,0
-14,4

0,0
0,0
-3,8

0,0
0,0
-1,4

0,0
-42,7
7,5

0,5
0,0
-123,8

103,2
0,0
103,2

7 207,8
-1 284,0
5 923,8

542,1
-267,5
274,6

13,1
-12,8
0,3

154,7
-30,4
124,3

73,4 8 094,3
0,0 -1 594,7
73,4 6 499,6

Rahavoogude aruandes kajastub materiaalse põhivara eest tasutud summana 392,1 tuhat
eurot, mis tuleneb järgmistest summadest:
aruandeaasta soetuste summa
käibemaksukulu aruandeaasta soetustelt (vt ka lisa 16),
liidetud aasta alguseks tarnijatele tasumata summa
lahutatud sihtfinantseerimise arvel saadud põhivara ja käibemaks, mille eest tasusid
toetuste andjad otse tarnijale ja mis ülaltoodud tabelis on kajastatud soetusena
Aruandeperioodil soetati sihtfinantseerimise arvel järgmised põhivarad:
Rõuge aleviku puurkaev-pumpla rekonstrueerimine
Nursi küla tänavavalgustuse rekonstrueerimine
Rõuge Rahvamaja toolid

127,5
22,9
277,0
-35,3

35,3
10,0
6,0
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Rõuge Suurjärve püügiplatvormi rajamine
Kokku sihtfinantseerimise arvelt soetatud (lisa 8)

5,6
56,9

Hoone osa jääkväärtusega 2,7 tuhat eurot on välja renditud äriühingule.
OÜ Rõuge Kommunaalteenusel on sõlmitud tähtajatu kasutusrendileping, mida saab katkestada
kuni 4 kuulise etteteatamisajaga. Renditulu selle aja eest on 0,4 tuhat eurot.
Amortisatsiooni jaotus tegevusalade järgi on esitatud lisas 17.

Lisa 8 Saadud toetused
Tuhandetes eurodes

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Kodumaine sihtfinantseerimine

2015
244,0
57,9

2014
256,6
191,0

Keskkonnainvesteeringute
Keskus SA

Valla keskkonnaalased projektid

11,2

13,8

Haridus- ja
Teadusministeerium

Toetus erakoolide kohatasudeks

10,9

0,0

Eesti Avatud Noortekeskuste
Ühendus
Võrumaa Keskraamatukogu
Eesti Töötukassa
Sotsiaalministeerium
Eesti Kultuurkapital
Füüsilised isikud
Lastekaitseliit
PRIA
Rahandusministeerium
Võru Maavalitsus
Varstu Vallavalitsus
Füüsilised isikud
Rahandusministeerium
Eesti Rahvatantsu- ja
Rahvamuusika Selts
Kultuuriministeerium
Võru Maavalitsus
Füüsilised isikud
Kultuuriministeerium
Eesti Kooriühing
Vaata Maailma SA

Rõuge Noortekeskuse projektid

9,1

0,1

Raamatud raamatukogudele
Erinevad toetused
Lapsehoiuteenus
Rõuge rahvamaja projektid
Heategevuslik toetus kodu kaotanud perele
Jõulutunneli heategevusprogramm
Koolipiimatoetus
Õppelaen
Rõuge Noortekeskuse projekt
Rõuge NK projekti kaasfinantseering
Rõuge PK heategevusmüük
Aadressandmete korrastamine

3,9
3,3
2,8
2,4
2,4
1,6
1,4
1,2
1,1
1,0
0,9
0,8

3,6
0,8
1,4
2,5
0,0
0,0
1,6
7,1
0,0
0,3
0,5
0,0

Tegevustoetused tantsurühmadele

0,8

0,9

Rõuge PK projektid
Tervisenõukogu sisehindamine
Rõuge Lasteaia heategevus
Ujumise algõpe
Tegevustoetus Rõuge segakoorile
Rõuge PK projekt

0,7
0,7
0,6
0,4
0,3
0,2

0,2
0,0
0,0
0,5
0,3
0,0
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Kultuuriministeerium
Majandus- ja
kommunikatsiooniminist.
Viitina korteriühistud
Muud projektid
Välisabi tegevuskuludeks
Tartu Regiooni
Energiaagentuur
A. von Samson
SA Archimedes
Justiitsministeerium
SA Archimedes
Soome partner
PRIA
SA Innove
PRIA
PRIA
Rumeenia partner
PRIA
Wittenbergi Linnavalitsus
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Rõuge rahvamaja projekt

0,2

0,0

Toetus vallateede korrashoiuks

0,0

113,2

0,0
0,0
168,1

28,4
15,8
50,6

Est-Lat-Rus projekt Sun and Wind

77,2

0,0

Projektide toetus
Rõuge NK projekt
Rõuge NK projekt
Rõuge PK projekt
Rõuge NK projekt
Tegevusparkide arendamise projekt
Rõuge PK ESF projekt
Koolipiima ja-puuvilja toetus
Pindalatoetused
Rõuge NK projekt
Rõuge raamatu projekt
Energeetikaprojekt PEA

30,6
17,4
15,1
11,1
7,2
2,9
2,8
1,5
1,5
0,8
0,0
0,0

26,5
5,2
3,3
0,0
0,0
1,6
0,0
1,5
2,0
0,0
5,1
3,6

0,0

1,8

14,1

12,4

14,1

12,4

3,9
2,6
0,7
0,5
0,1
0,0
0,0
66,9
56,9

2,6
0,6
0,0
0,0
0,2
1,3
0,5
898,6
812,7

35,3

0,0

10,0

0,0

6,0

0,0

5,6

0,0

KIK-i projekti kaasfinantseering

Eesti Avatud Noortekeskuste Rõuge NK projekt
Ühendus
Välisabi vahendamine tegevuskuludeks
A. von Samsoni toetuse
EELK Rõuge Kogudus, seltsid, MTÜ-d
vahendamine
Välisabi kaasfinantseerimine tegevuskuludeks
Justiitsministeerium
Rõuge NK projekt
PRIA
Tegevusparkide arendamise projekt
SA Innove
Rõuge PK ESF projekt
PRIA
Koolipuuviljatoetus
PRIA
Rõuge raamatu projekt
PRIA
Pindalatoetused
Sihtfinantseerimine põhivara soetuseks
Kodumaine sihtfinantseerimine põhivara soetuseks
Keskkonnainvesteeringute
Rõuge aleviku puurkaev-pumpla
Keskus SA
rekonstrueerimine
Nursi küla tänavavalgustuse
Siseministeerium
rekonstrueerimine
Siseministeerium
Rõuge Rahvamaja toolid
Keskkonnainvesteeringute
Rõuge Suurjärve püügiplatvormi rajamine
Keskus SA
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Keskkonnainvesteeringute
Rõuge aleviku vee- ja kanalisatsioonitaristu
Keskus SA
rekonstrueerimine
Keskkonnainvesteeringute
Rõuge aleviku reoveepuhasti
Keskus SA
rekonstrueerimine
Keskkonnainvesteeringute
Viitina kortermajade küttesüsteem
Keskus SA
Siseministeerium
Rõuge Lasteaia õuesõppeklass
Kodumaise sihtfinantseerimise vahendamine põhivara soetuseks
Võru Maavalitsus
Hajaasustuse programm
Välismaine sihtfinantseerimine põhivara soetuseks
Tartu Regiooni
Est-Lat-Rus projekt Sun and Wind
Energiaagentuur
PRIA
Nursi Külakeskus
A. von Samson
Nursi Külakeskus
Välismaise sihtfinantseerimise kaasfinantseerimine põhivara soetuseks
PRIA
Nursi Külakeskus
Mittesihtotstarbeline finantseerimine
Rahandusministeerium
Tasandusfond
Rahandusministeerium
Toetusfond
Saadud toetused kokku

0,0

414,9

0,0

333,7

0,0

61,1

0,0
10,0
10,0
0,0

3,0
11,7
11,7
71,4

0,0

54,3

0,0
11,4
0,0
5,7
0,0
2,8
0,0
2,8
832,1
657,3
352,0
322,9
480,1
334,4
1 143,0 1 812,5

Bilansikirjel Muus kohustused ja saadud ettemaksed kajastuvad järgmised
toetuste ettemaksed (vt.lisa 9):
31.12.2015 31.12.2014
13,4
17,6
Sihtfinantseerimiseks saadud vahendid
SA Archimedes
13,4
11,3
Samson-Himmelstjerna SA
0,0
5,2
Justiitsministeerium
0,0
0,8
Vaata Maailma Sihtasutus
0,0
0,3
0,0
0,2
Kaasfinantseerimiseks saadud vahendid
Justiitsministeerium
0,0
0,2
2,6
2,4
Põhivara sihtfinantseerimiseks saadud vahendid
Võru Maavalitsus
2,6
2,4
Kokku
16,0
20,2
Tulemiaruande kirjel Saadud toetused kajastub saadud tulu summas 1 143,0 tuhat eurot.
Riigieelarvest saadud maksed toetusfondi eraldati järgmisteks tegevusteks:
• hariduskulude katmiseks 279 tuhat eurot (2014. a 269 tuhat eurot),
• toimetulekutoetusteks 43 tuhat eurot (2014. a 47 tuhat eurot),
• puudega laste toetuseks 16 tuhat eurot (2014. a 11 tuhat eurot),
• vajaduspõhiseks peretoetuseks 35 tuhat eurot (2014.a 7 tuhat eurot),
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vallateede korrashoiuks 104 tuhat eurot (2014.a eraldati toetus teede korrashoiuks
sihtotstarbelise toetusena majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt).

Tasandusfondi eraldati kohalike omavalitsuste maksulaekumiste erinevuste tasandamisest
tulenevalt 352 tuhat eurot (2014. a 323 tuhat eurot).

Lisa 9 Muud kohustused ja saadud ettemaksed
Tuhandetes eurodes

Maksuvõlad (vt. lisa 4)
Sihtfinantseerimine (vt. lisa 8)
Ettemaksed toodete ja teenuste eest
Muud saadud ettemaksed
Intressikohustused
Muud kohustused ja saadud
ettemaksed kokku

31.12.2015
31.12.2014
Lühiajaline Pikaajaline Lühiajaline Pikaajaline
osa
osa
osa
osa
44,2
0,0
43,6
0,0
16,0
0,0
20,2
0,0
2,4
0,0
2,4
0,0
1,3
0,0
1,3
0,0
0,3
0,0
0,4
0,0
64,2

0,0

67,9

0,0

Lisa 10 Laenukohustused
Tuhandetes eurodes
Laenude jaotus järelejäänud tähtaja järgi
Kohustused
Tähtajaga Tähtajaga Tähtajaga Tähtajaga Tähtajaga Tähtajaga
perioodi alguses
kuni 1
1-2 aastat 2-3 aastat 3-4 aastat 4-5 aastat
üle 5
1.01.2015
aasta
aasta
Laenud
Swedbank
51,1
51,9
50,0
56,2
21,0
43,1
SEB Pank
14,0
14,0
4,1
4,1
0,0
0,0
Kokku laenud
65,1
65,9
54,1
60,3
21,0
43,1
Kapitalirent
Riigi Kinnisvara
19,6
19,8
20,0
20,2
20,4
743,9
AS
Äriühing
3,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Kokku kapitalirent
23,3
19,8
20,0
20,2
20,4
743,9
Kokku
88,4
85,7
74,1
80,5
41,4
787,0

Kokku

273,3
36,2
309,5
843,9
3,7
847,6
1 157,1
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Kohustused
Tähtajaga Tähtajaga Tähtajaga Tähtajaga Tähtajaga Tähtajaga
perioodi lõpus
kuni 1
1-2 aastat 2-3 aastat 3-4 aastat 4-5 aastat
üle 5
31.12.2015
aasta
aasta
Laenud
Swedbank
51,9
52,7
53,4
21,0
21,3
21,8
SEB Pank
14,0
4,1
4,1
0,0
0,0
0,0
Kokku laenud
65,9
56,8
57,5
21,0
21,3
21,8
Kapitalirent
Riigi Kinnisvara
20,5
20,6
20,8
20,9
21,1
720,5
AS
Kokku kapitalirent
20,5
20,6
20,8
20,9
21,1
720,5
Kokku
86,4
77,4
78,3
41,9
42,4
742,3

Aruandeperioodil toimunud liikumised
2015
Saadud pangalaenud
0,0
Tagasi makstud pangalaenud
65,1
Kapitalirendi tasumine
23,3

Kokku

222,1
22,2
244,3
824,4
824,4
1 068,7

2014
144,5
133,9
22,4

Intressikulud
Pangalaenudelt
Kapitalirendilt
Kokku
intressikulu

2015
3,9
8,8

2014
3,1
10,6

12,7

13,7

Informatsioon lepingute kaupa
Summa Tasumise Intressi- AlusMärkused
tähtaeg
määr % valuuta
SEB Pank
9,8
15.12.16 1,499%
EUR Rõuge Lasteaia renoveerimine
KIK vee-ja kanalisatsioonitaristu
Swedbank
97,2
15.12.18 1,170%
EUR
rekonstrueerimise projekt
SEB Pank
12,4
15.12.18 1,154%
EUR KIK Viitina kortermajade projekt
KIK projektide omaosalused, Võru
Swedbank
124,9
15.12.21 1,500%
EUR mnt tänavavalgustuse ja vallamaja
küttesüsteemi rekonstrueerimine
Riigi
824,4
18.12.38 0,748%
EUR Kapitalirendileping Rõuge PK
Kinnisvara AS
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Lisa 11 Kaupade ja teenuste müük
Tuhandetes eurodes

Tulud majandustegevusest
Tulud sotsiaalalasest tegevusest
Elamu- ja kommunaaltegevuse tulud
Tulud haridusalasest tegevusest
Üüri- ja renditulud
s.h. eluruumidelt
mitteeluruumidelt
Transporditeenused
Tulud kultuurialasest tegevusest
Muu kaupade ja teenuste müük
Tulud korrakaitsealasest tegevusest
Tulud spordialasest tegevusest
Õiguste müük
Üldvalitsemise teenused
Riigilõivud
Kokku kaupade ja teenuste müük

2015
325,3
147,9
70,4
63,0
25,8
6,4
15,2
5,0
4,8
5,6
2,2
0,3
0,3
0,0
8,8
334,1

2014
285,6
133,8
62,5
52,8
20,0
4,6
13,3
6,2
4,8
3,4
1,8
0,0
0,2
0,1
7,9
293,5

Lisa 12 Muud tulud
Tuhandetes eurodes

Varade müük
Muud tulud
Vee erikasutustasu
Kohaliku tähtsusega maardlate kaevandusõiguse tasu
Saastetasud
Kokku muud tulud

2015
17,9
2,4
0,8
0,4
0,1
21,6

2014
0,2
1,5
0,9
17,1
0,1
19,8

Lisa 13 Tööjõukulud
Tuhandetes eurodes

Tegevusvaldkond
Haridus
Sotsiaalne kaitse
Vaba aeg, kultuur
Üldvalitsemine
Elamu- ja kommunaalmajandus
Majandus

2015
2014
Töötajate Töötasu- Töötajate Töötasuarv
kulud
arv
kulud
54,95
699,3
55,05
639,0
15,30
158,4
15,00
137,5
14,85
151,7
13,65
127,0
9,10
140,7
9,39
135,5
7,00
65,7
7,00
60,3
2,30
28,0
3,10
43,7
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Päästeteenused
Kokku töötajate arv ja
töötasukulud
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2,00
0,00

23,8
1,4

2,00
0,00

23,7
1,3

105,50

1 269,0

105,19

1 168,0

Töötajate arvuna on esitatud keskmine töötajate arv taandatuna täistööajale.
Ajutiste töölepingute korral ei ole töötajate arvu esitatud. Ajutiste töölepingute alusel arvestatud
töötasukulud moodustasid aruandeperioodil 24,2 tuhat eurot ja võrreldaval perioodil 29,1 tuhat
eurot.

Töötasukulud
Sotsiaalmaks ja töötuskindlustusmaksed
Erisoodustused
Töötajate õppelaenude kustutamine
Kokku tööjõukulud

2015
947,3
321,0

2014
869,6
296,6

0,7
1 269,0

1,8
1 168,0

Tööjõukulude jaotus tegevusalade järgi on esitatud lisas 17.

Lisa 14 Majandamiskulud
Tuhandetes eurodes
Õppevahendid
Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud
Rajatiste majandamiskulud
Sõidukite ülalpidamiskulud
Toiduained
Administreerimiskulud
Kultuuri- ja vabaaja sisustamise kulud
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud
Lähetuskulud
Inventari kulud
Meditsiinikulud ja hügieenitarbed
Sotsiaalteenused
Teavikud ja kunstiesemed
Muud majanduskulud
Koolituskulud
Masinate ja seadmete ülalpidamiskulud
Uurimis- ja arendustööde ostukulud
Koolituskulud riigieelarvelisest haridustoetusest
Eri- ja vormiriietus
Muu erivarustus ja erimaterjalid
Kokku majandamiskulud

185,0
158,3
102,8
66,3
65,9
52,1
29,8
24,2
23,3
20,5
16,9
11,0
10,9
10,3
7,1
6,2
2,3
1,8
0,3
0,1
795,1

175,7
160,4
87,5
65,6
67,0
47,2
24,8
18,5
7,7
33,6
17,6
4,9
10,9
7,1
4,6
6,3
1,9
1,6
0,7
0,0
743,6

Majandamiskulude jaotus tegevusala järgi on esitatud lisas 17.
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Lisa 15 Antud toetused
Tuhandetes eurodes

a) Sotsiaaltoetused
Toimetulekutoetus
Peretoetused
Puudega inimeste toetused
Sotsiaalmaks hooldajatoetustelt
Muud sotsiaalabitoetused
Õppetoetused
Elutööpreemia
Kokku sotsiaaltoetused
b) Tegevuskulude sihtfinantseerimine
Toetus avalike teenuste delegeerimise lepingu alusel
A.von Samsoni toetuste vahendamine
Sporditoetused
EELK Rõuge Kogudus A.von Samsoni ja valla toetus
Ettevõtlustoetused
Toetused kauplus-autodele
Toetus Rõuge valla külade päeva korraldamiseks
Muu
Hajaasustuse programmi toetus
Kompetentsikeskuse toetus
Rõuge Noortekeskuse projekti omaosalus
Kokku tegevuskulude sihtfinantseerimine
c) Sihtfinantseerimine põhivara soetuseks
Hajaasustuse programmi toetuse vahendamine
Leader projekti kaasfinantseerimine Võrumaa
Arenguagentuurile
Kokku sihtfinantseerimine põhivara soetuseks
d) Antud mittesihtotstarbeline finantseerimine
Liikmemaksud
Võrumaa Omavalitsuste Liit
Eesti Maaomavalitsuste Liit
MTÜ Võrumaa Partnerluskogu
MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus
MTÜ Terve Võrumaa
Eesti Noorsootöötajate Ühendus
Võrumaa Õppenõustamiskeskus
Kokku liikmemaksud
Muud toetused
Kokku antud mittesihtotstarbeline finantseerimine
Kokku antud toetused

2015

2014

43,0
36,1
22,2
6,8
6,5
4,2
0,8
119,6

45,3
14,8
25,7
6,8
4,0
5,7
0,0
102,3

19,7
10,5
8,0
6,8
3,6
0,7
0,3
0,2
0,0
0,0
0,0
49,8

20,4
9,2
5,3
7,2
4,7
0,6
0,3
1,3
11,7
4,2
0,6
65,5

19,9

11,7

0,0

0,9

19,9

12,6

8,0
2,1
0,9
0,1
0,1
0,1
0,0
11,3
2,2
13,5

6,4
1,9
0,9
0,2
0,1
0,1
0,3
9,9
1,5
11,4

202,8

191,8

Antud toetuste jaotus tegevusvaldkondade järgi on esitatud lisas 17.
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Lisa 16 Maksu- ja lõivukulud
Tuhandetes eurodes

Käibemaksukulu kaupade ja teenuste soetuselt
Käibemaksukulu põhivara soetuselt
Saastetasud
Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest
Käibemaksukulu riigieelarvelise haridustoetuse
õppevahendite kuludelt
Ettevõtte tulumaks
Riigilõivud
Käibemaksukulu riigieelarvelise haridustoetuse
koolituskuludelt
Kokku maksu- ja lõivukulud

2015
104,5
22,9
5,6
1,2

2014
103,8
177,0
3,3
12,8

0,8

0,0

0,7
0,3

0,0
0,3

0,1

0,0

136,1

297,2

Maksu- ja lõivukulude jaotus tegevusalade kaupa on toodud lisas 17.

Lisa 17 Tegevuskulude jaotus tegevusalade järgi
Tuhandetes eurodes
Tegevusala
Haridus
Vaba aeg, kultuur,
religioon
Sotsiaalne kaitse
Majandus
Elamu-ja
kommunaalmajandus
Üldised
valitsussektori
teenused
Keskkonnakaitse
Avalik kord ja
julgeolek
Tervishoid
Kokku

Tööjõu- Majandamiskulud
kulud
699,3
309,3

Antud
Maksu- ja
Põhivara
toetused lõivukulud amortisatsioon
4,2
50,9
70,7

Kokku
1 134,4

151,7

174,7

48,7

13,8

19,7

408,6

158,4
28,0

78,7
100,2

114,5
10,6

16,7
23,5

24,0
106,6

392,3
268,9

65,7

68,5

0,9

19,5

54,2

208,8

140,7

25,1

11,2

4,0

25,4

206,4

23,8

32,1

12,7

6,1

6,9

81,6

1,4

4,0

0,0

0,7

0,1

6,2

0,0
1 269,0

2,5
795,1

0,0
202,8

0,9
136,1

0,0
307,6

3,4
2 710,6

Tööjõukulude jaotus töötasuliikide kaupa on toodud lisas 13.
Majandamiskulude jaotus liikide kaupa on toodud lisas 14.
Antud toetuste jaotus liikide kaupa on toodud lisas 15.
Maksu- ja lõivukulude jaotus liikide kaupa on toodud lisas 16.
Põhivara amortisatsiooni jaotus põhivara gruppide kaupa on toodud lisas 7.
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Lisa 18 Bilansiväline vara
Tuhandetes eurodes
Jääk 31.12.2013

477,3

2014. aasta soetused
Mahakandmine

45,8
-14,9

Jääk 31.12.2014

508,2

2015. aasta soetused
Mahakandmine
Jääk 31.12.2015

81,5
-7,3
582,4

Bilansiväliselt arvestatakse Rõuge Vallavalitsuses inventari väärtusega alla 2 000 euro, mis
soetamisel kantakse kuludesse, kuid on jätkuvalt kasutuses.
2015. aastal kanti bioloogiline vara (mets) bilansist välja, sest metsa majandamine ei ole
omavalitsuse põhitegevus. Edaspidi peetakse metsa arvestust bilansivälise vara nimekirjas.

Lisa 19 Bilansipäevajärgsed sündmused.
Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus on eraldanud toetust järgmistele 2016. aastal
teostatavatele projektidele:
• „Rõuge jäätmejaama biojäätmete kompostimisväljaku rajamine“ summas 76,6 tuhat
eurot.
• „Rõuge Ööbikuoru külastuskompleksi korrastamine ja kaasajastamine“
keskkonnaprogrammist eraldatav kaasrahastamine summas 3,4 tuhat eurot.
• „Viitina pargi rekonstrueerimise I etapp“ keskkonnaprogrammist eraldatav
kaasrahastamine summas 28,4 tuhat eurot.
2014. aastal sai alguse projekt „Ohtlike jäätmete käitlemine. 2016. aastal laekub antud
projektile SA KIK toetust summas 2,0 tuhat eurot. 2015. aastal alustatud projekti
„Suuregabariidiliste jäätmete käitlemine Rõuge jäätmejaamas” toetust on 2016. aastal laekumas
1,4 tuhat eurot.
Rõuge Noortekeskusel algas 2015. aastal programmi „Noorte konkurentsivõime
suurendamiseks ja sotsiaalse tõrjutuse vähendamiseks ühiskonnale pakutava noorsootöö
teenuse osutamine“ NEET Noorte tugiteenuste projekt, mille tegevuste läbiviimiseks laekub
2016. aastal toetust MTÜ eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduselt 20,7 tuhat eurot ja 2017.
aastal 15,5 tuhat eurot. Projekti rahastatakse Haridus- ja Teadusministeeriumi ja Euroopa
Sotsiaalfondi kaasrahastusel.
/allkirjastatud digitaalselt/
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2016. aastal jätkub rahvusvaheline koolide strateegiline koostööprojekt „Green Economy and
Sustainable Development. A replicable laboratory to educate young people and reduce early
school leaving“, kus Rõuge Põhikool on üheks partneriks. Projekti toetatakse Euroopa Liidu
Erasmus+ programmist ja selles ei ole nõutud omafinantseeringut. Projekt lõppeb 31.08.2017
ja peale lõpparuande kinnitamist laekub lõppmakse 20% ehk 5 634 eurot.
Hajaasustuse programmi raames jäi lõpetamata neli projekti. Nendest kolm majapidamist said
toetust kanalisatsiooni rajamiseks ja üks majapidamine veevarustuse rajamiseks. 2016.aastal
tuleb tasuda lõppmaksed summas 0,5 tuhat eurot.

Lisa 20 Seotud osapooled
Konsolideerimisgrupi tegev- ja kõrgema juhtkonna liikmetele arvestatud tasud:

Volikogu liikmed
Vallavalitsuse liikmed
Asutuste juhid
Nõukogude liikmed
Juhatuste liikmed
KOKKU

Konsolideerimisgrupi tegev- ja
kõrgema juhtkonna keskmine
arv
2015
2014
15
15
5
5
3
3
10
10
4
4
37
37

Tasude kogusumma
(eurodes)
2015
11 069
0
42 196
1 300
3 600
58 165

2014
10 733
0
39 148
700
3 600
54 181

Ülaltoodud tasud on arvestatud ilma sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmakseteta, kuid nende
hulka on arvatud kõik töötasud ja hüvitised. Muid täiendavaid olulisi soodustusi pole
tegevjuhtkonna ega kõrgema juhtkonna liikmetele aruandeaastal arvestatud.
Üksused, kes on seotud osapooled, kuid kellega ei ole aruandeaastal ega sellele eelnenud aastal
turutingimustest või seadustega sätestatud tingimustest erinevaid tehinguid toimunud:
Aila Näpustuudio MTÜ
EELK Rõuge Maarja Kogudus
Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus
MTÜ
Jaanis Koppel FIE
Kalvi Kõva FIE
Kauri Kartul OÜ
Kerli Kõiv FIE
Keskkonnainvesteeringute Keskus SA

Kondiitri Kiirabi OÜ
Korteriühistu Rõuge Karp
Korteriühistu Rõuge Neli
Korteriühistu Rõuge Tammetõru
Korteriühistu Viitina 2
Mäe-Rõuge OÜ
Noorsooühing Rõuge Noorteklubi
Omatehtud MTÜ
Plaani Mõis MTÜ
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Ratsar OÜ
Revolutsioon MTÜ
Rõuge Golf MTÜ
Rõuge Jahiselts
Rõuge Priitahtlikud Pritsimehed MTÜ
Rõuge Spordiklubi MTÜ
Siimu Mäe talu
Sänna Kultuurimõis MTÜ

2015.aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne

Tartu Regiooni Energiaagentuur MTÜ
Terve Võrumaa MTÜ
TLM TEENUS OÜ
Viitina Jahiselts
Viitina Külaselts
Võrumaa Arenguagentuur SA
Võrumaa Omavalitsuste Liit MTÜ
Võrumaa Partnerluskogu MTÜ

2015. aastal on vallavalitsuse liikmele kuuluva osaühinguga Mäe-Rõuge teostatud 9
transporditeenuse tehingut turuhinnas kokku summas 2,5 tuhat eurot.

Lisa 21 Rõuge Vallavalitsuse konsolideerimata finantsaruanded
Bilanss
Tuhandetes eurodes

Varad
Käibevara
Raha
Maksunõuded ja maksude ettemaksed
Nõuded ostjate vastu
Saamata sihtfinantseerimine
Ettemakstud sihtfinantseerimine
Muud nõuded ja ettemaksed
Põhivara
Osalused sihtasutuses
Osalused tütarettevõtjates
Finantsinvesteeringud
Materiaalne põhivara
Bioloogiline vara
Kohustused ja netovara
Lühiajalised kohustused
Võlad tarnijatele
Võlad töötajatele
Maksuvõlad
Sihtfinantseerimine
Muud kohustused ja saadud ettemaksed
Eraldised
Laenukohustused
Kapitalirendikohustused
Pikaajalised kohustused
Laenukohustused

31.12.2015 31.12.2014
6 844,4
7 185,1
347,2
506,8
161,6
136,5
108,4
86,5
15,0
11,0
56,7
266,9
4,6
4,4
0,9
1,5
6 497,2
6 678,3
0,6
0,6
9,3
9,3
0,3
0,3
6 487,0
6 608,5
0,0
59,6
6 844,4
7 185,1
218,4
490,8
37,0
309,0
28,5
32,4
40,2
39,1
16,0
20,2
1,7
1,7
8,6
0,0
65,9
65,1
20,5
23,3
982,3
1 068,8
178,4
244,4
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Kapitalirendikohustused
Netovara
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem
Põhivara juurdehindlus
Aruandeaasta tulem

803,9
5 643,7
5 625,5
0,5
17,7

824,4
5 625,5
5 007,1
0,0
618,4

Tulemiaruanne
Tuhandetes eurodes

Tegevustulud
Maksutulud
Saadud toetused
Tulud kaupade ja teenuste müügist
Muud tegevustulud
Tegevuskulud
Tööjõukulud
Töötasukulud
Erisoodustused
Maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed
Majandamiskulud
Antud toetused
Muud kulud
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus
Tegevustulem
Finantstulud ja -kulud
Intressikulu
Finantstulu
Aruandeperioodi tulem

2015
2 671,8
1 242,8
1 142,9
264,5
21,6
-2 641,5
-1 216,5
-908,0
-0,7
-307,8
-787,2
-202,8
-129,7
-305,3
30,3
-12,6
-12,8
0,2
17,7

2014
3 170,6
1 107,7
1 812,5
230,6
19,8
-2 538,8
-1 119,8
-833,5
-1,8
-284,5
-733,5
-191,8
-293,7
-200,0
631,8
-13,4
-13,7
0,3
618,4

2015

2014

30,3

631,8

305,3
22,9
-17,9
-66,9
19,9

200,1
177,0
-0,2
-898,7
12,6

Rahavoogude aruanne
Tuhandetes eurodes

Rahavood põhitegevusest
Aruandeperioodi tegevustulem
Korrigeerimised
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus
Käibemaksukulu põhivara soetuselt
Kasum põhivara müügist
Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks
Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks
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Korrigeeritud tegevustulem
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus
Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus
Kokku rahavood põhitegevusest

293,6
-81,3
6,4
218,7

122,6
61,4
-15,7
168,3

Rahavood investeerimistegevusest
Tasutud materiaalse põhivara eest
Laekunud põhivara müügist
Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks
Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks
Laekunud finantstulud
Kokku rahavood investeerimistegevusest

-392,1
21,7
297,8
-19,9
0,2
-92,3

-40,0
0,3
-123,0
-12,6
0,3
-175,0

Rahavood finantseerimistegevusest
Laekunud laenud
Tagasi makstud laenud
Tasutud kapitalirendi põhiosa maksed
Tasutud intressid
Kokku rahavood finantseerimistegevusest

0,0
-65,1
-23,3
-12,9
-101,3

144,6
-133,9
-22,4
-13,7
-25,4

25,1
136,5
161,6
25,1

-32,1
168,6
136,5
-32,1

Puhas rahavoog
Raha ja selle ekvivalendid perioodi algul
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpul
Raha ja selle ekvivalentide muutus

Netovara muutuste aruanne
Tuhandetes eurodes

Netovara seisuga 31.12.2013
Aruandeaasta tulem
Netovara seisuga 31.12.2014
Aruandeaasta tulem
Põhivara ümberhindlus
Netovara seisuga 31.12.2015

Akumuleeritud
tulem
5 007,1
618,4
5 625,5
17,7
0,5
5 643,7

Lisa 22 Eelarve täitmise aruande selgitused
Rõuge valla 2015. aasta eelarve kehtestati Rõuge Vallavolikogu 02.03.2015 määrusega nr 1.
Esimene lisaeelarve võeti vastu Rõuge Vallavolikogu 23.09.2015 määrusega nr 12 ning teine
lisaeelarve 16.12.2015 määrusega nr 18.
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Kahe lisaeelarvega suurenesid põhitegevuse tulud kokku 103,7 tuhande euro võrra ning
põhitegevuse kulud 48,0 tuhande euro võrra. Investeerimistegevus muutus 30,5 tuhande euro
võrra ning likviidsete varade muutus oli 25,2 tuhat eurot.
Põhitegevuse tulude suurenemisest üle poole (74,3 tuhat eurot) moodustasid tegevuskuludeks
laekunud toetused. Suurimad neist Erasmus+ programmi toetused Rõuge Avatud
Noortekeskuse projektile summas 19,4 tuhat eurot ja Rõuge Põhikooli projektile summas 11,3
tuhat eurot ning SA Keskkonnainvesteeringute Keskus toetus 2014. aastal lõppenud Viitina
naftalao lammutamise projektile summas 7,6 tuhat eurot. Füüsilise isiku tulumaksu laekumise
eelarve suurenes 20 tuhande euro võrra.
Tulumaksu tegelik laekumine oli 55,5 tuhat eurot suurem lõplikust eelarvest. Muid saadud
toetusi tegevuskuludeks laekus aga planeeritust vähem, sest mõned projektitoetuste laekumised
lükkusid edasi 2016. aastasse.
Põhitegevuse kulude eelarve suurenes nagu tulude puhulgi erinevate sihtotstarbeliselt laekunud
toetuste kulude võrra.
Tegelikud kulutused osutusid planeeritust väiksemaks. Üheks põhjuseks olid soodsad
ilmastikuolud, mistõttu kulus vähem vahendeid elektrile ja soojusele. Uude aastasse kanti üle
ka mitmed sihtotstarbeliste projektidega seotud tegevused ning puudega laste hooldajatoetused.
Investeerimistegevuse suurenemine oli tingitud 2014. aastal lõppenud SA
Keskkonnainvesteeringu Keskuse projektide „Rõuge aleviku vee- ja kanalisatsioonitaristu II
ehitusetapp“ ning „Rõuge aleviku reoveepuhasti rekonstrueerimine“ lõpparuannete
menetlemisest 2015. aasta alguses ja sellest tulenevalt toetuse viimase osa laekumisest ning
lõppmaksete tegemisest 2015.aastal.
Reservfond
Moodustati eelarve vastuvõtmisel summas 20 000 eurot.
Reservfondi vähendati I lisaeelarve vastuvõtmisel Rõuge Vallavolikogu 23.09.2015 määrusega
nr 12 summas 10 000 eurot.
Reservfondist eraldati vahendeid Rõuge Vallavalitsuse 29.detsembri 2015 aasta korraldusega
nr 366 summas 2 050 eurot:
• 540 eurot tegevusala 10 9 00 Muu sotsiaalne kaitse kulu liik 50 personalikulud
tulekahjus kodu kaotanud perele sotsiaalkorteri remondiga seotud personalikulud;
• 1 510 eurot tegevusala 10 9 00 Muu sotsiaalne kaitse kulu liik 55 majandamiskulud
tulekahjus kodu kaotanud perele sotsiaalkorteri remondiga seotud materjalid
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Majandusaasta aruande allkiri
Konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande on koostanud Rõuge Vallavalitsus.
Aruande juurde kuulub sõltumatu vandeaudiitori aruanne ning Rõuge Vallavalitsuse
protokolliline otsus aruande heakskiitmise kohta.

Tiit Toots
Rõuge Vallavanem
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