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Varstu vallavolikogu istung
24. jaanuari 2012 volikogu istungil andis Võru politseijaoskonna piirkonnavanem, politseileitnant Raul Ermel
ülevaade süü- ja kuritegudest Varstu vallas ja Võrumaal 2011. aastal ning vastas volikogu liikmete küsimustele.
Arutati veelkord ja kooskõlastati Võrumaa munitsipaalkoolide arengustrateegia 2011-2019, kinnitati Varstu valla
2011.a eelarve muudatused. Tulenevalt jõustunud kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadusest
kehtestati uues redaktsioonis eelarve koostamise ja vastuvõtmise kord. Toimus Varstu valla 2012.a eelarve
esimene lugemine, eelarve kogumaht jäi eelmise aasta tasemele. Kuulati infot ning arutati volikogule esitatud
avaldusi. Valimiskomisjoni otsuse alusel on Tiit Saali volitused volikogu liikmena peatunud ja tema asemel on volikogus
Jaana Kõvatu.

Varstu valla uus interneti koduleht
Varstu vald koos ligi 70 omavalitsusega üle Eesti on liitunud kohalikele omavalitsustele suunatud kindla
kontseptsiooniga teenusteportaaliga KOVTP, mis pakub valdadele kodulehe lahendust.
Varstu valla uuenenud koduleht on kättesaadav juba tuntud aadressil www.varstu.ee.
Koduleht on täiendamisjärgus ja seda arendatakse pidevalt edasi. Et muuta valla veebilehe kasutamine
vallakodanikele ja külalistele veelgi mugavamaks ja käepärasemaks, ootame teie ettepanekuid. Palume tagasisidet,
millised vallakodanikke puudutavad teemad võiksid veel olla kajastatud uuel veebilehel:
milline info peaks olema kättesaadav, mida muuta, mida parendada.
Kõik ettepanekud on oodatud e-posti aadressil tiina@varstu.ee või telefonil 78 21 358.

Ürituste info
22. veebruaril kell 14.00 Varstu Kultuurikeskuse juures lumeskulptuuride tegemine: teema – „Tere, draakon“.
23. veebruaril kell 20.00 Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud kontsert-aktus, tantsuks ans.„Hellad-Velled“
01. märtsil kell 12.00 Varstu Kultuurikeskuses lasteetendus „Südame kolm soovi“.

Vastlapäev APE, MÕNISTE, VARSTU, TAHEVA valdade elanikele Metsvenna talus.
23. veebruaril: Algus 16.00 lõpp 20.00
Kausisõit (individuaalne); Köievedu (valdade vaheline); Minimaraton ühisstardiga (individuaalne);
Jäähoki täpsusvise (individuaalne); Kombineeritud teatevõistlus (meeskondlik); vigurmängud ja „kommimängud“.
Kõigile Ape, Mõniste, Varstu, Taheva valla võistlustest osalejatele kelgumägi tasuta.
Teistele kelgumägi superhinnaga 3 EUR. Kelgumägi ja Metsavenna pood avatud 16.00 - 20.00
Katlas lõke. Mägi, liuväli ja lühike suusarada valgustatud. Toredat lustimist vastlapäeval!

Kodakondsus- ja migratsioonibüroo:

„Väldi pikka järjekorda ja ooteaega – pikenda dokument nüüd ja kohe“
Lähiajal, 2012. aasta algusest, on oodata dokumenditaotluste järsku tõusu. Korraga kaotavad kehtivuse Eesti Vabariigi poolt
välja antud 10-aastase kehtivusega passid ja isikutunnistused ning esimesed 5-aastase kehtivusajaga dokumendid. See
tähendab, et mitmekordistub kodakondsus- ja migratsioonibüroode teenindustes klientide arv, pikenevad oluliselt
ootejärjekorrad ning võrreldes praegusega pikeneb ka dokumendi kättesaamise ooteaeg. Eeltoodust tulenevalt loodame
elanike mõistvale suhtumisele, aga ka heale koostööle uute dokumentide aegsasti taotlemisel.
Täpsemat infot dokumentide taotlemise kohta on võimalik saada Politsei- ja Piirivalveameti kodulehelt www.politsei.ee
rubriigist teenused, e-posti aadressil teeninduskeskus@politsei.ee või infotelefonil 612 3000.
Kodakondsus ja migratsioonibüroo ootab teid dokumente taotlema Võrus, Tartu tn 31 esmaspäevast reedeni kell 9-17.

(suletud iga kuu viimasel reedel). Võru büroo kood 726 (taotlemisel vajalik märkida ankeedile).

EAS alustas 20.01.2012 Teenuskeskuste toetusskeemi taotluste vastuvõtmist
Taotlusi saab esitada kahe kuu jooksul, vastuvõtt lõpetatakse 20. märtsil 2012.
Toetusskeemi rakendamist alustatakse 2012. a. pilootprogrammina Põlva, Valga ja Võru maakonnas ja toetuse maksimaalne
suurus on 20 000 eurot ühe projekti kohta. Toetusskeemi eesmärk on teenuste parem kättesaadavus maapiirkondades.
Teenuskeskus on toetusskeemi mõistes keskus, kus osutatakse vähemalt toidu- ja esmatarbekaupade müügi ja avaliku
internetipunkti või WiFi leviala teenust. Teenuskeskus võib täiendavalt pakkuda (osutada või vahendada) muid piirkonna
elanike jaoks vajalikke teenuseid. Toetusskeemi raames toetatakse piirkonna elanikele vajalikke teenuseid pakkuvate uute
teenuskeskuste rajamist või olemasolevate teenusepakkujate tegevuse ümberkujundamist.
Toetusskeemi raames saavad taotlejaks olla:
- äriühingud ja füüsilisest isikust ettevõtjad, mis ei ole avaliku sektori valitseva mõju all;
- mittetulundusühingud ja sihtasutused, mis ei ole avaliku sektori valitseva mõju all.

Tingimused: Toetust antakse vaid tingimusel, et teenuskeskuses tagatakse projekti kestel nii toidu- ja
esmatarbekaupade kui avaliku internetipunkti või WiFi leviala teenuse kättesaadavus. Teenused, mida pakkuma
hakatakse peavad olema piirkonna elanike jaoks vajalikud.
14. veebruaril kell 11-15 toimub Võru Maavalitsuse II korruse saalis teabepäev (sissepääs Koidula tn. poolt)
Osalejate registreerimine: e-post ivi@vaa.ee, tel 786 8367, Ivi Martens. Täiendav info www.eas.ee
Lisainfo: Tiina Loorand, Arenduskonsultant - Elukeskkonna divisjon
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, 6 279 402, 529 6034 tiina.loorand@eas.ee

Vallas toimunust
♦ 05.01. toimus Varstu Keskkooli hoolekogu koosolek, kus hoolekogu esimeheks valiti Rainer Vissel
(rainer@varstu.ee) ja aseesimeheks Riho Lehiste (rihojudo@gmail.com). Koosolekul tutvuti kooli juhtimist ja arengut
puudutavate dokumentidega. Kooskõlastati arenguvestluste korraldamise tingimused ja kooli 2012 a eelarve projekt
ning kinnitati Varstu KK Õpilasomavalitsuse põhimäärus. Kool andis ülevaate huvitegevuse olukorrast ja otsustati
koolis korraldada küsitlus, millistes huviringides soovivad lapsed osaleda koolil olevaid ressursse arvestades. Sooviti
tihendada koostööd lastevanematega, selgitamaks välja nende soove ja nägemusi kooli arenguga seonduvates
küsimustes. Otsustati edaspidi hoolekogu tegevust kajastada nii kooli kodulehel kui valla infolehes. Õpilasel ja
lapsevanemal on õigus pöörduda kooli hoolekogu poole õpetamist ja kasvatamist puudutavate vaidlusküsimuste korral.
♦ 06.01. toimus Varstus eakate klubi uusaastapidu koos külalistega Kurenurmest, Harglast ja Mõnistest. Külakosti
pakkus näidendiga Lasva rahvamaja, tantsuks mängis ansambel Nõel.
♦ 13.01. Tallinnas Lauluväljaku peeglisaalis toimunud tänuüritusel "Eestimaa õpib ja tänab" autasustati kõiki
nominante, kes olid maakondlikust voorust edasi pääsenud. Krabi kooli kauaaegne õpetaja Linda Kender oli esitatud
"Eestimaa õpib ja tänab" konkursile Õppija toetaja auhinnale. Kodutütarde Võrumaa Ringkonna
kauaaegsed vabatahtlikud rühmajuhid Merike Niitmets Krabi koolist ja Helve Tina Varstu koolist olid esitatud
Eestimaa ja kodanikutunde auhinnale ja said rinnamärgi.
♦ 14.01.Tallinnas Eesti Karikavõistluste I etapil saavutasid Varstu peotantsijad Marika Adson ja Riivo Männiste uues
võistlusklassis standardtantsudes 3. koha ja ladina-ameerika tantsudes 6. koha. Tantsijad tänavad volikogu abi eest.
♦ 18.01. osales Krabi PK 6.-9. klassi poiste võistkond Kuldres Võru maakonna saalijalgpalli rahvaliigas ning saavutas
II koha.Võistkonnas mängisid: Kristjan Jostov, Markken Olop, Talis Boldõrev, Rainet Kriis, Kaarel Kõvatu, Kristo
Rootslane, Rene-Keven Lääne, Joosep Keel, Margo Raju, Danel Teder.
♦ 19.01. osalesid valla koolide kodutütred "Kandles" toimunud kodutütarde organisatsiooni 80. aastapäeva kontsertaktusel. Kodutütarde peavanema tänukirja tehtud töö eest pälvis Evelin Veinberg.
♦ 20.01.osalesid valla koolide poiste võistkonnad Puigal maakondlikul saalihokiturniiril ja Krabi poisid saavutasid II
koha – võistkonnas mängisid: Kristjan Jostov, Talis Boldõrev, Rainet Kriis, Kaarel Kõvatu, Rene-Keven Lääne, Joosep
Keel, Margo Raju, Alik Kapitonov.
♦ 20.01. toimus Varstu Kultuurikeskuses Võrumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse koosolek.
♦ 21.01. osalesid Krabi kooli noorkotkad ja kodutütred suusavõistlusel ja tulid võistkondlikult maakonnas 4. kohale.
♦ Krabi kooli õpilased Mariliis Põder ja Henri Heinsoo osalesed eesti keele olümpiaadil.
♦ Maret Mägise Krabi koolist osales Eesti meistrivõistlustel Judos ja saavutas III koha.
♦ 22.01. osaleti ülemaailmse suurürituse World Snow Day raames Metsavenna talus toimunud Mõniste, Varstu, Hargla
ja Ape omavalitsuste vahelistes võistlustes. Üritust kajastas ka Aktuaalne Kaamera.


Varstu Vallavalitsus, tel 78 21 353
www.varstu.ee

