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Volikogu istung
14. veebruari volikogu istungil võeti vastu Varstu valla 2012.a eelarve kogumahus 1 668 741 eurot. Määrati valla
2011 a. majandusaasta aruande auditeerijaks audiitorfirma FinantsKindlus OÜ, kehtestati vallavalitsuse ja valla
hallatavate asutuste struktuur ja töötajate koosseis, kinnitati muudatused Varstu valla kohalike teede nimekirjas ja
delegeeriti ruumiandmete seadusest tulenevad ülesanded (koha-aadresside määramine) vallavalitsusele.

Mis üritused tulekul!
21.veebruaril kell 15.oo on Metsavenna talus Ape, Mõniste, Varstu ja Taheva valla elanikele vastlapäev. Varstu
rahvale väljub buss Varstu koolimaja juurest kell 14.45 ja bussijaamast kell 14.50.
22. veebruaril kell 14.oo Varstu Kultuurikeskuse juures lumeskulptuuride valmistamine. Tulge osalema!

23. veebruaril kell 19.oo toimub Varstu Kultuurikeskuses Eesti Vabariigi 94. aastapäevale pühendatud kontsertaktus, tantsuõhtu jätkub ansambliga „Hellad-Velled“. Avatud on kohvik.
26. veebruaril kell 11.oo tulge kogu perega Pähni looduskeskusesse nautima Eestimaa ilusat talve! Alustame
räätsamatkaga ja hiljem saab igaüks korvimeistri näpunäidete järgi valmistada endale laastukorvi.
01.märtsil kell 12.00 Varstu Kultuurikeskuses lasteetendus „Südame kolm soovi“.

Alustage pindalatoetuste taotlemise ettevalmistamist e-PRIAs juba praegu
Saabunud on paras aeg hakata mõtlema 2012. aasta kevadel pindalatoetuste taotlemise peale. Kevadise taotluse
ettevalmistamine ja põldude digitaalne sissejoonistamine Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA)
elektroonilises kliendiportaalis e-PRIA on võimalik juba praegu.
e-PRIA teenus nimega „Minu põllud“ on avatud aastaringselt ja seal on võimalik põlde digitaalselt e-PRIAsse
joonistada kas või ööpäev läbi. Kui teil on palju põlde, siis on nende digitaalne sissejoonistamine esialgu kindlasti
aeganõudev protsess ja seetõttu on arukas sellega varakult alustada. Samas, kui suur töö kord tehtud saab, siis tuleval
aastal kevadise taotlusvooru ajal piisab vaid pisimuudatuste tegemisest – põldude piirid jäävad elektrooniliselt e-PRIA
kaardile alles ja neid saab igal ajal uuesti kasutada.
Põllumassiivide kasutusest
e-PRIA portaalis on näha viimasel kahel aastal aktiivses kasutuses olnud põllumassiivide piirid ja 2011. aastal tehtud uute
ortofotode põhjal PRIA poolt muudetud põllumassiivide piirid. Käesoleval aastal on tehtud uute ortofotode põhjal kaartide
uuendusi ka Võru maakonnas. Veebruaris alustab PRIA ka muudetud põllumassiivide osas taotlejate teavitamist. Lisaks ePRIA „Minu põllud“ teenusele saab põllumassiivide piire vaadata PRIA põllumassiivide avalikul veebikaardil, kuhu on
võimalik siseneda läbi PRIA kodulehe www.pria.ee (kaardi ikoon on avalehel all paremal nurgas).
Lisaks olemasolevate põllumaade piiride täpsustamisele on enne põldude joonistamise teenuse kasutama hakkamist samuti
mõelda sellele, kas soovite sel taotlusaastal võtta kasutusele uusi maid, mis 2011 taotlusel ei kajastunud. Selleks tuleb
esitada PRIA põldude registri büroole avaldus põllumassiivi kaardi väljastamiseks, näidates avalduses ära kas põllumassiivi
numbri või katastriüksuse numbri. Avalduste tegemisel palun arvestage, et põllumassiivide registrisse ei saa kanda juurde
maad, mida pole 2003/2004 aastal toimunud maade deklareerimise käigus põllumajandusmaana deklareeritud ! Kui te ei ole
kindel, kas soovitud maa on registrisse kantud, saab selle osas küsimuse esitada PRIA põldude registri büroole
(maa@pria.ee; 7377 617) Piiride muutmise avalduse vormi leiate PRIA kodulehelt põllumassiivide registri leheküljelt
http://www.pria.ee/et/Registrid/Pollumassiivide_register. Palume selle esitada enne 1. aprilli kirjalikult PRIA põldude
registri büroole (Tartu, Narva mnt 3, 51009) või e-posti aadressil maa@pria.ee. Samuti võib avalduse tuua PRIA büroosse.
e-PRIA kasutamine. Kui soovite e-PRIAs enda põldude sissejoonistamisega alustada, siis tuleb esmalt saada e-PRIA
kliendiks. Eraisikul piisab selleks ID-kaardiga, Mobiil-IDga või pangaparoolidega e-PRIAsse sisse logimisest. Kohe
kuvatakse teile e-PRIA kasutamise leping, mis tuleb peale läbilugemist lihtsalt kinnitada ja oletegi e-PRIA kasutaja.
Juriidilistel isikutel saab lepingut sõlmida isik, kes on kantud äriregistri B kaardile. e-PRIA kasutamise lepingu sõlmimise
kohta rohkem infot PRIA kodulehelt aadressil www.pria.ee/et/ePRIA/Leping „Minu põllud“ teenuse kasutusjuhendiga saab
tutvuda PRIA kodulehel aadressil www.pria.ee/et/ePRIA/Juhendid Probleemide korral aitab teid PRIA pindalatoetuste
infotelefon 7377 679 või palume pöörduda e-posti aadressil info@pria.ee. Kui soovite põldude joonistamisel juhendamist,
siis pöörduge julgesti meie teenindusbüroodesse, kus on olemas kliendiarvutid ja meie töötajad aitavad ning juhendavad teid.
Ene Tulp, PRIA teabeosakonna peaspetsialist

Kodakondsus- ja migratsioonibüroo:

„Väldi pikka järjekorda ja ooteaega – pikenda dokument nüüd ja kohe“
2012. aasta algusest on oodata dokumenditaotluste järsku
tõusu. Korraga kaotavad kehtivuse Eesti Vabariigi poolt
välja antud 10-aastase kehtivusega passid ja isikutunnistused. See tähendab, et mitmekordistub KMA büroode
teenindustes klientide arv, pikenevad ootejärjekorrad ning
võib pikeneda ka dokumendi kättesaamise ooteaeg.
Kindlasti kontrollige oma dokumentide kehtivusaega ja
esitage taotlus uue dokumendi saamiseks soovitavalt umbes
kuus kuud enne selle kehtivusaja lõppemist. Dokumenti
kättesaamisel tuleb arvestada kuni 30-päevase ooteajaga,
mistõttu ei tasu ootama jääda, mil dokument kehtivuse
lõplikult kaotab. Taotluse uue dokumendi saamiseks võib
esitada ka siis, kui olemasoleva kehtivuse lõpuni on veel
aega. Palume ka hooldajatel üle kontrollida oma hoolealuse
dokumendid, et pensionipäeval kehtetu dokumendi tõttu neil
raha kätte saamata ei jääks.

Kõigil uue dokumendi taotlejatel tuleb muretseda endast
värske foto, kaasa võtta isikut tõendav dokument, sularaha
või panga deebetkaart riigilõivu tasumiseks ning tulla
kohalikku teenindusse. Võrus, Tartu tn 31 esmaspäevast
reedeni kell 9-17. (suletud iga kuu viimasel reedel).

Võru büroo kood 726 (taotlemisel vajalik märkida ankeedile).
Muuseas, 15-aastastel ja vanematel Eesti kodanikel, on
võimalik esitada taotlus uue ID-kaardi saamiseks posti või ekirja teel. ID-kaardi taotluse esitamiseks ei pea inimene
teenindusse kohale tulema, kuid dokumendi kättesaamiseks
tuleb siiski pöörduda teenindusse. Seevastu passi ei ole posti
ega e-posti teel üldjuhul võimalik taotleda.
Täpsem info dokumentide taotlemise kohta Politsei- ja
Piirivalveameti kodulehel www.politsei.ee rubriigist
teenused, e-posti aadressil teeninduskeskus@politsei.ee või
infotelefonil 612 3000.

Vallas toimunust
♦ 21.01.toimunud maakondlikul bioloogiaolümpiaadil saavutas Varstu kooli 6. kl õpilane Reili Jäädmaa I koha ja 7. kl
õpilane Laura Männiste pälvis 4. koha.
♦ 23.01. osalesid koolide 6.-9. klassi tüdrukute võistkonnad Puigal Võru maakonna koolinoorte saalihoki meistrivõistlustel,
kus Krabi kooli võistkond saavutas III koha. Võistkonnas mängisid: Liisa Sädeme, Anni-Mari Pehlak, Stella Heinsoo,
Jessika Loorits, Kristin Taal, Marianne Kuus, Eneken Johanson, Mariliis Põder.
♦ 24.01. toimus Varstu Keskkooli 10. klassi õpireis Tartusse, külastati AHHAA Keskust ja Aurat.
♦ 25.01.osales Krabi PK 6.-9. klassi poiste võistkond EKSL saalihoki rahvaliiga finaalvõistlusel Tartus ja sai 11. koha.
Võistkonna parimaks mängijaks nimetati Margo Raju. Võistkonnas mängisid: Kristjan Jostov, Talis Boldõrev, Rainet Kriis,
Kaarel Kõvatu, Rene-Keven Lääne, Joosep Keel, Margo Raju, Alik Kapitonov, Danel Teder, Marten Meenisk.
♦ 27.01.osalesid Krabi PK poisid Tartus A Le Coqi Spordihoones III "Osavaima Korvpalluri" festivalil. Üldkokkuvõttes 18
kooli arvestuses tuldi 11. kohale. 6.-7. klassi võistkond saavutas 8. koha (Alik Kapitonov, Kristo Rootslane, Rene-Keven
Lääne, Joosep Keel, Danel Teder) 8.-9. klassi võistkond saavutas 10. koha (Talis Boldõrev, Rainet Kriis, Kenno Orason,
Kaur Taimer, Veiko Kivimägi).
♦ 27.01.osalesid ka Krabi kooli poisid Parksepa koolis toimunud mudelautode võistlusel.
♦ 27.-28.01. toimus Varstu Keskkoolis maakondlik ettevalmistuslaager lastele, kes soovivad hakata kodutütardeks ja
noorkotkasteks. Laagrilisi oli 150, tutvuti organisatsiooni põhimõtetega, õpiti erinevates töötubades ja nauditi talvemõnusid.
♦ 31.01. toimusid Varstu Keskkooli 8.- 9. kl ja 11.-12. kl õpilastele Heli Hillepi karjäärinõustamise loengud.
♦ 31.01. toimus Krabi koolis luuleõhtu, kus lapsed esitasid omaloomingulisi luuletusi ja külas oli Contra.
♦ 01.02. alates on Varstu Kultuurikeskuse fuajees avatud kunstinäitus - Parimad pastelsed palad Rõuge Kunsti Kuurist.
♦ 02.02.maakondlikul sisekergejõustikuvõistlustel saavutasid Varstu kooli õpilased Airi Parv 60 m jooksus II koha ja
kaugushüppes II koha; Jane Saluorg 600 m III koha; Egert Veinberg 600 m jooksus III koha.
♦ 06.02. toimunud maakondlikul keemiaolümpiaadil võitis Varstu kooli 12. kl õpilane Helen Järvpõld II koha.
♦ 07.02. läbis valla sotsiaaltöötaja Eesti Punane Risti Võrumaa Seltsi poolt korraldatud esmaabi täienduskoolituse.
♦ 07.02. osales Krabi kooli 7. klassi poiste võistkond Puigal Võru maakonna koolinoorte meistrivõistlustel korvpallis ja
saavutas II koha. Võistkonnas: Kristo Rootslane, Rene-Keven Lääne, Joosep Keel, Margo Raju, Alik Kapitonov, Danel
Teder ja Dimo Teder.
♦ 08.02. maakondlikul spordiviktoriinil "Bumerang" saavutas Varstu KK võistkond koosseisus Ragnar Rebane, Tauno
Tulviste, Taavet Haak, Peeter Parts I koha.
♦ 09.02. toimus Varstus Oina paisjärve korrastamise keskkonnamõju hindamise programmi avalik arutelu.
♦ 10.02. külastas Varstu Keskkooli 12. klass haridus-ja infomessi INTELLEKTIKA 2012.
♦ 10.-11.02. osales Varstu kooli segavõistkond vabariiklikul võrkpalliturniiril SADOLIN CUP ja saavutasid III koha.
Mängisid: Airi Parv, Jane ja Joosep Saluorg, Kerttu Bušujeva, Kaidi Parv, Ragnar Rebane, Meelis Lille, Airis Tuvikene.
♦ 12.02. käisid Varstu kooli peotantsijad Marika Adson ja Riivo Männiste Tallinnas Eesti võistlustantsu karikavõistlustel
Junior 1 D klassis ja saavutasid 18 paari hulgast standardtantsudes 5. koha ning ladinaameerika tantsudes 8. koha.
♦ 14.02. toimus Varstu vallas koostöökohtumine Eesti Töötukassa Võrumaa osakonna töötajatega, mille eesmärgiks oli
aidata kaasa töötuse ja tööjõuturuga seonduvate teemade lahendamisele.
♦ 14.02. osaleti Võru Maavalitsuse teabepäeval Teenuskeskuste toetusskeemi taotluste vastuvõtmisest.
♦ 14.02. tähistati Varstu lasteaias sõbrapäeva, külas olid Rõuge lasteaia lapsed.


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

