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Soovime vallarahvale kaunist jõuluaega
jõuluaega koos lähedastega!

Uueks aastaks häid ideid ja innukust nende elluviimisel!
Varstu Vallavolikogu ja vallavalitsus
Volikogus arutati
11. detsembril toimunud vallavolikogu aastalõpu istungil tõsteti maamaksu määrasid 0,5 % võrra. Maamaksu määrade

tõstmise tulemusena laekub valla eelarvesse täiendava tuluna haritava ja rohumaa eest 4413 € ja metsamaa eest
12 383 €. Kuna metsamaaomanike struktuur on selline, et RMK-le kuulub 38,5 % metsamaast, juriidilistele
isikutele 10,6%, eraisikutele, kes elavad väljaspool meie valda 38 %, siis metsmaa maksumäära tõstmine
puudutab ainult 12,9 % kohalikest elanikest metsamaa omanikke. Leevenduseks on, et 01. jaanuarist rakendub
maamaksusoodustus kodualusele maale. Veel tõsteti lasteaia kohamaksu 2 € võrra, kooskõlastati Võrumaa
energiamajanduse strateegia, tunnistati kehtetuks mõned mittevajalikud määrused ja kinnitati uues redaktsioonis
mitteeluruumide renditasude määrad, vee-ettevõtjaga seonduv määrus ja kinnitati 2012 eelarve muudatused. Istungile
järgnes traditsiooniline jõululõuna koos allasutuste juhtide ja vallavalitsuse töötajatega.

Kodualuse maa maamaksusoodustuse rakendamine 2013 aastal.
Millised eeldused peavad olema täidetud, et isik saaks 2013. aastal kodualuse maa maamaksusoodustust?
Seaduse kohaselt on maamaksusoodustuse saamise eelduseks vajalik järgnevate asjaolude üheaegne esinemine:
- isik peab olema maa omanik või maa kasutaja maamaksuseaduse § 10 mõistes;
- maa peab olema elamumaa või maatulundusmaa sihtotstarbega ja maa koosseisu kuulub õuemaa kõlvik;
- maal asub elamu ja selles peab olema maa omaniku või maa kasutaja püsiv elukoht rahvastikuregistri andmetel.
Maksusoodustuse saamiseks ei ole vaja avaldust esitada.
Loe rohkem Maamaksuseadusest (redaktsiooni jõustumise kuupäev: 1.01.2013)
https://www.riigiteataja.ee/akt/125102012019
Rahandusministeeriumi koduleheküljelt: http://www.fin.ee/maamaksusoodustus

Roosa kirikus 24. detsembril Jõululaupäeva jumalateenistus kell 14.oo
Krabi rahvamajas 28. detsembril kell 21.oo AASTALÕPU PIDU retrostiilis.
Varstu Kultuurikeskuses 31. detsembril kell 23.30 UUE AASTA PIDU ansambliga PS Troika.
Pilet 5 €.

Vallas toimunust
♦ 13.11. käis Rõuge koguduse õpetaja Krabi kooli 9. klassile maailmausunditest rääkimas
♦ 16.11. sai Varstus vaadata Tsooru näiteringi etendust „Võsavennad”.
♦ 21.11. toimus Varstu Kultuurikeskuses Kuldse Trio kontsert.
♦ 19.-23.11. oli Varstu lasteaias poistenädal: esmaspäeval oli meisterdamise päev, teisipäeval liiklusohutuse päeval olid
külas politseinikud ja liiklusohutuse spetsialist, kolmapäeval oli spordi- ja tervisepäev, neljapäeval tutvustati kaitseliidu
tegevust ja reedel jahindusega seonduvat. Reedel oli nädala pidulik lõpetamine ja valiti „väike härrasmees”.
♦ 19.-23.11. oli ka Krabi koolis poistenädal. Ürituste raames esmaspäeval meisterdati, teisipäeval peeti koolisisest
saalihokiturniiri, kolmapäeval oli Kaitseliidu päev: A. Kroonmäe tutvustas relvi ja T. Pavlov varustust, A. Hõrn rääkis
Vabadussõjast ja koos A. Mägisega said kõik õhupüssist märki lasta. Neljapäeval toimus 2.-5. klassi poiste mitmevõistlus.
Laste suured tänud 8. klassi õpilastele ning kohtunikele Avele, Maiele ja Luulele!
♦ 20.11. osalesid Varstu Keskkooli õpilased Terje Lehes, Evelin ja Egle Veinberg Tallinnas konverentsil „Lahe koolipäev“,
♦ 21.11. toimus 12. klassi õpireis Tartusse, külastati Tartu Õlletehase muuseumi, Spordimuuseumi näitust „Inimese ludu”,
Ahhaa- ja batuudikeskust, vaadati filmi „Koidukuma 2“ ja nauditi balletti „Uinuv kaunitar“.
♦ 22.11. osalesid keskkooli õpilased töövarjupäeval.
♦ 22.-23.11. osalesid Varstu kooli 7.-9.-kl. õpilased Sõmerpalus toimunud keelelaagris.
♦ 23.11. oli Varstu koolis õpilasomavalitsuse korraldatud piirkondlik üritus „Öökool“, kus osalesid veel Mõniste, Hargla ja
Krabi noored. Programm: metsavendlusest vestles ja laulis Meelis Mõttus, politseitööd tutvustas Riho Lehiste, huvitegevust
juhendas Andre Laine ja aktiivset tegevust Airi Parv. Töötubades õpiti muusikatöötlust, origami ja patsipunumist ning tehti
põnevaid keemiakatseid.
♦ 24.11. osalesid Varstu kooli 4.kl. õpilased maakonna ingliskeelsete lühinäidendite Draamafestivalil ja saavutasid III koha.
♦ 27. 11. Antslas maakonna koolinoorte korvpalli karikavõistlustel sai Krabi kooli 8.-9. klassi poiste võistkond 4. koha.
♦ 29.11. oli Krabi rahvamajas hingedeaja küünlavalgusõhtu "Midagi hingele". Esinesid Krabi kooli õpilased luuletustega ja
segakoor TERVIS kontserdiga "Hingedepäevast advendini". Kuulajatele pakuti teed ja küpsiseid.
♦ Seoses kodanikupäevaga külastas Krabi kooli riigikogu liige Kalvi Kõva, kes rääkis oma elust ja tööst ning riigikogu
tegemistest. Hiljem rääkis täpsemalt üheksandikele Vabariigi Valitsuse tööst, tuleviku muredest jms.
♦ 29.11. tähistati Varstu koolis kodutütarde- ja noorkotkaste 82. aastapäeva.
♦ 29.11.osalesid Krabi kooli õpilased Võru spordikeskuses toimunud Võrumaa koolide 2.-5. klasside teatevõistlussarja
„Tähelepanu, start!” esimesel etapil.
♦ 02.12. süüdati I advendiküünal Krabi rahvamajas, valmistati kuuseehteid, millega ehiti maja ees olevad kuused.
♦ 02.12. süütas vallavanem valla jõulupuul küünla ja kultuurikeskuses andis advendikontserdi Võru segakoor TERVIS.
♦ 05.12. toimus Varstu KK 11. kl. õpireis Tallinnasse, külastati Lennusadamat, vaadati filmi „Seenelkäik“, NO99 etendust
„Iphigéneia Aulises“ (tekst: Euripides; lavastaja: Lorna Marshall) ja vaadati õhtuhämaruses sünagoogi.
♦ 06.12.Kuperjanovi Jalaväepataljonis toimunud maakonna kodutütarde ja noorkotkaste tunnustamisüritusel nimetati aasta
noorkotka nominentideks Alver Alvela Varstust ja Ain Mägise Krabilt ning aasta parima kodutütarde- ja

noorkotkastega tegeleva omavalitsuse nominendiks Varstu vald. Krabi rühm tuli aasta kokkuvõttes III kohale.
♦ 06.12. osalesid Varstu kooli 8. kl õpilased Gerda Mändmaa, Laura Männiste ja Kervin Adamson maakonna inglise keele
olümpiaadil ja 5.-6. kl õpilased külastasid Võru loomade varjupaika ja Võru lasteraamatukogu.
♦ 06.12. toimus lasteaia õpetajatele Metsamoori loeng talveaja külmarohtudest.
♦ 08.12. maakondlikul geograafiaolümpiaadil osalenud Varstu kooli 7. kl õpilane Reili Jäädmaa saavutas IV koha.
♦ 09.12. oli Krabi rahvamajas ühine piparkoogiküpsetamise päev.
♦ 10.12. käisid Krabi kooli algklasside õpilased Karilatsis Päkapikumaal.
♦ 11.12. toimus Varstu Kultuurikeskuses tantsuetüüdide esitlusprogramm "Tants ja rütm".
♦ 11.12. käisid Varstu lasteaia lapsed Pähni Looduskeskuses, kus kuulati jõulumuinasjuttu, kaunistati piparkooke ja
valmistati jõuluehteid. Jõulueelse nädala teema oli „Vana aja jõulud”.
♦ 12.12. oli Varstus eakate klubi ”Hõbehall” jõulupidu, külas olid Rõuge klubi memmed-taadid, pühapäeval tehti vastuvisiit.
♦ 13.12. oli Varstu Kultuurikeskuses Jõululaat.
♦ 14.12. peeti ühiselt Varstu lasteaia ja valla mudilaste jõulupidu. Nii memme-taadi kui ka mudilaste jõulupeol esinesid
Varstu kooli 3.-4.kl. õpilased laheda päkapikulooga. Näidendiga esineti ka klassiõhtul lastevanematele.
♦ 14.12. tähistas Krabi raamatukogu 90. sünnipäeva.
♦ 16.12. valmistati Krabi rahvamajas külaseltsi eestvõtmisel jõulukaunistusi.
♦ 19.12. osalesid koolijuhid, vallavanem ja pearaamatupidajaHaridus- ja Teadusministeeriumi poolt korraldatud

infopäeval hariduse rahastamisest 2013 aastal.

Austatud raamatuhuvilised!
Varstu raamatukogu on suletud 17.detsembrist – 2. jaanuarini.
Õnnelikku aasta lõppu, kohtumiseni uuel aastal! Merike


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

