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11. mail kõik VARSTU KEVADLAADALE!
Vajaduspõhine peretoetus
Vajaduspõhine peretoetus on toetus, mida makstakse allpool vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiiri elavatele lastega
peredele . Vajaduspõhist peretoetust määrab ja maksab kohalik omavalitsus riigieelarve vahenditest.
Vajaduspõhisele peretoetusele on õigus perekonnal, kelle liikmete hulka kuulub vähemalt üks riiklike peretoetuste
seaduse alusel lapsetoetust saav laps, kui perekonna netosissetulek on ühes kuus keskmiselt alla vajaduspõhise
peretoetuse sissetulekupiiri.
Vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiiri perekonna esimesele liikmele kehtestab Riigikogu igaks eelarveaastaks
riigieelarvega. Vastavalt 2013. aasta riigieelarve seadusele on vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiir 2013. a.
perekonna esimesele liikmele 280 eurot kuus. Igale järgnevale vähemalt 14-aastasele perekonnaliikmele on
sissetulekupiir 140 eurot kuus ning igale alla 14-aastasele perekonnaliikmele 84 eurot kuus.
Vajaduspõhise peretoetuse suurus on alates 1. juulist 2013. a. 9,59 eurot kuus ühe lapsega perele ja 19,18 eurot
kuus kahe ja enama lapsega perele. Taotlusi vajaduspõhise peretoetuse saamiseks on võimalik kohalikule
omavalitsustele esitada alates 1. juunist 2013. Toetust hakatakse välja maksma alates 1. juulist 2013. Taotlusele
märgitakse perekonnaliikmete nimed ja nende isikukoodid või sünniajad. Lisada tuleb dokumendid, mis tõendavad
perekonnaliikmete taotluse esitamisele eelnenud kolmel kuul saadud netosissetulekut ja makstud elatise suurust.
Vajaduspõhise peretoetuse maksab vallavalitsus hiljemalt 20. kuupäevaks igal taotluse esitamise kuule järgneval
kolmel kuul toetuse taotlejale.
Näide: 4-liikmeline pere, kus on 2 täiskasvanut, üks 14-aastane või vanem laps ja üks alla 14-aastane laps.
Sellise perekonna vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiir on 644 eurot (280 + 140 + 140 + 84 = 644). Seega saab
pere 2013. aastal vajaduspõhist peretoetust taotlemisele järgneval kolmel kuul juhul, kui perekonna kolme taotlemisele
eelneva kuu keskmine netosissetulek on väiksem kui 644 eurot kuus.
Täiendavat teavet vajaduspõhise peretoetuse taotlemise kohta saab Sotsiaalministeeriumi kodulehelt
http://www.sm.ee/sinule/perele/vajaduspohine-peretoetus.html
Valla sotsiaaltöö spetsialist Signe Arumäe, tel 7821355 või signe@varstu.ee

„Eesti kaunis kodu 2013” konkurss
Üleriigilise konkursi käigus autasustatakse igast maakonnast ühte kaunist kodu, lisaks ühte tööstusmaastikku,
tervisespordirajatist, kortermaja ja muinsuskaitse objekti. Hea Varstu valla rahvas. Esitage kauni kodu kandidaadid valda
05. juunini, kust vallavalitsus edastab need maakondlikule konkursile, kes selgitab maakonna võitja ja keda tunnustab Eesti
Vabariigi President oma vastuvõtul. Kõiki maakondlikul konkursil osalejaid tunnustatakse maavanema tänukaardiga.

Võrokõisi lipp Contraga läbi Vana Võromaa
1. juunil III Uma Pido toimub esmakordselt võrukeste vastvalitud lipu all. Luuletajal ja jooksumehel Contral on
selle tähistamiseks plaanis üks kena ekstreemsus ette võtta - lipujooks, mis läbib kaheksat ajaloolist VanaVõrumaa kihelkonda. Jooks algab 26. mail Võrust ja peab lõpule jõudma 1. juunil, Uma Pido päeval, Võrus
toimuva Keriguplatsi laadamelu keskel. Jooks toimub suuri teid mööda, ootame kõiki lehvitama. Kuid mitte
ainult. Igaüks, kes elab-tegutseb jooksutrassi ligiduses, nii külaseltsid kui muidu kenad inimesed, on lahkesti
oodatud jooksjatele söögipoolist pakkuma. Nii on teil võimalus anda oma panus lipu Uma Pidole jõudmiseks.
Pakutav peaks olema kodus kasvatatu-valmistatu. Contra jooksutrajektoori saab jälgida live’is internetist,
sellekohane link tuleb jooksu eel nii Uma Pido koduleheküljele (www.umapido.ee), Uma Pido blogisse
(umapido.wordpress.com) kui ka facebooki Uma Pido ja Contra kontode alla. Samuti saab vastavatelt
lehekülgedelt täpsemat infot jooksu marsruudist.
Võib ka kaasa joosta, tempo on kindlasti kõigile jõukohane! Kes tahab pikemalt kaasa joosta, tervet päeva või
isegi nädalat, palume teada anda Contrale urvaste@gmail.com või 5283540.
Planeeritav marsruut läbi meie kandi on 26. mail Võru Katariina – Rõuge - Pärlijõe – Krabi – Pähni – Varstu
27. mai: Mõniste – Saru – Hargla – Koobassaare – Lüllemäe – Haabsaare – Antsla – Urvaste.
Mari-Liisa Parder, III Uma Pido pressiesindaja, tel: 50 52 517 mariliisa.p@gmail.com

Hea Varstu valla noor
MTÜ VOLONTA kutsub noori vanuses 18-25 osalema rahvusvahelises
noorsoovahetuses „Step by Step“, mis viiakse läbi 13.-21. august 2013
Rõuges. Lisaks Eesti noortele osalevad projektis noored Rumeeniast,
Slovakkiast ja Hispaaniast. Igast riigist on osalema oodatud 5 noort.
Noorsoovahetuse teemaks on noorte töötus ning sihtgrupis kooliõpingud
katkestanud või töötud noored. Kuid osaleda võivad ka teised
projektitegevustest huvitatud noored, kellel entusiasmi, pealehakkamist ja soovi end proovile panna.
Projekti eesmärgiks on tõsta noorte algatusvõimet, aktiivsust ning ettevõtlikkust ning leevendada seeläbi koolikatkestamise ja tööotsingutega seotud probleeme. Nädala jooksul toimuvad erinevad arutelud, grupitööd,
meeskonna- ja rollimängud, loomingulised töötoad, tutvutakse heade praktikatega ning veedetakse üheskoos
põnevalt aega.
Projekt on heaks võimaluseks kohtuda noortega teistest kultuuriruumist, jagada oma kogemusi ning õppida
teiste kogemustest, saada projektijuhtimise kogemus, arendada oma keeleoskust ning saada rohkem teada
Euroopa Noored programmi võimalustest näha maailma. Samuti on projekt heaks hüppelauaks tulevastele
projektidele ning võimaluseks osaleda projektides väljaspool Eestit.
Kui sa oled huvitatud projektis osalema, siis saada enda kohta väikene tutvustus (paar lauset) hiljemalt 19. mai
2013 maili aadressile ngovolonta@gmail.com.
Projektist osavõtt on tasuta! Projekt viiakse läbi Euroopa Noored programmi toel.
Lisainformatsiooni projekti kohta saad tel 5349 9554 või maili aadressilt ngovolonta@gmail.com, Mairi Raju.
Näe maailma laiemalt!

Vallas toimunust
♦ 16.04. algas Varstus OÜ Puhastuseksperdi eestvõttel koolitus töötutele. Tööharjutus toimub koostöös Eesti Töötukassa
Võrumaa osakonnaga. Koolituse sisu on grupinõustamine ja lihtsamad tegevused ning praktiliste tööde sooritamine.
♦ 18.04.osalesid 5. klasside õpioskuste olümpiaadil Parksepa Keskkoolis Varstu KK õpilased Säde Kannumäe, Maarja
Langus ja Indrek Piir.
♦19.04. toimus Krabi koolis maakonna koolide 4.klasside õpioskuste olümpiaad.
♦ 20.-21.04. osalesid Krabi kooli noored Rõuges rahvusvahelise noorsoovahetuse teemalisel koolitusel.
♦ 23.04. toimus 124 osavõtjaga traditsiooniline Jüriöö jooks ümber Varstu järve.
♦ 23. 04. esines Võru lasteraamatukogus maakondlikul kunstiolümpiaadi tööde näitusel Varstu Kõgõkogo 4. kl

näitetrupp etendusega „Udujutt“.
♦ 24.04. osales Varstu lasteaed Võrus maakonna lasteaedade üritusel „Tantsutrall“.
♦ 25. 04. oli Varstu Keskkoolis tutipäev 12. kl õpilastele, 29.04. oli neil esimene lõpueksam.
♦ 25.04. osalesid Krabi kooli õpilased Eliisa Taal, Virge Kaurson ja Henri Heinsoo Sännas A. Adsoni-nimelisel

võrukeelsel luulelugemise võistlusel, kus Henri Heinsoo sai eripreemia süämest loetu luulõtusõ iist.
♦ 29. 04. oli rändnäitus "Eesti tondilossid" Parksepa Keskkoolis. Projekti "Tondilossid" toetab Euroopa Noored Eesti büroo.
♦ 30.04. tähistati Varstus tantsutrupi ChocoFeiss 5.sünnipäeva, millele järgnes volbripidu ansambliga Hellad Velled.
♦ 30.04. osalesid Krabi ja Varstu kooli õpilased Kubijal maakonna koolinoorte murdmaajooksu meistrivõistlustel. Oma
vanuseklassis saavutas Egert Veinberg Varstu koolis I koha ja õige väiksemate tüdrukute 500 m. jooksus, kus oli 107
jooksjat, tuli Viktorija Zujeva Krabi koolits II kohale. Esikümnesse jooksid end Krabi koolist Andrei Zujev 5. koht
ja Johannes Klaus Konksi – 9. koht. Varstu kooli parimad jooksjad olid Säde Kannumäe ja Jane-Ly Udsu.
♦ 01.05. osalesid Varstu kooli õpilased Võrus „Rattapäeval” ja osalesid jalgrattavõistlusel „Võrumaa rattaäss 2013”.
♦ 03.05. viibisid Varstu kooli 1.-6. kl õpilased Pähni looduskeskuses õppepäeval, 7.-8. kl õpilased osalesid

liikluskoolituses ja 10.-11. kl õpilased võtsid osa talgupäevast „Kooliümbrus korda!“

04.mail üle-eestilise talgupäeva „Teeme ära” raames toimusid: koristuspäev Vana-Roosas,
Kõrgepalu külatalgud, kus korrastati külaplatsi ja seati KOP-i projekti toetuse abil soetatud laste
mänguväljak ning oli Krabi küla kevadine koristuspäev. Varstu alevik ja järve ümbrus sai korda
tänu töötute koolitusel korraldatud tööharjutuste raames. Aitäh kõigile, kes agaralt kaasa lõid!


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

