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Volikogus
Aprillikuu volikogu istungil asutati valla jäätmevaldajate register ja kinnitati selle pidamise kord, anti Lasva vallale
volikiri korraldatud jäätmeveo riigihanke korraldamiseks, moodustati hajaasustuse programmi taotluste hindamise
komisjon ja Euroopa Parlamendi valimisteks jaoskonnakomisjon, vaadati üle valla üldplaneering ja seoses
korrakaitseseaduse muudatuste jõustumisega tunnistati kehtetuks avaliku korra eeskiri. Revisjonikomisjonile anti
ülesanded revideerida sel aastal vallavalitsuse, Varstu kooli ja lasteaia tegevust ning otsustati valla koolides
õppivate laste huvi- ja spordilaagrites osalemist toetada lapsevanema osalusest poole ulatuses (avalduste alusel).

Talguteated
Laupäeval, 03. mail toimub Vana-Roosa kalmistul talgupäev. Ootame kõiki alates kella 9.oo-st
koristustöödele: võsa raiumine, muru riisumine ja maapinna tasandamine. Kaasa võtta tööriistadeks
rehad, labidad, kirved jms. Vana-Roosa kalmistuvaht
03. mail TEEME ÄRA talgute raames on Krabi rahvamaja juurde plaanis ehitada lõkke- ja grilliplats.
Registreeri talgutele ja tule koos sõbraga, tööpuudust ei ole :). Alustame kell 10.00 ja katsume lõpetada 15.00. Enne
tööle asumist kinnitame keha ja valminud grilliplatsi testime ka kohe ära.
Õhtul on rahvamaja avatud ühisürituseks. Krabi külaselts

Reedel 09. mail algusega kell 16.00 Varstu Kultuurikeskuses
emadepäevale pühendatud „LAULUKARUSSELL 2014“
Lapsed esinevad kuues vanuserühmas. Lapsi hindab žürii ja toimub autasustamine!
Laulurõõmu soovides, Laulukarussell 2014 meeskond
Info 56236187

10. mail kõik Varstu kevadlaadale!
Käivitub hajaasustuse programm
Võru Maavalitsus kuulutas 7. aprillil avatuks hajaasustuse programmi 2014.a taotlusvooru. Programmi
eesmärgiks on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele lastega peredele head elutingimused ning
seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.
Võru maakonnas saavad taotlusi esitada kõikide valdade hajaasustuses asuvate majapidamiste alalised elanikud.
Taotleja elukoht rahvastikuregistri alusel peab olema sama majapidamine, millele toetust taotletakse ja registrikanne
ei saa olla hilisem kui 01.01.2014. Samuti peab taotleja leibkonda kuuluma taotluse esitamise hetkel vähemalt üks
kuni 18-aastane isik või kuni 35-aastane määratud puudega isik, kelle alaline elukoht rahvastikuregistri alusel on
majapidamine, millele toetust taotletakse ja registrikanne ei saa olla hilisem kui 01.01.2014. Taotlusel võivad olla
kaastaotlejad oma majapidamistega, kellele ei laiene kuni 18-aastase ja 35-aastase määratud puudega isiku
leibkonda kuulumise nõue. Programmist toetatakse järgmisi valdkondi :
1) veesüsteemid; 2) kanalisatsioonisüsteemid; 3) juurdepääsuteed; 4) autonoomsed elektrisüsteemid.
Toetuse maksimaalne suurus on 6500 eurot ühe majapidamise kohta. Taotleja ja kaastaotleja rahaline oma- ja
kaasfinantseering abikõlblike kulude osas peab olema vähemalt 33,33% ning toetus ei saa olla suurem kui 2/3
projekti üldmaksumusest, seega taotleja peab arvestama vähemalt 1/3 osas oma rahalise panusega.
Maksimaalse toetuse summa arvutamisel võetakse arvesse ka aastatel 2008–2012 hajaasustuse veeprogrammist
saadud toetuste summa. Taotlusi võetakse vastu vallavalitsuses ja taotluste esitamise lõpptähtaeg on 9. juuni 2014
Täpsem informatsioon toetatavate tegevuste ja abikõlblike kulude kohta on leitav EAS veebilehel:
http://www.eas.ee/et/avalikule-ja-mittetulundussektorile/avalike-teenuste-arendamine/hajaasutuseprogramm/taotlejale Võru Maavalitsus korraldab Varstu ja Mõniste valla taotlejatele TEABEPÄEVA 28.
aprillil algusega kell 17.00 Varstu Kultuurikeskuses.
Lisainfo: Rainer Vissel, Varstu vallavalitsus (78 21 354) rainer@varstu.ee ja Kerli Kanger, Võru Maavalitsuse
arengu- ja planeeringuosakonna peaspetsialist (786 8322, 5309 0923 kerli.kanger@voru.maavalitsus.ee)

Foto- ja esseekonkurss teemal "Maaelu pildil aastatel 1988-2014"
Eesti Põllumajandusmuuseum palub teie abi kaasaja maaelu jäädvustamiseks.
Konkursile oodatakse maaelu kajastavaid fotosid, videoid ja mälestusi põllumajanduse ja maaelu arengu kohta
Eestis viimase 25 aasta jooksul.
Teemad:
1) aastad 1988-1991, kus Eestis loodi õiguslikud ja poliitilised eeldused muutusteks ning alustati üleminekut
sotsialistlikust plaanimajandusest turumajandusele;
2) aastad 1991-2004, Eesti iseseisvuse taastamisest Euroopa Liiduga liitumiseni. toodete täielikult vaba turg Eestis;
3) aastad 2004-2014, Eesti põllumajandus ja maaelu Euroopa Liidus, vastavalt ELühisele põllumajanduspoliitikale.
Teretulnud on kõikvõimalikud fotod maaelule ja ajaloole kaalukatest hetkedest ning nendesse sattunud inimestest.
Konkursi tähtaeg on 04.08.2014 Täpsem info ja kuulutus valla kodulehel.
Konkursi info: Kaire Ilula: 7383814; kaire.ilula@epm.ee; Mare Viiralt: 7383813; mare.viiralt@epm.ee

Vallas toimunust
♦ 24.-28.03 peeti Varstu lasteaias tüdrukute nädalat.
♦ 24.03. toimus Varstu koolisisene korvpallivõistlus „Osavaim korvpallur“. Poisid said oma oskusi proovile panna kuues
individuaalses korvpalliharjutuses: slaalom, suur kaheksa, kolm tabamust, viskevõistlus, süstik, tuld.
5.-7. klassi võitjaks tuli Egert, talle järgnesid Indrek ja Riivo; 8.-9. klassi osavaim oli Kervin, teiseks tuli Kevin Koha ja
kolmandaks Kevin Leer; 10.-12. klassi noormeestest võitis Alver, talle järgnesid Germo ja Tarmo.
♦ 26. 03. toimus Varstu koolis koolisisene paarisvõrkpalliturniir. 16-st osalejast (12 poissi ja 4 tüdrukut) sai loosi teel 8 üpris
võrdset võistkonda.14 mängu mängimiseks kulus üle nelja tunni, sest mitmedki kohtumised läksid kolmegeimilisteks. Turniiri
tulemused: I koht -Kervin Adamson/Kaidi Parv; II koht-Kevin Leer/Kevin Koha; III koht - Silver Pähn/Kuldar Anton.
♦ 27.03. oli Varstu Kultuurikeskuses Töötukassa Võrumaa osakonna esindajate kohtumine Varstu valla esindajatega.
♦ 27.03. toimunud inimeseõpetuse ja ühiskonnaõpetuse olümpiaail saavutas Krabi kooli võistkond, koosseisus Mariliis Põder,
Margo Raju, Ain Mägise ja Henri Heinsoo III koha.
♦ 28.-29.03. osalesid valla koolide kodutütred ja noorkotkad Rõuges toimunud maakondlikus laagris.
♦ 02.04. rahvusvahelisel lasteraamatupäeval külastasid Varstu lasteaia lapsed Varstu raamatukogu.
♦ 04.04. lasteaia näitemängupäeval esitasid kõik rühmad ühe näidendi „Okkaline siil“, „Jänese ema porgandipirukas“ ja
„Kevadetulek“. Peale etendusi pakkusid lapsed publikule porgandipirukat ja küpsisetorti.
♦ 04.04. toimus Varstu Kultuurikeskuses Varstu kooli korraldatud Playback show.12 etteastest oli 2 vilistlastel ja 1 õpetajatel.
♦ 04.04. Haanjas toimunud noorkotkaste ja kodutütarde maakonna laskeorienteerumisel said Krabi rühmast Mariliis Põder ja
Margo Raju individuaalarvestuses III kohad.
♦ 06.04. osalesid Varstu noored Credit24 Lõuna regiooni võrkpalli terviseturniiril ja tulid koju I kohaga. Võistkonda kuulusid:
Airi Parv, Jane Saluorg, Kerttu Bušujeva, Ruve Oja, Meelis Lille, Raul ja Ragnar Rebane.
♦ 09.04. osales Varstu kooli 6. klassi poiste võistkond Võru Spordikeskuses EKSL Võrumaa koolide Miniliiga võrkpallis ja
saavutas 6. koha. Meeskonnas mängisid: Indrek Piir, Martin Oja, Armands Ivanovs, Herberth Puura ja Reinar Vissel.
♦ 09.04. Dimo Teder osales loovtööga "Õppemäng" digiloovtööde konkursil, kus tema töö valiti kümne parema hulka ja koos
juhendaja Jaana Kõvatuga käis ta Tallinnas, MEKTORY-s tööd esitlemas.
♦ 10.04. toimus Krabi koolis koolisisene paarisvõrkpalliturniir, mille võitis võistkond Margo Raju/Joosep Keel.
♦ Robin Soe Krabi koolist osales Tartu Zen Kevadturniiril judos ja saavutas C klassis kuni 46 kehakaalus III koha.
♦ 14.-15.04. osalesid vallasekretär ja registripidaja Tartus rahvastikuregistri seminaril.
♦ 14.-17.04. oli Varstu lasteaias südamenädal, mis lõppes reedel psühholoog Tõnu Otsa loenguga personalile.
♦ 15.04. osales Varstu kooli 7.- 9. klassi võistkond Viljandis EKSL võrkpallivõistlustel segavõistkondadele ja saavutas III
koha. Võistkonnas mängisid: Iris Arumäe, Reili Jäädmaa, Jaanika Armulik, Kervin Adamson, Kevin Leer, Kevin Koha, Egert
Veinberg ja Jaanus Mitt. Meeskonna parimaks mängijaks tunnistati Kervin, hasartseimaks Kevin Leer ja üllatusmängijaks Iris.
♦ 18.04. pidasid Varstu võrkpallihuvilised maha järjekordne võrkpalliturniir, tordisöömisega lõpetati saalihooaeg.
♦ 21.04. käisid Varstu lasteaia mudilased külas Mõniste lasteaiale, kus koos tähistada kevadpühi.
♦ 22.04. toimus rahvarohke jüriöö jooks ümber Varstu järve, ca 130 osavõtjat.
♦ 24.04. toimus lasteaias kooliminejate laste ja nende vanemate koosolek ja kohtumine oma esimese kooliõpetajaga.

Teated
OÜ Redsom müüb ja paigaldab üle Eesti klaasplasttooteid: septikud, tuletõrjemahutid, veemahutid, muda-ja
õlipüüdurid. Tooted on valmistatud kerimismeetodil, omavad sertifikaati ja garantiid.
Tel 537 38556, www.redsom.ee; tellimus@redsom.ee


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

