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Volikogus
16. detsembri volikogu istungil võeti vastu Varstu valla põhimäärus uues redaktsioonis, mittetulunduslikuks
tegevuseks toetuste andmise kord ja huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord.

31.detsembril kell 11.45 toimub Varstu Kultuurikeskuses Aastavahetuse pidu ansambliga AARE.

Keskkonnateenused OÜ palub jäätmevaldajatele teada anda:
1.
Oksad jäätmeveoki kohal ja sissesõidu teedel
Jäätmeveoki kõrgus on 4 meetrit ja laius on üle 2,5 meetri. Kuna veoki katusel on hüdraulilise tõsteseadme trossid on
olukord veokijuhi jaoks ohtlik, sest oksad peksavad veokit ja võivad puruneda.
2.
Lahtiselt ringi jooksvad koerad.
Koerad jooksevad õues vabalt ringi, viimased kohtumised olid meil Bernhardiinidega, Kaukaasia lambakoera laadsetega jms.
Kuna meeskonnaliikmetel on keelatud autost väljumine juhul, kui koduloomad on lahtiselt territooriumil võivad jäävad
kogumismahutid tühjendamata või kulutame aega ootamisele. Sageli põlevad toas tuled, autod on pargitud õuele aga
vaatamata prügiauto signaalidele, reageeringut ei tule.
3.
Kogumisvahend peab olema nähtaval!
Kogumismahuti – prügikasti asukoht on samuti teema, mis vajab ülerääkimist. Valdavalt on kogumismahutid toodud
väljapoole ja kergesti märgatavad aga alati leidub tõrvatilku meepotis - kogumismahutid on siseõuedes taganurkades
taluinventari vahel. oleme juba märkinud teekonnalehele, et kogumisvahend puudub ja avastanud ärasõidul, et kahe
põllutöömasina ja koerakuudi vahel siiski on kogumisvahend. Jätkuvat koostööd 2015 aastal.

Muudatused sotsiaalkindlustuse vallas alates 1. jaanuarist 2015
Vanemahüvitise arvutamisel lähtutakse 2015. aastal järgmistest suurustest:
1. vanemahüvitise määr on 355 eurot. Hüvitise määra suurust vanemahüvitist makstakse vanemale, kellel eelmisel
kalendriaastal puudus sotsiaalmaksuga maksustatav tulu (nt mittetöötanud õppurid);
2. töötasu alammäär on 390 eurot kuus. Töötasu alammäära suurust vanemahüvitist makstakse vanemale, kelle eelmise
kalendriaasta keskmine ühe kuu tulu oli alampalgaga võrdne või sellest väiksem;
3. vanemahüvitise maksimummäär on 2548, 95 eurot (s.o üle-eelmise aasta keskmise kuutulu kolmekordne suurus).
Maksimumhüvitist makstakse vanemale, kelle eelmise aasta keskmine ühe kuu tulu oli märgitud summaga võrdne või suurem.
Lapsetoetus pere esimesele ja teisele lapsele on 45 eurot kuus, kolmandale ja igale järgnevale lapsele 100 eurot kuus.
Eestkostetoetuse suurus on 240 eurot kuus iga eestkostel või perekonnas hooldamisel oleva lapse kohta.
Lapsepuhkuse päevatasu arvutatakse Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast, mille suurus 2015. aastal on 390
eurot. Lapsepuhkuse päevatasu suurus 2015. aastal on 18,57 eurot.
Lapsepuhkust antakse emale või isale tema soovil igal kalendriaastal: 3 tööpäeva, kui tal on üks või kaks alla 14-aastast last; 6
tööpäeva, kui tal on kolm või enam alla 14-aastast last või vähemalt üks alla 3-aastane laps. Lisaks 3-le või 6-le päevale
lapsepuhkusele on puudega lapse emal või isal õigus saada lapsepuhkust üks tööpäev kuus kuni lapse 18-aastaseks saamiseni.
Üldise maksuvaba tulu suurus 2015. aastal on 1848 eurot aastas ehk 154 eurot kuus. Pensionide täiendava maksuvaba tulu
suurus 2015. aastal on 2640 eurot aastas ehk 220 eurot kuus. Seega koos üldise maksuvaba tuluga on pensionäridel õigus
saada tulumaksuvabalt kokku 4488 eurot aastas ehk 374 eurot kuus.
Jõustub muudatus puudega vanema toetuse maksmisel. 2014.a lõpuni makstakse puudega vanema toetust puudega
üksikvanemale ja ühele puudega abikaasadest (lapse mõlemad vanemad on puudega ning omavahel abielus). Alates 2015.
aastast abielus olemise nõue kaob. Piisab, kui puudega vanematel on ühine laps.
Toetuse taotlemisel tuleb esitada teise vanema kirjalik nõusolek. Kui nõusolek esitatakse elektrooniliselt, peab see olema
digitaalselt allkirjastatud.
Jõustub matusetoetuse seadus. Alates 1. jaanuarist 2015 hakatakse maksma 250-eurost matusetoetust majanduslikult
vähekindlustatud inimestele, kellele määrati toimetulekutoetus kas matusetoetuse taotlemise kuul või sellele eelnenud aasta
jooksul vähemalt ühel korral.
Tulumaksumäär 2015. aastal on 20%.

Vallas toimunust
♦ 01.-02.12. osales vallasekretär Võrumaa omavalitsusjuhtide ja ametnike ühiskohtumistel Riigikogus ja ametkondades.
♦ 01.12. Iga detsembrikuu nädala esmaspäeval tähistati Varstu lasteaias advendihommikuid.
♦ Krabi kooli jõulunädalad algasid advendiküünalde süütamisega, esimene advendiküünal süüdati koos Rõuge Maarja
koguduse õpetaja Mait Mölderiga.
♦ 04.12. külastasid Varstu lasteaia lapsed Võrus lasteetendust „Tipp ja Täpp“.
♦ 03.12. toimus Varstu koolis spordipäev 1.-5. klassini. Erinevates teatevõistlustes sai väga napi võidu V klass III klassi ees.
♦ 03.12. saavutas Varstu kooli 8.-12. ll. poiste võistkond Suure-Jaanis vabariiklikul rahvaliiga finaalvõistlustel võrkpallis 7.
koha. Võistkonnas: Kervin Adamson, Kevin Koha, Evert Veinberg, Alver Alvela, Kevin Leer, Egert Veinberg ja Jaanus Mitt.
♦ 04.12. noorkotkaste ja kodutütarde maakondlikul tunnustusüritusel saavutas Varstu rühm aasta töö kokkuvõttes
maakonnas III koha karika ja Varstu vallale, kui parimale noorte tööd toetavale vallale omistati rändkarikas.
♦ 04., 08. ja 15. 12. toimusid kultuurikeskuses jõuluteemalised õpitoad.
♦ 05.12. toimus Varstu Keskkoolis ja Krabi koolis Võru Muusikakooli noorema- ja vanema astme akordioniorkestri kontsert.
♦ 05.12. toimus Varstu Kultuurikeskuses jõuluootuse kontsert.
♦ 06.12. Raplas toimunud Eesti karikavõistlustel peotantsus D-klassile, tantsisid Alice Saluorg ja Kristo Pille end finaali ja
saavutasid standarttantsudes 4. koha ning Ladina-Ameerika tantsudes 6. koha.
♦ 10.12. külastas projekti "Kunstnikud kooli" raames Krabi ja Varstu koole noor maalikunstnik Edgar Tedresaar.
♦ 11.12. külastas Krabi kooli Võrumaa Lastekaitse Ühing ja andis üle Soomest tulnud toetusabi Krabi koolile ja õpilaskodule.
♦ 11.12. toimus Krabi rahvamajas Harrastusteatrite mentorprogrammi raames lavastajakoolitus Raivo Adlasega. Vaadati Krabi
külateatri uue lavastuse läbimängu ja vestlusringis lahati harrastusteatrite rõõme ja muresid.
♦ 12.12.osalesid Varstu lasteaia lapsed Pähni Looduskeskuses üritusel “Jõuluajal sõpradel külas“.
♦ 12.12. peeti Varstu Kultuurikeskuses traditsioonilist JÕULULAATA .
♦ 12.12. võitsõ Antoni Annika Uma Lehe 2014 aasta suurõ jutuvõistluse auhinna paremba mõtsajutu iist, sai tuu iist Varstu
valla preemia ja Eesti rahvaluulõ arhiivi eräpreemia.
♦ Krabi rahvamajja jõudis kohale LEADER programmi toel saadud piljardilaud ja saabumas on ka õhuhoki laud.
♦ 13.12.osalesid maakondlikul geograafiaolümpiaadil Varstu koolist Ele Laks 8.kl. ning Reili Jäädmaa ja Kristel Serg 9.kl.
♦ 13.12. käisid koolide ja lasteaia õpetajad Tartu Vanemuises valla poolt õpetajate päeva puhul kingiks saadud teatrietendust
„Madisoni maakonna sillad“ vaatamas. Õpetajad olid tänulikud suurepärase teatrielamuse eest.
♦ 13.12. toimus Võru Kagukeskuses Võrumaa Lastekaitse Ühingu korraldatud heategevuslik perepäev "Meis kõigis on peidus
päkapikk", kus esinesid ka Krabi Kooli õpilased.
♦ 14.12. saavutas Robin Soe Võru maakonna meistrivõistlustel judos, kaalukategoorias kuni 55 kg, esimese koha.
♦ 16.12 toimus vallavolikogu, vallavalitsuse ja hallatavate asutuse juhtide aasta kokkuvõtete tegemine ja ühine jõululõuna.
♦ 18.12. toimus Krabi rahvamajas Krabi kooli jõulupidu. Näitering tõi lavale muusikat täis lastelavastuse "Kitsepere jõuluõhtu".
♦ 19.12. toimus volikogu esimehe ja vallavanema pidulik vastuvõtt 2014 sündinud lastele ja nende vanematele.
♦ 19.12. päeval toimus Varstu lasteaia ja valla mudilaste jõulupidu. Peale pidu lasteaed lastele suletud 05. jaanuarini.
♦ 19.12. õhtul toimus Varstu Keskkooli jõulupidu - talendishow. Uusi tõusvaid tähti oli hindama tulnud žürii, mille koosseisu
kuulusid jõuluingel, jõuluvana koos oma prouaga, põhjapõtrade esindaja ja kohalik ärimees. Esinemiskava oli kirev ja žürii
karm. Talendishow üllatav lõpp - koolipere ühislaul "Üksteist peab hoidma" muutis žüriiliikmed, eriti jõuluvana, leebeks ning
kõik klassid said heade laulu-, tantsunumbrite eest tunnustuse ja kingikotid. Vaheaeg võis alata!
♦ 19.12. toimus Krabi Kooli ja Varstu Keskkooli töötajate ühine pidulik jõuluõhtu Koke külalistemajas.
♦ 20.12. tähistas Eesti Looduskaitse Seltsi Varstu osakond Krabi rahvamajas 40. aastapäeva.
♦ 26.12.toimus Krabi rahvamajas jõulupidu. Oli rahvarohke ja meeleolukas pidu ning tantsumuusikat tegi ansambel Sulatsõ.
♦ 31.12. toimus lasteaia personalile koolitus: „ Lasteaia võimalused õpiraskuste ennetamisel“.
♦ Maakonna koolinoorte 2014 a spordimängude üldkokkuvõttes koolide III grupis sai Krabi Kool II ja Varstu KK III koha.
♦ 27.12. toimusid Sigmar Tammemäe eestvõttel ja Matsi Tehnikaspordiklubi poolt tehtud Kõrtsi talu lumerajal treeningsõidud. Kohal olid lisaks meie kandi sõitjatele ka hulgaliselt Läti rallisõitjaid. Valmistuti 10. jaanuaril toimuvaks Läti
sõiduautokrossi II etapiks, mis toimubki siin meie vallas, Matsi küla Kõrtsi talu lumerajal.

Varstu valla päkapikud käisid jõulu ajal tervitamas eakaid alates 75. eluaastast ja viisid neile jõulukingi.
Selle aasta valla kalendreid aitasid oma fotodega sisustada Kaido Kangur, Kadri Juhanson ja Malle Vissel. Suur aitäh!
Hea Varstu valla kodanik!
Aja kulg on meid viinud aasta 2014 lõppu. See on aeg, kus vaatame tagasi, et mõelda, mis oli head, mis halba. Samuti on
see aeg uute sihtide seadmiseks. Kindel on see, et maailmast ei saa ära kaotada halbu mõtteid, tegusid ja sõnu. Küll saab
iga inimene anda endast parima, et maailm oleks iga päevaga parem koht elamiseks. Soovin sädet ja väge, et algaval aastal
mõelda häid mõtteid, öelda ilusaid sõnu ja teha tublisid tegusid. Just siin, meie väikses kogukonnas, meie maailmas.



Õnnelikku uut aastat kõigile !

Ale Sprenk, volikogu esimees





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

