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Volikogus
10. märtsi volikogu istungil kinnitati Varstu valla 2015 a eelarve ja Varstu Keskkooli arengukava aastateks 2015-2020.
Võeti vastu otsus Varstu Keskkooli ümberkorraldamisest, mis tähendab gümnaasiumiosa sulgemist kolme aasta jooksul.
2015. a sügisel ei avata enam 10. klassi. Need õpilased, kes praegu 10.-12. klassis õpivad, saavad samas ka kooli lõpetada.

26. märtsi volikogu istungil muudeti seoses miinimumpalga tõusuga valla teenistujate ja töötajate palga
maksmise korda ning moodustati Hajaasustuse programmi taotluste hindamise komisjon, määrati eelistatud sihtrühmad
ja toetatavate valdkondade prioriteetsus.

Hajaasustuse programmi infopäev toimub 15. aprillil kell 15.00 Varstu Kultuurikeskuses.
Hajaasustuse programmi taotlusvoor on avatud 16. märtsist kuni 18. maini 2015
Hajaasustuse programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning
seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele maapiirkondades.
Programmist toetatakse majapidamistele veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide ja juurdepääsuteede rajamist. Juhul kui
majapidamine ei ole elektrivõrguga liitunud, toetatakse ka autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.
Projekti elluviimisega tuleb jõuda tervikliku lahenduseni, mis tagab joogivee kättesaadavuse, aastaringselt läbitava
juurdepääsutee, heitvee nõuetekohase kanaliseerimise või leibkonna vajadustele vastava elektrisüsteemi.
Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes vastavad kõigile järgmistele nõuetele:
• taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult vähemalt alates 01.01.2015 kuni toetuslepingu
sõlmimiseni majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse;
• taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.
Projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotleja peab üldjoontes vastama taotlejale esitatud nõuetele. Kaastaotleja peab
projekti elluviimisse panustama rahaliselt ning tema majapidamine peab projekti tegevuste elluviimisest saama kasu.
Maksimaalne toetus programmist on 6500 eurot ühe majapidamise kohta.
Töid on lubatud alustada pärast seda, kui projekti osas on tehtud rahastamisotsus ning toetuse saajaga on sõlmitud
toetusleping. Uuringud, projekteerimine, riigilõivud, notaritasud, teostusjoonised ja veeanalüüsid on teatud juhtudel
abikõlblikud enne toetuslepingu sõlmimist.
Toetatavate tegevuste ja abikõlblike kulude loetelu ning taotlemise tingimused on kehtestatud siseministri 20.02.2015
käskkirjaga nr 1-3/46 „Hajaasustuse programmi 2015.a programmdokument." Dokument on avaldatud:
http://www.eas.ee/et/avalikule-ja-mittetulundussektorile/avalike-teenuste-arendamine/hajaasutuse-programm/taotlejale
Lisainfo: Kerli Kanger, Võru Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna peaspetsialist , tel 786 8322, 53 090923
kerli.kanger@voru.maavalitsus.ee

Varstu Vallavolikogu 26.03.2015 otsusega nr 08 moodustati hajaasustuse programmi taotluste hindamiseks viieliikmelise
komisjon: Igor Raju-komisjoni esimees ning Signe Arumäe, Viktor Filippov, Aivar Kender ja Rainer Vissel liikmed.
Varstu vallas hajaasustuse programmi eelistatud sihtrühmaks määrati leibkonnad, kuhu kuulub kuni 18-aastane isik.
Hajaasustuse programmi toetatavate valdkondade prioriteetsuse määras volikogu järgnevalt:
prioriteet nr 1 – veesüsteemid;
prioriteet nr 2 – kanalisatsioonisüsteemid;
prioriteet nr 3 – juurdepääsuteed;
prioriteet nr 4 – autonoomsed elektrisüsteemid.
Hajaasustuse programmi kontaktisikuks Varstu Vallavalitsuses on majandusspetsialist Rainer Vissel tel. 7821354 või
5303 8182; e-post rainer@varstu.ee

112 – KIIRABI, PÄÄSTE, POLITSEI
Eestis on nüüd üks hädaabinumber 112 kiirabi, päästjate ja politsei kutsumiseks. Kui vajad kiiret abi, helista
hädaabinumbril 112 Häirekeskusesse. Eesti läks 11.02.2015 üle ühele hädaabinumbrile 112.
Alates 11. veebruarist saab ühelt hädaabinumbrilt 112 kutsuda kiirabi, päästjaid ja nüüd ka politseid.
Üks hädaabinumber 112 muudab abi kutsumise inimesele lihtsamaks – meeles on vaja pidada üht numbrit 112 ning
kriitilises olukorras ei kulu aega mõtlemisele, millist abi ja milliselt numbrilt kutsuda.
Inimestele jääb pikem ja mõistlik aeg ühe numbriga 112 harjumiseks. Üleminekuperioodil suunatakse numbrile 110
helistajad numbrile 112 ning keegi ei jää abita.

TRAKTORITE, LIIKURMASINATE ja NENDE HAAGISTE TEHNOÜLEVAATUSE graafik 2015
14. aprillil 2015
17. aprillil 2015
kell 09.00 Krabi töökoda
kell 09.00 Kõrgepalu töökoda
kell 09.30 Pähni RMK
kell 10.30 Varstu töökoda
kell 10.00 Vana-Roosa
HINNAKIRI 1. Traktori haagis 10 € , liikurmasinad 20 €
.

2. Ratastraktor 15 €, ratastraktor (alates 75 kw) 20 €
3. Määratud ülevaatuskohast kojukutse 4 € , eriväljakutse 16 €

OÜ Kagu-Sell, telefon 78 20 520

Teavitus Euroopa Liidu toiduabi jagamisest
Toidupank koostöös Sotsiaalministeeriumi ning kohalike omavalitsustega jagab aprillis-mais 2015
Euroopa Liidu toiduabi. Seda on õigus saada jaanuaris ja veebruaris toimetulekutoetust taotlenud inimestel
ja peredel. Täiendav info: WWW.toidupank.ee/euroabi
Küsimuste korral pöörduda valla sotsiaaltöö spetsialisti poole tel 78 21 355

Võrumaa Mesinike Seltsingu õppe- ja teabepäev
toimub laupäeval 28. märtsil 2015 kella 11:00 - 13:00 Karula Rahvuspargi keskuses Ähijärve külas Antsla vallas.
Räägitakse erinevatest varroatoosiravimitest ja nende kasutamisest. Lektor Leo Vari.
Loengu lõpus tuleb Luke vahavabrik vaha vahetama. Info tel 52 90 388, Mati Urbanik

Vallas toimunust
♦ 17.02. pidas Varstu koolipere vastlapäeva. Sõideti kolmemehesuuskadel, mängiti erinevaid osavusmänge ja lasti liugu.
♦ 17.02. Krabi Kool pidas Metsavenna talus vastlapäeva, sõideti tuubidega, söödi vastlakukleid ja joodi kuuma teed.
♦ 18.02. osales Varstu Keskkooli 1.-3. klasside rahvastepalli segavõistkond maakonnavõistlustel ja saavutas I koha
♦ 19.02. Neljapäeval osales Krabi Kooli 7. - 9. klassi meeskond Tartus EKSL rahvaliiga saalihoki finaalvõistlustel.
♦ 23.02. tähistati Varstu Kultuurikeskuses EV 97. aastapäeva. Kontserdi andsid Varstu lasteaia ja kooli lapsed ning
kultuurikeskuse tantsurühmad, tunnustati tublimaid, söödi sünnipäevatorti ja tantsiti ansambel “Patune pool“ saatel. Avatud oli
1.-4.kl. õpilaste käsitöönäitus. 24 õpilastööd Varstu ja Krabi koolist on Tallinnas näitusel Kullo Galeriis.
♦ 26.02. osales Krabi Kooli 7.-9. kl.poiste meeskond Narvas EKSL saalijalgpalli rahvaliiga finaalvõistlustel, kus sai 5. koha.
♦ 26.02. toimus Krabi koolis noorkotkaste ja kodutütarde pidulik koondus, kus tähistati Krabi rühma 20. aastapäeva ja võeti
vastu piirkonna uusi liikmeid ja tunnustati tublimaid.
♦ 27.-28.02. said Võrumaa noorkotkad ja kodutütred oma oskused proovile panna traditsioonilisel rännak-matkal Sännast
Sõmerpallu, kus osalesid nii Varstu kui Krabi kooli noorkotkad- kodutütred. Tulemused: Klaudia, Merle ja Ain I koht, Henri II
koht, Sandra III koht, Emma IV koht. Võistkonnad loositi.
♦ 03.03. toimus keskkoolinoortele projekti "Sünergia" raames filmikoolitus Mikk Ranna juhendamisel.
♦ 04.03. tähistati Võru Kratikeskuses Varstu lasteaia sünnipäeva, ilmus lasteaia ajakirja „Sipelgas“ 6. number.
♦ 05.-06.03.toimus Varstu keskkoolis öökool. Lapsed said osaleda erinevates töötubades: foto, pärli, savi, meisterdamise,
robotite valmistamise, sõlmede meistriklassi, arengukava, väärtusmängu ja tantsu töötubades. Kohal oli fotograaf Grethe
Rõõm. Keskööl sai vaadata tantsutreener Alar Orula käe all valminud etüüdi erinevatest tantsustiilidest ja kõigil oli võimalus
kaasa lüüa karaokes. Taas tõestus, et õppetöö ei pea toimuma alati klassiruumis istudes. Hommikul oldi väsinud aga rõõmsad.
Laste loovus sai igati ergutatud.
♦ 06.03. oli Varstu Kultuurikeskuses NUKU teatri lasteetendus „Vepsa muinasjutud“.
♦ 06.-07.03. osalesid 27 Varstu rühma noorkotkast ja kodutütart Osulas toimunud piirkonnalaagris.
♦ 09.03. käisid Varstu lasteaia lapsed Võru Kultuurimajas Kannel lasteteatri etendust „Vembu ja Tembu“ vaatamas.
♦ 12.03. esindasid Varstu kooli 7.-9.kl. poisid Võrumaad võrkpalli kooliliiga Lõunaregiooni võistlustel, saavutasid II koha ja
tagasid sellega edasipääsu vabariiklikku finaali.
♦ 13.03. tähistasid lasteaialapsed emakeelepäeva Varstu Raamatukogus.
♦ Kevadisel koolivaheajal käisid Krabi kooli õpetajad ja töötajad ning kaks Varstu kooli õpetajat puhkusereisil Türgis.
♦ 22.03. käisid Varstu noored Lähte spordihallis Credit24 terviseturniiril võrkpalli mängimas. Juba kolmandat aastat järjest
võideti esikoht. Võistkonnas mängisid: Kerttu Bušujeva, Jane Saluorg, Airi Parv, Ruve Oja, Meelis Lille ja Ragnar Rebane,
♦ 23.-28.03. märtsikuu viimasel nädalal oli Varstu lasteaias tüdrukute nädal.
♦ 25.03. toimus Varstu koolimajas kooliminejate laste ja nende vanemate ühine koosolek.
♦ Märtsikuu lõpus jagati koostöös Eesti Punase Ristiga paljulapselistele peredele tasuta hügieenikomplekte.

Maakondlikud aineolümpiaadid ja vabariiklikud konkursid 2014/2015
Kolmandal õppeveerandil toimunud maakondlikud aineolümpiaadid, kus osalesid Varstu Keskkooli õpilased,
kes saavutasid väga häid ja häid tulemusi.
Bioloogia
Age Kannumäe
9.klass
I koht
Säde Kannumäe
7.klass
III koht
Rasmus Serg
8.klass
7.koht
Reili Jäädmaa
9.klass
9.koht
Liisa Maria Mihhailov 7.klass
13.koht
Keemia
Age Kannumäe
9.klass
5.koht
Ele Laks
8.klass
7.-8.koht
Geograafia
Reili Jäädmaa
9.klass
5.koht
Kristel Serg
9.klass
6.koht
Ele Laks
8.klass
10.-11.koht
Inglise keele tõlkevõistlus I
Riivo Männiste ja Rasmus Serg
8.klass väärisid äramärkimist
Inglise keele tõlkevõistlus II
Marika Adson, Martin Oja, Armin Siig
6.klass
I koht
Emakeel
Kristel Serg
9.klass
II koht
Liisa Maria Mihhailov
7.klass
III koht
Maarja Langus
7.klass
13.koht
Säde Kannumäe
7.klass
esines hästi
Rasmus Serg
8.klass
esines hästi
Matemaatika
Age Kannumäe
9.klass
I-II koht
Liisa Maria Mihhailov7.klass
6.-7.koht
Rasmus Serg
8.klass
10.koht
Teaduslahing
Age Kannumäe, Reili Jäädmaa ja Kristel Serg
9.klass
II koht
Nuputa I (7.klass)
Kristin Valge, Liisa Maria Mihhailov, Säde Kannumäe
7.klass 11.koht
Nuputa II (5.-6.klass)
Alice Saluorg ja Anne-Mai Vaikjärv 5.klass
ning Marika Adson ja Kertu Serg 6.klass
13.koht
Käsitöö
Age Kannumäe
9.klass
II-III koht
Kodundus
Age Kannumäe
9.klass
5.koht
Vabariiklikul kõnekonkursil Kuldsuud anti 9.klassi õpilasele Kristel Sergile eripreemia ausa teemakäsitluse eest.
Vabariiklikule bioloogiaolümpiaadile saadetakse maakonda esindama 9.klassi õpilane Age Kannumäe.
Tänusõnad juhendanud õpetajatele Reet Järvpõld, Merit Kokk, Rita Riisenberg, Lea Mändmets, Linda Kender,
Juta Koemets, Aili Vissel, Urve Konksi.
Õppealajuhataja Juta Koemets


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

