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Volikogus
09. juuni istungil kuulati ära audiitori arvamus ja revisjonikomisjoni ettepanekul kinnitati Varstu valla 2014.a
majandusaasta aruanne. Võeti vastu hoolekandeteenuse eest maksmise ja koolilõuna toetuse kasutamise kord.
Kehtestati toimetulekutoetuse määramisel kulude piirmäärad ja kinnitati uutele nõuetele vastav teede nimekiri.
Taotleti Uus tn 5 garaažialune maa munitsipaalomandisse ja luba õpetajate majaaluse maa sihtotstarbe muutmiseks,
misjärel see võõrandada enampakkumise korras ja uuesti müüki panna ka Lauri kinnistu. Otsustati valla koolides
õppivate laste suvelaagritest osavõttu toetada 50 % ulatuses ja puudega laste laagrite osavõttu 75 % ulatuses.

Varstu raamatukogus on 3. juulini avatud Urve Tederi käsitöönäitus. Urve Tederi Tammiku iluaiandustalu
Matsi külas võib külastada 19. juulil 2015, kui talu osaleb esimesel üle-eestilisel avatud talude päeval.

Suveüritused meil ja mujal
20.- 21. juuni Vasteliina XXI Maarahva Laat
20. juuni Mõniste valla Jaanipidu Mõniste rahvamaja välilaval ansambel Ma-Ma
22. juuni Vana-Roosa Jaanipäev, esinemised ja ansambel NÕEL
23. juuni Varstus valla Jaanipidu järve ääres, rahvatantsijad ja ansambel MARCO
03. juuli Kontsert „Pärlipüüdjad” Rõuge kirikus (Dave Benton, Karl Madis, Margus Kappel)
04. juuli Rõuge Veepidu ja Paadiralli
03. -05. juuli Kikkaoja elekrtoonilise muusika festival „KÕU”
11. juuli XXI Paganamaa Päevad – Krabi Külateatri etendus ja tantsuks „Audru Jõelaevanduse Punt“
08.-12. juuli XXI Võru Folkloorifestival
18. juuli Vana-Roosas Ratsaspordiüritus „Ubajärve rännak“
17.-18. juuli Ostrova festival, Setomaal Meremäe vald
18. juuli Viitina Kuurits 2015
18. juuli Lõõtspillipidu HARMOONIKA Põlvas
24. juuli Tsoorus Südasuve Simman ansambliga „Parvepoisid“
08.-09. august Antslas HAUKA laat
14.-16. august Motoklubi Wildhogs MC Ekstreemmotopäeva üritused Mõnistes
15. august Kangsti kiigeplatsil Suvepidu, külateatri etendus ja ansambel RELAX
19. august Eesti Rahvusmeekoori kontsert Rõuge kirikus.
23. august Vana-Roosa kalapäev, simman
19. september Matsi krossirajal Autokross

24. juunil kell 11.oo Mõniste-Ritsiku kirikus surnuaiapüha kirikuteenistus.
26. juulil kell 11.oo Vana-Roosa kalmistul surnuaiapüha, kell 12.30 armulaud Roosa kirikus.
Kodutoetus lasterikastele peredele
Sihtasutus KredEx annab teada, et alustab alates 19. juunist lasterikaste perede kodutoetuse taotluste vastuvõttu. Taotluste
esitamise tähtaeg on 31.07.2015.
Riiklik tagastamatu toetus eluasemetingimuste parandamiseks ja kaasajastamiseks on mõeldud lasterikastele peredele, kus
kasvab vähemalt neli kuni 19-aastast last ning kelle sissetulek ühe leibkonna liikme kohta 2 viimase aasta tuludeklaratsiooni
alusel ei ole suurem kui 355 eurot kuus.
Maksimaalseks toetussummaks on 7000 eurot, kui taotleja leibkonnas on 8 või enam last, on maksimaalseks toetussummaks
14 000 eurot. Taotleja, kes on eelnevalt meetme raames toetust saanud, võib taotleda toetust kuni 5000 eurot.
Varasematel aastatel toetust saanud leibkonnad, kes vastavad toetuse taotlemise tingimustele ja kellel on olemas jätkuv
vajadus toetuse järele, peavad korduvatoetuse taotlemise hetkeks olema kasutanud eelmist toetust sihtotstarbeliselt, projekti
tähtaegselt lõpetanud ja KredExile esitanud toetuse kasutamise aruande.
Lisainfo KredExi kodulehel või valla sotsiaaltöö spetsialistilt 7821355.

Vallas toimunud
♦ 25.05.osalesid vallasekretär, maakorraldaja ja majandusspetsialist uue ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse koolitusel.
♦ 25.05.osalesid koolide kolm õpilast Võrus Võrumaa TV10 Olümpiastarti IV etapil. Palliviskes saavutasid vanemate poiste
arvestuses Damian Kruusa (Krabi K) 1. koha ja Armands Ivanovs (Varstu KK) 2. koha. Nooremate poiste arvestuses sai
Akim Mihhailov (Krabi K) 3. koha.
♦ 26.05. käis Varstu kooli 3. klass Uhtjärve Ürgoru Nõiariigis ja liikluslinnas.
♦ 28.05. oli Varstu lasteaias pannkoogipäev ja reedel lõpupidu kuuele lapsele.
Lasteaed on suvel suletud 22. juunist kuni 10. augustini.
♦ 26.-27.05. osales Varstu kooli võistkond maakondlikus KEAT-i laagris ning maakonna parimad tulemused saavutati
meditsiini- ja politseipunktis, tuletõrjeolümpial ja kaitseliidu koostatud ülesannetes.
♦ 27.05. tähistas noorkotkaste malev Võrumaa Noored Kotkad piduliku marsi ja rivistusega Võrus organisatsiooni
85. aastapäeva, kus osales ka Varstu rühma esindus ning koondusel omistati kõrgeid autasusid-hoolsuspaelu. Õnnitleme
Martin Oja, Kervin Adamson ja Johannes Klaus Konksi ning Krabi rühmast Hanri Heinsood.
♦ 28.05. toimus Krabi Koolis traditsiooniline üritus „Krabi Kooli rammumees 2015“. Kaalukategoorias üle 50kg võitis Margo
Mägi ja alla 50kg võitjaks tuli Klaudia Liivrand.
♦ 28.05. viibisid Varstu Keskkooli kõige tegusamad õpilased preemiareisil Tallinnas.
♦ 28.05. VKG aulas Võrumaa koolide tublide ja aktiivsete koolisportlaste pidulikul tunnustamisel tunnustati Varstu koolist
Jaanika Armulikku, Kevin Leeri ja Alver Alvelat. Krabi koolis Mihhail Zujevit ja Dimo Tederit.
♦ 29.05. osales vallasekretär Võrus Keelehooldekeskuse koolitusel „Heas keeles haldusakt“.
♦ 29.05. käis Krabi kool õppeekskursioonil Paide ajakeskuses, Türi ringhäälingu muuseumis ja Kilplas.
♦ 30.05. Rakveres toimunud TV10 Olümpiastarti IV etapil tulid palliviskes 51 poisi konkurentsis Armands Ivanovs 11. ja
Damian Kruusa 15. kohale.
♦ 31.05. Keenis toimunud Lootuste Shiai viimane etapil judos saavutas Markus Soe II koha.
♦ 30.-31.05. osales Varstu keskkooli 1.-4.kl rahvatantsurühm II Kagu-Eesti tantsupeol Põlvas.
♦ 01.06. käis Varstu kooli I klass huvitaval õppereisil Rõuges.
♦ 02.06. oli koolides sportlik ja lõbus pärastlõuna - mängiti mullipalli-jalgpalli.
♦ 03.-04.06. toimunud noorte kergejõustikusarja TV10 Olümpiastarti Võrumaa finaalvõistlusel saavutas Varstu kooli poiss
Armands Ivanovs üheksavõistluses 5149 punktiga II koha.
♦ 05.-07.06. olid noorkotkad ja kodutütred maakonnalaagris, kus õpiti täiendavaid tarkusi ja saadi uusi sõpru.
♦ 08.06. osales valla registripidaja Võrus Andmekaitse Inspektsiooni teabepäeval.
♦ 12.06. toimus lõpuaktus Varstu Keskkooli põhikooli 8 lõpetajale ja 13.06. Krabi kooli 11 lõpetajale.
♦ 17.06. osalesid ka Varstu kooli noorkotkad Kaitseliidu poolt korraldatud Riia ekskursioonil.
♦ 18.06. toimus projekti Hooliv kogukond raames Varstu ranna korrastamine. Kahjuks oli noorte osavõtt nigelavõitu.
♦ 21.06. toimub Varstu Keskkooli lõpuaktus kuuele abituriendile.

Rohkem kui pooled võrumaalased ei pea enam elektrinäitu teatama
Võrguettevõte Elektrilevi on tänaseks paigaldanud Võrumaale 14 666 kaugloetavat elektriarvestit. Rohkem kui pooltel
(51%) ehk 10 966-l Võrumaa majapidamisel ja ettevõttel on arvesti tänaseks ka kauglugemisele üle viidud.
Kauglugemise programmijuhi Mait Rahi sõnul võib arvestite paigaldamise tempoga igati rahule jääda. „Võtmesõna on
klientide vastutulelikkus ja mõistev suhtumine, mis on projekti graafikus püsimisele tublisti kaasa aidanud,“ ütles Rahi ning
lisas, et koduomanikud hindavad järjest kõrgemalt näiduteatamise kadumisega kaasnevat mugavust. Seda näitab päringute
hulk klientidelt, kes soovivad teada, millal toimub arvestivahetus nende majapidamises.
Kliendid, kellele kaugloetavat arvestit veel paigaldatud ei ole, leiavad uue arvesti planeeritud paigaldamise või
kauglugemisele üleviimise aja Elektrilevi e-teenindusest. Uute arvestite paigaldamine ja võrguettevõtte infosüsteemidega
ühendamine ei toimu samaaegselt. Arvesti kauglugemisele üleviimisest annab Elektrilevi igale kliendile kirja teel eraldi teada.
Lisaks näiduteatamise kohustusest vabanemisele annavad kaugloetavad arvestid võimaluse oma igapäevasel
elektritarbimisel tunnitäpsusega silma peal hoida ja sel viisil kulutusi juhtida. Tunnitäpsusega tarbimisandmeid saab Elektrilevi
e-teeninduses jälgida nendes majapidamistes, kus on tänaseks arvesti kauglugemisele üle viidud ja sõlmitud elektrimüüjaga
tunnipõhist arveldust võimaldav leping.
Kaugloetavat arvestit tuleb kogu aeg vooluvõrgus hoida. Nii teab võrguettevõtja, et arvesti on töökorras ja saab edastada
info tarbitud elektrikoguste kohta. "Näiteks suvilast pikemaks ajaks lahkudes tuleb vool välja lülitada mitte enam peakaitsmest,
vaid arvesti lülitist," selgitas kauglugemise programmijuht Rahi. Nii saab tarbimiskohas voolu sulgeda, aga arvesti ise jääb
vooluvõrguga ühendatuks.
Kokku paigaldatakse Võrumaale 21 448 kaugloetavat arvestit. Tulenevalt võrgueeskirjast peavad Eestis kõik elektriarvestid
toimima kaugloetavana hiljemalt 1. jaanuarist aastal 2017.
Lisainfo ja küsimused: Maret Reinumägi
Elektrilevi kommunikatsioonispetsialist ; tel: 5693 8148
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