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Armsad inimesed!
Aina tormame ringi ja toimetame justkui mingeid tähtsaid toimetamisi, aina kuuleme ja kordame, et aeg läheb
uskumatult kiiresti ja üldse on alati paganama kiire. Kuid seisatame hetkeks ja mõtleme järele- kas nõnda
kiirustades suudame olla rõõmsad ja mõelda asjadele, mis elus kõige tähtsamad; kas nõnda kiirustades ei
unusta me seda, mida tegelikult vajame? Arvan, et jõulude aeg on just selline aeg, kus peaksime leidma aega
endale ja oma lähedastele, rääkima jutte, mis muidu rääkimata ja lihtsalt mõtetes. Nüüd tulevad ju pered
erinevates ilmakaartest kokku. On oluline veeta jõulud koos oma peredega, koos kõige helgemate
emotsioonidega. Ja ilma nutiseadmeteta!
Soovin, et kõigi meie jõulud oleksid imelised, et võtame aega ja anname aega.
Soovin, et uuel aastal jaguks unistusi ning südametarkust ja hingejõudu neid unistusi ellu viia.
Ale Sprenk, volikogu esimees

24. detsembril kell 12.oo Ritsiku kirikus ja kell 14.00 Roosa kirikus Jõululaupäeva
jumalateenistused.
Roosa kirikus 31. detsembril kell 14.oo aastalõpu jumalateenistus armulauaga.
26.detsembril kell 20.oo Krabi rahvamajas Jõulupidu ansambliga „Kapriizi tüdrukud ja üllatuslik noormees“!
30.detsembril kell 19.oo Varstu Kultuurikeskuses Aastavahetuse pidu ansambliga Anmantino. 3€

7€

Töövõimereform toob kaasa muudatused
Eestis on algamas töövõimereform, mis loob uue töövõime toetamise süsteemi. Muudatuste eesmärgiks on muuta
suhtumist vähenenud töövõimega inimestesse ning aidata neil tööd leida ja hoida. Reformiga lõpetatakse püsiva
töövõimekaotuse protsentide määramine ning hakatakse hindama isiku töövõimet. Igale vähenenud töövõimega
inimesele lähenetakse individuaalselt, hinnates tema võimet olla ühiskonnas aktiivne. Töövõimet hindab töötukassa,
kaasates eksperdiarvamuse saamiseks tervishoiuteenuse osutajaid, arste jt eksperte. Töövõime hindamise tulemusena
leitakse, kas isik on töövõimeline; on tal säilinud osaline töövõime või puudub töövõime täielikult (töövõimetu).
Töövõimetoetuse seaduse jõustumisest 01.07.2016 hakkab Töötukassa maksma töövõimetoetust uue süsteemiga
liituvatele isikutele, kelle töövõime on hinnatud osaliseks või puuduvaks. Tänased töövõimetuspensionärid, kelle
staatus lõpeb ja kes tulevad töötukassasse korduvhindamisele, saavad uutel alustel töövõime hinnangu al. 01.01.2017.
Uuele hindamisele ja töövõimeskeemile ülemineku lõpptulemusena kaovad töövõimetuspensionäri ja püsiva
töövõimetuse mõiste ning kasutusele võetakse mõisted vähenenud töövõimega isik ja töövõimetu isik.
Kui isikule määratakse puuduv töövõime, puudub tal aktiivsusnõuete täitmise kohustus. Isikule makstakse
töövõimetoetust puuduva töövõime määras. Teisel juhul, kui inimesel tuvastatakse osaline töövõime, peab ta hakkama
toetuse saamiseks täitma aktiivsusnõudeid, milleks on:
• töötamine mh FIE, jur. isiku juhtimis- ja kontrollorgani liige jne
• töö otsimine - registreeritud töötu, peab täitma aktiivsusnõudeid
• õppimine - omandab põhi-, kesk-, kutse- või kõrgharidust
• kasvatab vähemalt ühte alla kolmeaastast last;
• hooldab abivajavat raske või sügava puudega pereliiget või puudega isikut
• saab loomeliidu poolt määratud loometoetust;
• on paigutatud nõusolekuta hoolekandeasutusse ööpäevaringset erihooldusteenust saama;
• kohaldatakse tahtest olenematut ravi või muud seaduses sätestatud asenduskaristust, mõjutusvahendit
• viibib aja-, asendus- või reservteenistuses.
Töövõime reformi käigus puude raskusastme süsteem sisuliselt ei muutu. Isiku puuet hindab ja määrab jätkuvalt
sotsiaalkindlustusamet. Puude raskusastme tuvastamise taotluse võib esitada Sotsiaalkindlustusametile või Eesti Töötukassa
kaudu, kui taotlus esitatakse koos töövõimetoetuse seaduse alusel töötukassale esitatava töövõime hindamise taotlusega.
Täiendavat informatsiooni töövõimereformi kohta leiab Eesti Töötukassa (www.tootukassa.ee) või
Sotsiaalkindlustusameti (www.sotsiaalkindlustusamet.ee) kodulehekülgedelt
Jaan Veeroos, Eesti Töötukassa Võrumaa osakonna juhataja

Vallas toimunust
♦ 24.11.käis Varstu koolis oma õppimisvõimalusi tutvustamas Antsla Gümnaasium.
♦ 24.11.toimus Varstu Keskkoolis kadripäeva kultuurhommik, korraldajaks 1.-2. klass ja klassijuhataja ning Varstu Keskkooli
ja Mõniste Põhikooli noorte segarühm jooksid õhtul katri, külastades lasteaeda, vallamaja, kauplusi, nii Varstus kui Mõnistes,
Mõniste hooldekodu ja tuttavaid majapidamisi.
♦ 25.11. tähistasid Varstu lasteaia lapsed kadripäeva ja käisid kadrisandis valla asutustes.
♦ 25.-26.11. tähistati Krabi kooli kodanikupäeva, mille raames käis 8.-9. klassidel külas Maksu-ja Tolliamet, 1.-6. klassis
toimus koolisisene kodanikupäeva viktoriin ja 6.-8. klass osales veebipõhisel viktoriinil.
♦ 27.11.külastasid Krabi ja Varstu rühma parimad noorkotkad ja kodutütred Tartu Kõrgemat Sõjakooli.
♦ 27.11. oli koolides e-õppe päev, õpetajad osalesid Tartus Haridusportaali konverentsil-messil.
♦ 30.11. toimus Varstu koolis esimese advendi kultuurhommik (4. kl) ja valla jõulukuusel küünalde süütamine.
♦ 30.11. hommikul korraldas Varstu kooli 4. klass esimese advendi kultuurhommiku ja koos lasteaialaste, eakate klubi ning
valla elanikega toimus valla jõulukuusel küünalde süütamise üritus. Ka Krabi kool tähistas esimest adventi esmaspäeval
jõululaule lauldes õpetaja Ingrid Luik-Semevsky juhendanisel.
♦ 01.12. TV 10 Olümpiastarti Võru ja Põlva maakondade I etapil osalenud Varstu KK õpilane Armands Ivanovs saavutas
kaugushüppes I koha ja 60m jooksus II koha ning 05.12.Võru Spordikeskuses toimunud vabariiklikul TV10 Olümpiastarti I
etapil sai Armands kaugushüppes 2. koha (5.54m) ning 60m jooksus ka väga tubli 7. koha.
♦ 03.12. osalesid Varstu kooli 4. klassi lapsed Võru kultuurimajas Kannel Jõulula tegemistes.
♦ 03.12. käisid Varstu lasteaia lapsed hobuseid vaatamas ja poniga sõitmas Jaanika juures.
♦ 03.12. toimus Võrus noorkotkaste ja kodutütarde tunnustamisüritus. Ain Mägise oli üks aasta noorkotkaste nominentidest.
Krabi rühm saavutas maakonna rühmade seas 5. koha.
♦ 04.12. osales Varstu Keskkooli 11.klass Tartus Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumis toimunud õpilaskonverentsil „Info ja
mõistlik tarbimine internetiajastul“, kus esitati kaks ettekannet: „Digitaalne jalajälg“ ja „Ohtlik keemia igapäevaelus“.
♦ 05.-06.12. osalesid Krabi kooli robootika ringi õpilased õpetaja Jaana Kõvatu juhendamisel Tallinnas Robotexil.
♦ 06.12. toimusid Tartus Turu Spordihoones Eesti Karikavõistluste finaaletapid peotantsus E; D; C, B ja vabaklassile ja
Aasta karikate jagamised. Riivo Männiste ja Karily Klaus saavutasid Juunior 2 C-võistlusklassis ST- tantsudes 1. koha ja said
3.koha Aasta karika. Stella Männiste ja Mart Kirotar said Juunior 1 C- klassis LA- tantsudes 1.koha Aasta karika.
Marika Adson ja Egert Arujõe Juunior 2 C-kl. nii ST-kui LA-tantsudes 2. koha ning said ka mõlemas tantsuliigis 2. koha
Aasta karikad.
♦ 07-10.12 toimus Krabi koolis KODITUNNI nädal, millest võtsid osa õpilased ja õpetajad, juhendajaks oli Jaana Kõvatu.
♦ 07.12. ehtisid lasteaia lapsed jõulukuuski ja 09.12. käisid Pähni Looduskeskuses ja kõlakodades jõulumeeleolu nautimas.
♦ 08.12. toimus esimene Varstu Keskkooli tenniseturniir. Erinevates gruppides osales kokku üle 30 võistleja.
♦ 09.12. käis Krabi kooli 6-7.kl. projekti "Lapsed teatrisse" raames Tartus teatris ja mänguasjamuuseumis.
♦10.12. käisid lasteaia mudilased Eesti Maanteemuuseumis Jõuluprogrammis „Reisiselli jõulud“ osalemas.
♦ 10.12. osalesid Krabi kooli 1.-6. klassi õpilased "Rogosi Jõulumaal".
♦ 11.12. toimus Kubija SPAA-s Rõuge, Haanja ja Varstu valla noorte ühisprojekti "Hooliv kogukond" lõpetamine, tunnustati
parimaid ja 10 Krabi kooli õpilast said preemiaks peale seminari jääda SPAA-sse lõõgastuma.
♦ 11.12. toimus Varstu kultuurikeskuses jõululaat.
♦ 11.12. toimus Varstu Keskkooli 5.-6. klassil öölaager.
♦ 12.-13.12.Võru maakonna meistrivõistlustel judos saavutas meeste kaalukategoorias -66kg Robin Soe teise koha ja poiste
kaalukategoorias -60 kg esimese koha. Poiste kaalukategoorias -22 kg saavutas Markus Soe esimese koha.
♦ 14.12. Krabi koolis süütas kolmanda advendiküünla Rõuge kirikuõpetaja Mait Mölder Garolini lauldud „Püha öö“ saatel ja
9.klassile toimus loeng " Levinumad maailmausundid“. Krabi kooli õpilased. küpsetasid ja kaunistasid jõulupeoks piparkooke.
♦ 15.12. aasta viimasel volikogu istungil kiideti heaks Varstu valla terviseprofiil ja otsustati munitsipaliseerida

vallale vajalikke maid. Koos valla asutuste juhtide ja vallavalitsuse töötajatega tehti kokkuvõtteid möödaläinud
aastast ja nauditi traditsioonilist jõululõunat.
♦ 16.12. esines Krabi kooli 1.-5.kl. laulukoor Viitina lasteaias ja 17.12. 6-9 .kl. laulukoor Rõuge valla eakate peol.
♦ 18.12. anti viiele 2015 sündinud beebile vallakodanikuks saamise puhul nimeline hõbelusikas.
♦ 18.12. oli lasteaia ja valla mudilaste jõulupidu, kus esinesid lasteaia lapsed ja A.Velli lasteshowga „Jõulumemme jõulutööd“.
♦ 19.-20.12. Aluksnes toimunud XV rahvusvahelisel noorte judoturniiril saavutas Markus Soe kehakaalus -23kg neljanda
koha ja Robin Soe seitsmenda koha.
♦ 20.12. esines Varstu rahvale segakoor Hilaro kauni jõulukontserdiga.
Varstu valla päkapikud käisid jõulude eel tervitamas eakaid alates 75. eluaastast ja viisid neile jõulukingi.


Selle aasta valla kalendrit aitasid oma fotodega sisustada Kadri Juhanson ja Malle Vissel. Suur aitäh!


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

