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Volikogus
12.aprilli volikogu istungil jäeti hajaasustuse programmi taotluste hindamise komisjon samaks: Igor Raju-komisjoni
esimees ning liikmed Signe Arumäe, Viktor Filippov, Aivar Kender ja Rainer Vissel. Eelistatud sihtrühmaks määrati
leibkonnad, kuhu kuulub kuni 18-aastane isik ja toetatavate valdkondade prioriteetsus järgnevalt: prioriteet nr 1 –
veesüsteemid; prioriteet nr 2 – kanalisatsioonisüsteemid; prioriteet nr 3 – juurdepääsuteed; prioriteet nr 4 – autonoomsed
elektrisüsteemid. Laekunud taotluse alusel otsustati müüa Pilpajärve 10 kinnistu 200 euro eest, kuna korraldatud avalik
enampakkumine nurjus ostjate puudumise tõttu. Haridusministeeriumile esitati taotlus Krabi kooli kinnistu
võõrandamiseks. Haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle läbirääkimiste alustamisest keelduti Võru linna

ettepanekust moodustada Võru maakonna 12 vallast, Võru linnast ning Põlva maakonna Kanepi, Laheda, Orava
ja Veriora valdadest s.t. 17 omavalitsuse üksusest üks omavalitsus. Revisjonikomisjonile anti kontrollülesanded
revideerimiseks.

19. aprillil kell 15.oo Varstu Kultuurikeskuses Haldusreformi käsitlev esimene mõttekoda.
Osalema on palutud: Haanja, Rõuge, Mõniste ja Varstu volikogude liikmed, volikogu komisjonide liikmed,
vallavalitsuste ametnikud ja lihtsalt aktiivsed kodanikud.
Üritust juhib rahandusministeeriumi ekspert Kadri Tillemann.
Ole kindlasti kohal, saad käesolevast protsessist teadlikumaks ja osaled selles.

Hajaasustuse programmi 2016. aasta taotlusvoor avatud.
Võru maavanem kuulutas 22. märtsist 2016 avatuks hajaasustuse programmi 2016. aasta taotlusvooru.
Taotlused tuleb esitada majapidamise asukohajärgsele vallavalitsusele hiljemalt 23. mai 2016 tööpäeva lõpuks.
Programmi eesmärk on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning
seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.
Võru maakonnas saavad taotlusi esitada kõigi valdade hajaasustuses asuvate majapidamiste alalised elanikud.
Taotleja elukoht rahvastikuregistris 01.01.2016.seisuga peab olema majapidamine, millele toetust taotletakse.
Programmist toetatakse järgmisi valdkondi: veesüsteemid, kanalisatsioonisüsteemid, juurdepääsuteed, elekter.
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. Täpsem informatsioon toetatavate tegevuste ja abikõlblike kulude kohta asub Võru
maavalitsuse kodulehel https://voru.maavalitsus.ee/hajaasutuse-programm ja EAS-i kodulehel www.eas.ee.
Varstu valla kontaktisik on Rainer Vissel rainer@varstu.ee tel 5303 8182 või 7821354
Lisainfo: Annika Kuus, Võru Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna peaspetsialist, tel 786 8322,
53 090923 annika.kuus@voru.maavalitsus.ee

7. mail kõik Varstu kevadlaadale !

Müügiplatsile oodatakse istikute ning seemnete müüjaid, aiakaupade ja käsitöötoodete
pakkujaid, talukaupa igast valdkonnast, toitlustajaid, tööstuskaupade müüjaid jms.
Kui sul on midagi müüa või soov midagi osta – tule Varstu laadale! Info tel 78 93 366
Kevad läheneb ja taas on aeg hakata tunnustama meie KAUNEID KODUSID.
Seoses üleriigilise konkursiga „Eesti kaunis kodu 2016“ ootab Varstu Vallavalitsus elanike ja asutuste poolt
ettepanekuid kaunite kodude, talude, korterelamute ja ettevõtete kohta, keda võiks esitada Varstu vallast
konkursile ja tunnustamiseks Vabariigi presidendi poolt.
EKKÜ juhatus peab oluliseks jätkata traditsiooni lipukultuuri arendamiseks, st ministri poolt tänukirja ja
mastivimpli andmist ka neile kaunitele kodudele, kes ei soovi üleriigilisel konkursil osaleda.
Ootame teie ettepanekuid korras kodude kohta või saatke need e-postile vald@varstu.ee.

Alates aprillist 2016 Varstus taas perearst
Alates 1. aprillist 2016 võtab patsiente vastu perearst Anne Ojakäär igal teisipäeval ja pereõde Anne Erik iga päev.
Telefon: 78 93316 Telefonikonsultatsioonid teisipäeviti 14.00-15.00
Küsimuste tekkimise korral palun pöörduda Terviseameti peremeditsiini osakonna peaspetsialisti Marilin Sternhof poole telefoni teel
6509863 või marilin.sternhof@terviseamet.ee

TRAKTORITE, LIIKURMASINATE ja NENDE HAAGISTE TEHNOÜLEVAATUSE graafik 2016
29. aprillil 2016
21. aprillil 2016
kell 09.00 Krabi töökoda
kell 11.30 Kõrgepalu töökoda
kell 10.00 Pähni RMK
kell 12.30 Varstu töökoda
kell 10.30 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 või 506 5113; e-mail: ulevaatus@kagusell.ee

Talguteated
23. aprillil Krabi rahvamaja ümbruse koristamine. Kell 10.oo Jaana Kõvatu
30. aprillil Paganamaa Päevade peoplatsi korrastamine. Kell 10.oo-16.oo Marje Mürk.
30. aprillil Ritsiku kiriku talgud kell 10.oo-16.oo Sirja Läsa
07. mail Kangsti külaplatsi talgud kella 14.oo – 18.oo Anneli Vissel
Vallas toimunust
Varstu Kultuurikeskuses oli Rein Munski ristpistetehnikas käsitööde-seinapiltide näitus.
♦ 28-29.03. osales Krabi kooli huvijuht Kubijal Eesti Noorsootöö Keskuse koolitusel.
♦ 29.03. osales Varstu kooli õpilane Armands Ivanovs Võru Spordikeskuses TV10 Olümpiastarti Võru ja Põlva maakondade
III etapil ja saavutas kuulitõukes uue isikliku rekordiga (10,12) I koha.
♦ 29.03.Varstu Kultuurikeskuses esitatud Kuressaare Linnateatri etendust „Killu ja mürakas“ käisid vaatamas nii lasteaia kui
algklasside õpilased ja õhtul oli Sepo Seemani monoetendus „Eesti mees ja tema naine“.
♦ 30.03. osalesid Varstu põhikooli tüdrukud maakonna koolinoorte võrkpalli meistrivõistlustel ja saavutasid V koha.
♦ 31.03. käisid Varstu lasteaia lapsed Võrus teatrietendust „ Pipi Pikksukk“ vaatamas ja Varstu kooli 6. klass käis Võru
Keskraamatukogus Tooliteatrit vaatamas.
♦ 31.03 toimus Krabi kooli Play -Back 2016, üles astus 9 esineminumbrit ja kohal olid: Blacky, Homeboy ja Ketlin, Getter
Jaani, Birgit Õigemeel, Ele ja Kaja Kõlar, Anne Veski, Tri-paloski, Ramsteinn ja Indrek Ventmann.
♦ 31.03.osales Varstu kooli 7.-9. kl. poiste meeskond Võrumaa koolinoorte võrkpalli meistrivõistlustel ja saavutas 5. koha,
harrastajate arvestuses saadi võidukarikas.
♦ 02.04. Varstu kooli õpilane Armands Ivanovs Tartu Ülikooli Spordihoones üleriigilisel TV 10 Olümpiastarti III etapil ja saavutas
kuulitõukes 55 poisi konkurentsis oma uue isikliku rekordiga (10.53) väga tubli 8. koha.
♦ 02.-03.04. Jurmalas toimunud judovõistlustel olid esindatud üheksa riigi sportlased. Robin Soe kaotas -60kg pronksimatši
Eesti juunioride selle aasta meistrile jäädes viiendaks ning Markus Soe -21kg sai teise koha.
♦ 03.04.osalesid Varstu tennisemängijad Võru tenniseklubi korraldatud võistluste (Võru-Varstu-Põlva esindused) ja 7.-11.a
hulgas võitis I koha Varstu lasteaiast Hendrik Jaak Pertel ja III koha Laura Kirke Pertel Piholaan. Vanemas vanusegrupis
võitis I koha Egert Veinberg ja III koha Kätlin Vent.
♦ 04.04. toimus Varstu koolis Krabi ja Varstu 7. – 9. klassi poiste sõpruskohtumine korvpallis ja 05.04. osalesid mõlema kooli
7. – 9. klassi poiste võistkonnad (Varstu esmakordselt) Võru maakonna koolinoorte korvpalli meistrivõistlustel.
♦ 07.04. esitasid Varstu Kultuurikeskuses Võru Gümnaasiumi noored muusikali „Kiviaja Kalle“.
♦ 07.04. toimus Krabi koolis poistele koolisisene 3x3 korvpalliturniir.
♦ 08.04. toimus Varstu Kultuurikeskuses tantsuõhtu ansambliga „Singapur“, nalja tegid Lahedad mutid Lahedalt.
09.04. toimus Sakus võistlustantsu Juubeliturniir ja Eesti Karikavõistlused Corny Karikas, kus Alice Saluorg ja Mart Kirotar
saavutasid Junior II C- klassis nii standarttantsudes kui ka ladinatantsudes II koha ja tõid koju kaks Corny karikat.
♦ 10.04 osales Varstu naisrühm „Pääsusilm“ osales Jõgeval toimuva II naiste tantsupeo „Mehe lugu“ ülevaatusel.
♦ 12.04. toimusid Varstu koolis KEAT projekti raames meditsiiniloengud eraldi kooliastmetele.
♦ 13.04. osalesid Varstu kooli õpilased Varstu aleviku koristustalgutel.


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

