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Volikogus
24. jaanuari volikogu istungil toimus Varstu valla 2017 aasta
aasta eelarve esimene lugemine, täiendusi
t
ja parandusi
võib esitada kuni 6. veebruarini. Arutati Riigihalduse
lduse ministri 13.01.2017 kirja millega tehti ühinevatele
volikogudele ettepanek kaaluda veelkord ühinemise tulemusel moodustuva valla nimena kohanimenõukogu
poolt nüüd uuesti soovitatud nime(sid) Rõuge vald ja Haanja vald.
Varstu Vallavolikogu ei nõustunud kohanimenõukogu ettepanekuga ja jäi oma varem vastuvõetud otsuste
(nimevalimine ja ühinemislepingu kinnitamine) juurde ja loodab, et Vabariigi Valitsus austab vallavolikogude
poolt demokraatlikult vastu võetud otsuseid ning ei lükka neid ümber.
ümbe
Uue omavalitsusüksuse nimi Haanjamaa vald on ühinemisläbirääkimiste käigus saavutatud kokkuleppe
tulemusena ja kinnitatud
ud 5 valla ühinemislepinguga, mille kõigi viie valla volikogud ühehäälselt heaks kiitsid.
Riigihalduse ministri kirjas on öeldud: “Vabariigi
Vabariigi Valitsus võib lähtuvalt talle antud laiast kaalutlusõigusest
kaalut
määrata
kohaliku omavalitsuse üksusele nimi, mida Kohanimenõukogu
Kohanimenõukogu on soovitanud, kuid millega volikogud ei ole nõustunud???
nõustunud

Hea vallakodanik!
Järjekordne
ekordne rahvaloendus, mida koordineerib ÜRO, Euroopas Eurostat, toimub aastal 2021. Rahvaloendus on riigile
kohustuslik. Eesti on otsustanud korraldada registripõhise rahvarahva ja eluruumide loenduse, mis on riigile tunduvalt odavam
kui loendus ukselt uksele käimise teel. Registripõhise loenduse eelduseks on vajalike registrite olemasolu, andmete pidev
aktualiseerimine ja kõrge kvaliteet. 2018 aastaks on planeeritud prooviloendus.
Oma rahvastikuregistri andmete (statistilised andmed – rahvus, haridus, tegevusala, elukoha andmed) vastavust
tegelikkusele saate kontrollida portaali www.eesti.ee kaudu, samas on võimalik muuta ka oma statistilisi andmeid.
Kui juhtute vallamajja tulema, astuge läbi registripidaja juurest, et kontrollida oma andmete õigsust rahvastikuregistris.

Teated
Reedel, 27. jaanuaril kell 17.oo Varstu Kultuurikeskuse loodusõhtu Aili Paeglisega
Paeglise „Israel, kui
Kristuse ja juutide mitmepalgeline maa“. Muusikalised vahepalad Malle Visselilt.

Laupäeval, 28. jaanuaril k 11.00 toimub Mõniste-Ritsiku (Varstu) kirikus
veepühitsusega jumalateenistus. Teenib preester i. Stefan Fraiman.

05.veebruaril toimub Matsi krossirajal autospordisarja „Võrumaa Talv 2017“ III etapp.
15. veebr. kell
ll 13.oo tähistavad MEHKARID-HÕBEHALL
MEHKARID
Varstu Kultuurikeskuses SÕBRAPÄEVA.
Kui jää kannab, toimub 11.veebr. Paganamaal Eesti-Läti
Läti kalapüügivõistlus „Kikkajärve
„
kalakõnõ“.

Varstu Noortetuba avatud
Noortetoa tegevus aitab kaasa sellele, et kohalikud noored saaksid koolivälisel ajal veelgi enam üheskoos
põnevaid algatusi teha, turvaliselt ja huvitavalt vaba aega veeta, kodukoha arengule kaasa aidata, üha rohkem
noori leiab tee ühistegevus juurde. Varstu noorte tegevusvõimalused avarduvad.
avarduvad
Varstu vallavolikogu esimehe ja Varstu Keskkooli direktori Ale Sprenk sõnul on noortetoa avamine oluline
samm piirkonna noorsootöö jätkusuutlikkusel. Varstu noorteklubi Kõgõkogo on saanud 12-aastaseks
12
ning
noortetoa avamisegaa on paslik noorte tegevust värskendada
värs
ja mõtetele-tegudele
tegudele uut hoogu anda. Aasta pärast
kolib noorteklubi juba päris oma ruumidesse. Kõgõkogo kaudu on Varstu noored saanud kogeda palju uut ja
huvitavat. Nii ka edaspidi,” ütles ta. Noortetoa loomine on üks tegevus Rõuge, Haanja, Mõniste ja Varstu
omavalitsuste noorsootööalasest koostööst, mida rahastatakse haridusharidus ja teadusministri kinnitatud ning Eesti
Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja
noorte tööhõivevalmiduse parandamine“
ine“ kirjeldatud tegevuste raames.
Varstu noortetuba avati reedel, 20. jaanuaril koolimaja ruumides 38 noore osavõtul, esines noorte segarühm
Mürakarud, prooviti kätt 3D pliiatsiga
iga ja söödi ühiselt torti. Noored tänavad valla
llavalitsust ja kooli!

MTÜ Võrumaa Partnerluskogu kuulutas välja LEADER projektitoetuste 2017. a. I taotlusvooru
Taotlusvoor ettevõtluse meetmetele on avatud 20.-28. veebruar 2017. Hindamine hiljemalt 21.aprill.
Projektitoetust saab taotleda alameetmetest:
2.1 Ettevõtluskeskkonna arendamine ja Alameede 2.2 Väiketootmisettevõtete arendamine
Taotlusvoorueelne infopäev ettevõtlusmeetme taotlejatele toimub 3. veebr. k. 14.oo Võru MV II korruse saalis.
Taotlusvoor küla- ja kultuurimeetmetele on avatud 20.-28. märts 2017. Hindamine hiljemalt 19.mai.
Projektitoetust saab taotleda alameetmetest:
1.1 Külakogukondade arendamine ja 1.2 Kohaliku kultuuripärandi säilitamine läbi koostöö.
Taotlusvoorueelne infopäev küla- ja kultuurimeetme Varstu ja Mõniste valla taotlejatele
reedel 10.märtsil 2017 kell 13.oo Varstu Kultuurikeskuses, Varstu alevik Kultuuri tn 1.

Vallas toimunust
 Detsembrikuu kõigil esmaspäevadel toimusid Varstu Keskkoolis heategevuslikud advendikohvikud, millest saadud tulu,
317 eurot, annetati Võru kodutute loomade varjupaigale. Aasta lõpul viis kooli delegatsioon koolipere tervitused ning
annetused neljajalgsetele abivajajatele.
 Võrumaa koolide spordimängude 2016 aasta üldkokkuvõttes põhikoolide grupis saavutas Varstu II ja Krabi kool III k.
 06.01. osales Varstu valla kultuurijuht Võrumaa kultuuritöötajate tänuüritusel Võrus.
 07.01.Smiltenes toimunud sõiduautokrossi Läti karikasarja VAZ-i standartklassis saavutas Sigmar Tammemägi I koha,
Toomas Soe V koha ja Rauno Parv VII koha.
 08.01. Missos toimunud Autospordisarja „Võrumaa Talv“ 2017 hooaja I etapil võitis rahvakrossi Sojuz klassis Sigmar
Tammemägi I, Toomas Soe III ja Rauno Parv VI koha ning naistest Kersti Jõgi III koha.
 10.-12.01. osales Varstu Kultuurijuht Anneli Mändmaa Põlvamaal Eesti Rahvamajade Ühingu talvekoolis.
 12.01. toimus Varstu lasteaias ohutuspäev teemal „Ohud talvel ja kelgutamisel“.
 13.01. Reedel käisid Varstu kooli 5.-8. kl.õpilased ekskursioonil Pärnus, kus külastati veekeskust ja mängiti bowlingut.
 15.01. võistles Markus Soe Elvas Open XXIII judoturniiril ja saavutas E klassis (kuni 23 kg) esikoha.
 15.01. Viljandimaal toimunud sõiduautokrossi “Tarvastu Karikas“ I etapil saavutasid Sojuz rahvakrossi klassis Varstu
mehed Sigmar Tammemägi I koha ja Rauno Parv II koha ning sprindi tagaveo klassis tuli Sigmarile samuti esikoht.
 17.01. osales Varstu kooli tüdrukute võistkond Võrumaa koolinoorte saalihoki meistrivõistlustel, kus saavutas II koha.
 17.-18.01. toimus Krabi koolis karjäärinõustamine 8.-9. klasside õpilastele. Kolmapäeval Võru Kandles toimunud
kodutütarde 85.aastapäeva kontsert-aktusel esinesid Krabi rühma kodutütred rühmajuhiga.
 19.01. käisid Krabi kooli noorkotkad-kodutütred Haanjas suusatreeningul.
 19.01. käisid Varstu lasteaia lapsed Võrus lasteetendust „Rapuntsel“ vaatamas ja 20.01. käidi lastega õppekäigul metsas
ja osaleti Karula rahvuspargi õppeprogrammis “Jäljed lumel“.
 19.01. osalesid mõlema kooli poiste meeskonnad Võrumaa koolinoorte saalihoki MV ja Krabi kool saavutas teise koha.
 20.01. avati Varstu Keskkooli ruumides noortetuba, aasta pärast loodetakse päris oma ruumid saada.
 21.01.Tartus Eesti MV judos saavutas Ragnar Soe kuni 81 kg arvestuses III koha, Robin Soe võistles kuni 66 kg.
 22.01. Tamula järvel toimunud jäärajavõistluse „Võrumaa Talv 2017“ II etapil võitsid rahvakrossi Sojuz klassis Varstu
mehed Sigmar Tammemägi I ja Rainer Vissel III kohale.
 Alates 23.01. on Varstu Kultuurikeskuses avatud JANNO JÜRKENI fotonäitus „Kaameraga maalitud hetked“.

Sotsiaalkindlustusamet soovitab inimestel tööraamatud ametisse tuua
Sotsiaalkindlustusamet kutsub inimesi, kes ei saa veel pensioni ja on töötanud enne 1999. aastat, tooma oma tööraamatud
sotsiaalkindlustusametisse. Töötamise andmed sisestatakse ning tulevikus on vajalik info pensioni määramiseks juba
elektrooniliselt olemas. Tööraamatute esitamiseks ajalist piirangut ei ole.
Kuna tööandjal ei ole enam tööraamatu pidamise kohustust, on jätnud see eksliku mulje justkui poleks tööraamatuid
üldse enam vaja. Tänaste töötajate tööraamatutes on väga oluline informatsioon kuni 1999. aastani välja teenitud
pensioniõigusliku staaži kohta. Alates 1999. a algusest arvestatakse pensioniks vajalikke andmeid sotsiaalmaksu alusel ja see
info on elektrooniliselt kättesaadav. Andmeid töötamise kohta enne 1. jaanuari 1999. aastat ei ole aga registrites ja neid tuleb
inimestel dokumentide alusel endiselt tõendada.
Oma tööraamatud, töölepingud ja muud töötamist tõendavad paberid palume kindlasti alles hoida ja sotsiaalkindlustusametisse tuua just neil inimestel, kes on töötanud enne 1999. aastat ja kellele veel ei ole pensioni makstud.
Tööraamatu võib saata posti teel (Endla 8, Tallinn, 15092) või tuua sotsiaalkindlustusameti klienditeenindusse üle Eesti.
Tööraamatu võib tuua inimene ise või tööandja, kui ei ole saadud seda pärast töösuhte lõppemist töötajale üle anda.


Varstu Vallavalitsus, tel 78 21 353 www.varstu.ee

