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13. mail Varstu KEVADLAAT.
KEVADLAAT

Ootamee kõik müüma ja ostma!
ostma

Laadapäeval toimub Varstu lasteaia õues heategevusüritus.
Alates 13. maist on Varstu Käsitööaidas avatud kohalike käsitöötoodete NÄITUS-MÜÜK.
NÄITUS

Hajaasustuse programmi 2017. aasta taotlusvoor avatud.
Võru maavanem kuulutas 10. aprillist 2017 avatuks hajaasustuse programmi 2017. aasta taotlusvooru.
Taotlusi võetakse vastu elukohajärgses omavalitsuses. Taotluste esitamise tähtaeg hiljemalt 12. juuni 2017.
Programmi eesmärk on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning
seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega
h
maapiirkondades.
Võru maakonnas saavad taotlusi esitada kõigi valdade hajaasustuses asuvate majapidamiste alalised elanikud.
Taotleja elukoht rahvastikuregistris 01.01.2017.seisuga peab olema majapidamine, millele toetust taotletakse.
Programmist toetatakse järgmisi valdkondi: veesüsteemid, kanalisatsioonisüsteemid, juurdepääsuteed,
autonoomsed elektrisüsteemid.
Toetuse maksimaalne suurus on 6500 eurot ühe majapidamise kohta. Taotleja ja kaastaotleja rahaline omaoma ja
kaasfinantseering abikõlblike
bikõlblike 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
https://voru.maavalitsus.ee/hajaasutus
ja EAS-ii kodulehel www.eas.ee.
Varstu valla kontaktisik on Rainer Vissel,
Vissel rainer@varstu.ee tel 5303 8182 või 7821354
Lisainfo: Aigi Young, Võru Maavalitsuse arenguarengu ja planeeringuosakonna peaspetsialist, tel 786 8322,
53 09092; aigi.young@voru.maavalitsus.ee
i.young@voru.maavalitsus.ee

Sotsiaalkindlustusamet hakkab maksma üksi elava pensionäri toetust
2017.
017. aastast alates hakkavad üksi elavad vanaduspensioniealised saama toetust 115 eurot aastas. Pensionär ei
pea toetust ise taotlema, vaid Sotsiaalkindlustusamet maksab toetuse välja
välja pärast andmete kontrollimist.
Selleks, et saada toetust peab inimene
imene olema vanaduspensionieas, elama üksi rahvastikuregistri andmetel perioodil
1.aprill kuni 30.september ja määratud pensioni suurus peab jääma alla 1,2 kordse Eesti keskmise vanaduspensioni.
vanaduspensioni
Üksi elava pensionäri toetust makstakse välja üks kord aastas ja esimene toetuse väljamaks toimub oktoobris 2017.
Mida Sotsiaalkindlustusamet kontrollib 2017. aastal:
1. Kas toetuse saaja on vanaduspensionieas perioodil 01.aprillil 2017-30.september
2017 30.september 2017?
2. Kas toetuse saaja vanaduspension on väiksem, kui 470 eurot (1,2 kordne Eesti keskmine vanaduspension)?
3. Kas toetuse saaja elab rahvastikuregistri andmetel üksi?
Andmed pensionäri vanuse ja pensioni suuruse kohta võetakse sotsiaalkaitse infosüsteemist.
Andmed üksi elamise kohta võetakse rahvastikuregistrist perioodi 1. aprill kuni 30. september.
september
Välisriigist pensioni saaja peab üksi elava pensionäri toetuse saamiseks esitama oma välisriigi pensioni suuruse,
millele liidetakse Eestist saadav pension–
pension mõlemad kokku peavad jääma alla 1,2 kordset Eesti keskmist
vanaduspensioni. Selleks sobib pangakonto väljavõte. Välisriigi pensioni suurusi ootab Sotsiaalkindlustusamet
hiljemalt 31. augustiks 2017.
Lisaks üksi elavatele pensionäridele on õigus saada üksi elava pensionäri toetust ka hooldekodude elanikel ja
eestkostjatel-eestkostetavatel. Toetuse
etuse maksmisel ei arvestata kas vanaduspensioniealine inimene töötab või ei tööta ja
ei arvestata talle makstavaid muid sotsiaaltoetusi ja tulusid.

Teated
6.-30. aprillini leiab aset heategevuskampaania „Anname au!“
Kutsume üles kandma sinilille rinnamärki, mis tähistab tunnustust ja tänu välismissioonidel käinud meestele ning
naistele. Täpsem info: http://annameau.ee/
20. aprillil kell 18.oo toimub Jüriöö jooks ümber Varstu järve.
järve. Kõik on oodatud jooksma
jo
või kõndima!

27. aprillil kell 20.oo kultuurikeskuse
kuses Rõuge näiteringi etendus „Limonaadi Ets“.
Ets Piletid 5€ ja 3 €

Vallas toimunust
 Emakeele päeva raames esitasid Varstu kooli 2. klassi lapsed kooli- ja lasteaiaperele ühe Leelo Tungla aegumatutest
luuletustest "Vana vahva lasteaed" .
 Varstu kooli külastas laulja Rolf Roosalu. Küsimused andekale muusikule ei tahtnud ega tahtnud lõppeda.
 13.-17.03. toimus Varstu Keskkoolis tüdrukute nädal.
 16.03. osales Varstu kooli huvijuht Rõuge Noortekeskuses 5 valla noorsootöötajate grupicoachingus "Selge suund" .
 17. 03. osales 7 Varstu Keskkooli noort tunnustusüritusel Tartus. Külastati Escape i parki ja batuudikeskust.
 17.03. osales vallavanem Võru Maavalitsuse ja omavalitsuste liidu ühisnõupidamisel, kus arutlusel haldusreformi ja
maavalitsuse kaotamise järgsed koostöömudelid.
 20.03. arutasid ühinevate valdade juhid Mõnistes tulevase ühisvalla struktuuri.
 21.03. osalesid vallavanem ja sotsiaaltöö spetsialist Rõuges ühinevate valdade, Töötukassa ja Võrumaa Arenguagentuuri
esindajate kohtumisel, mille eesmärgiks oli, et Võrumaa KOVides töötavad inimesed oleks teadlikud maakondliku
arenduskeskuse ja Töötukassa teenustest ning oskaksid piirkonna inimesi suunata vajalike teenuseosutajateni.
 22.03. külastasid Varstu ja Krabi kooli õpetajad ERM-i. Põnevad väljapanekud, kaasaegsed digilahendused, esemete
loov eksponeerimine rikastas õpetajate silmaringi
 24.03.toimus Varstu Kultuurikeskuses Georg Aheriga loodusõhtu teemal „Eksootiline nädal Lõuna-Aafrika Krügeri
rahvuspargis“. Vahepaladeks tegid muusikat Raina Luht ja Andreas Pall.
 25.03.toimus Rahvusooperis Estonia kodutütarde 85.aastapäeva pidulik kontsert-aktus. Võrumaa esindusse kuulusid 3
kodutütart Varstu rühmast ning Krabi ja Varstu rühmajuhid.
 26.03. andis Varstus kontserdi Saku Mandoliinide Orkester, kes veetsid nädalavahetuse siin pillilaagris.
 27.03. osales Varstu kooli 5.-6.klassi klassijuhataja Maanteeametis KEAT koolitusel teemal "Liiklusohutus" ja
29.03 toimus koolimajas 5.-6.klassile KEAT koolitus Kaitseliidult teemal "Matkatarkused".
 29.03. osalesid Varstu Keskkooli põhikooli tüdrukud maakonna võrkpalli meistrivõistlustel Võrus.
 30. 03.osalesid mõlema kooli 7.-9. klassi poiste meeskonnad Võru maakonna koolinoorte võrkpalli meistrivõistlustel,
kus Krabi kooli meeskond saavutas 3. koha ning ühtlasi tunnistati ka parimaks harrastajate arvestuses.
 30.03. toimus Krabi rühma noorkotkastele-kodutütardele sõlmede tegemise õppus.
 31.03.-01.04. osalesid noorkotkaste ja kodutütarde Varstu ja Krabi rühmade esindused maakonna oskustevõistlusel
Antslas, kus Varstu rühm saavutas II koha ja võidukasse võistkonda kuulusid Karmen Kender, Reili Jäädmaa, Rainar
Vissel ja Martin Oja. Krabi rühm saavutas võistkondlikult III koha.
 31.03. toimus Varstu Kultuurikeskuses ühinevate valdade juhtrühma X töökoosolek.
 01.04. Jurmalas toimunud «YOUNG STARS JURMALA 2017" judoturniiril osalesid judokad 12 riigist, Markus Soe
saavutas oma kaalukategoorias III koha, kuigi kaotas ainult korra. Robin Soe jäi seekord edetabelist välja.
 01.04. toimus Varstu Keskkoolis noorte laulupeole pürgijate laste rahvatantsulaager.
 03.04. toimus Varstu raamatukogus rahvusvahelise lasteraamatupäeva tähistamine koos lasteaialastega.
 04.04. osales Krabi kooli 8.- 9. klassi poiste võistkond Puigal Võru maakonna koolinoorte korvpalli meistrivõistlustel.
 05.04.toimus Varstu kooli 8.-12.klassile õppereis Tallinnasse. Külastati Riigikogu, kus toimus lisaks ringkäigule ning
Pika Hermani torni külastusele ka kohtumine endise Varstu kooli õpilase, Riigikogu liikme Monika Haukanõmmega.
Õpilased said hea ülevaate rahvasaadikute igapäevasest tööst ning ammendavad vastused tekkinud küsimustele. Tervishoiumuuseumi külastus andis võimaluse testida varasemalt omandatud teadmisi ning iseennast paremini tundma õppida.
 06.04 toimus Krabi Kooli „Play-back show 2017“ Krabi rahvamajas, esinemisnumbreid kokku 15 ja külas olid ka
Mõniste Kooli noored üllatusesinejatena.
 06.04. Valla registripidaja osales Tartus Rahandusministeeriumi poolt korraldatud ühinevate omavalitsuste infopäeval.
 06.04. osales Varstu keskkooli 5.-9.klassi võistkond Võrumaa parima SUDOKU koolivõistkonna selgitamisel.
 07.04. toimus kultuurikeskuses Varstu Keskkooli "Su nägu kõlab tuttavalt" erisaade, kus lisaks üllatusesinejatele oli
laval 12 esinemisnumbrit.
 08.04. Leedus Klaipedas toimunud tantsuturniiril „ Open 2017“ osalenud Arthur Lepp ja Stella Männiste saavutasid
WDSF Open Youth LA- võistlusklassis 25. rahvusvahelise paari konkurentsis tugeva 10. koha.
 09.04. toimus Varstu koolis rahvatantsurühma Mürakarud tantsulaager.
 10.04. osales vallavanem Võrus nõupidamisel, mis oli teemal „Ühistranspordi ümberkorraldamine maakonnas“.
 11.04. toimus Krabi koolis 5-6.klassile KEAT projekti raames loeng Päästeameti teemadel.
 12.04. Varstus eakate kevadpidu, vaadati lühietendust, meisterdati ja tantsiti Jaanus Põldsepa pillilugude saatel.
 13.04. osales vallavanem Võrus nõupidamisel, kus arutati ühistranspordi ümberkorraldamist maakonnas.
 13.04. külastasid Varstu lasteaia Sipelgas lapsed Mõniste lasteaeda.
 13.04. toimus Võrus laste rahvatantsurühmade ülevaatus, kus Varstu Keskkoolist osales kolm rühma ja pühapäeval
süüdati Varstus XII noorte laulu- ja tantsupeo "Mina jään" lõke, millega tähistati ühtlasi EV100 pidustuste algust.
 15.04.Tallinnas EMV Ladina-Ameerika tantsude finaalis osalesid Arthur Lepp-Stella Männiste Noored 1 vanuseklassis.
 15.04. Tartus Zen kevadturniiril saavutas E klassis -23 kg võistelnud Markus Soe I koha ja sai oma esimese karika.
 16.04. Nõos toimunud Kass Arturi judoturniiri III etapil saavutas E klassis -24 kg võistelnud Markus Soe II koha ja B
klassis +58 kg kaalukategoorias oli Robin Soe kokkuvõttes parim karikavõitja.
 16.04. osales Krabi NK ja KT rühmajuht Eesti Rahva Muuseumis Naiskodukaitse 90. aastap. konverentsil.


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

