September, 2012 – 8 (118)

Volikogus arutati
29. augusti volikogu istungil anti Võru Maavalitsuse taotluse alusel MTÜ-le Noodaoru Selts luba omandada
kinnisasi: OÜ-le Farad Group kuuluv Kangsti külas asuv Oina kinnistu, katastritunnusega 86501:001:0800.
Kinnitati vallavanema ettepanekul vallavalitsuse koosseisu muudatus: vallavalitsusse kuuluvad nüüd lisaks
vallavanemale pearaamatupidaja Kaja Juhanson ja majandusspetsialist Rainer Vissel. Krabi Põhikooli ja Varstu
Lasteaia Sipelgas hoolekogudesse nimetati valla esindajaks Signe Arumäe ning veel kinnitati muudatus volikogu
sotsiaal- ja terviseedenduskomisjoni koosseisus. Volikogu liikmed juhtisid tähelepanu, et vallavalitsuse rangemat
järelevalvet vajaks kalmistuvahtide töö.

Varstu postkontor osaleb perioodil 13.08.-30.09.2012 toimuvas Eesti Posti koolikampaanias.
Varstu postkontori lahtiolekuajad: E – R 8.oo – 15.30.
Koolikauba ostjate vahel loosime välja Elonexi 10’’ tahvelarvuti ja 5 vahvat laste spordikotti.
Osalemiseks osta korraga vähemalt 10 € eest koolikaupu, täida kassast saadud loosikupong ning jäta teenindajale.
Osta koolikaubad postkontorist ja võida
tahvelarvuti!
www.post.ee
Lisainfo postkontorist ja post.ee/koolikampaania.

Varstu Kultuurikeskuses
06. septembril kell 20, film "Vaprake" pilet 1€
18. septembril kell 13.15, teatribussi etendus "Viisk, Põis ja Õlekõrs" pilet 2€

Toiduabi jagamisest
Eesti Punase Risti vahendusel saabus PRIA-lt ka Varstu valda Euroopa Liidu toiduabi
(makaronid, jahu, helbed ja toiduõli) tasuta jagamiseks. Toiduabi on jagatud ja jagatakse
puudustkannatavatele ja vähekindlustatud peredele (toimetulekutoetust saavatele peredele, suurperedele,
üksikvanemaga peredele, rahvapensioni saavatele pensionäridele ning mittetöötavatele
töövõimetuspensionäridele).

Toiduabi saamiseks palume pöörduda valla sotsiaaltöö spetsialist Signe Arumäe poole
või anda endast teada telefonil 782 1355.
05.-07. septembril Mõniste muuseumis SUUR SEENENÄITUS
Mõniste muuseumi ja Looduskaitse seltsi ühine SUUR SEENENÄITUS 5.-7. septembrini iga päev kell 10-17

Pääse 0.40 € Maitsta saab seeneseljankat. Hoidised.
Pille-Riin Sarv , Mõniste muuseumi tegevusjuht
Telefon: 789 0622: E-post: monistem@hot.ee

03.-08. septembrini SEENENÄDAL Rõuge rahvamajas.
Toimuvad retked, konsultatsioonid ja seekord ka seenefoto konkurss. Laupäeval õpetab Airi Gailit huvilisi
seentega lõnga värvima ja Margit Härma jagab nõuandeid ning retsepte seeneroogade
valmistamiseks.Seenenäitus on avatud K - R kella 10 – 18, laupäeval kella 10 – 17.
Seenenädala täpne info ja ajakava www.viitinalhk.ee

Valgamaa-Võrumaa-Põlvamaa piirkondlik mentorklubi alustab sügishooaega
Mentorklubi on ettevõtjatele suunatud arenguprogramm - kohtumispaik, kus algajad ettevõtjad
kohtuvad kogenud ettevõtjatega ning üheskoos õpitakse ja arenetakse. See on võimalus oma
väikeettevõte teiste inimeste kogemuste ja uute teadmiste najal edukalt käima tõmmata!
Klubiüritused on üks kord kuus Väimelas. 2012.aastal toimub veel 4 klubiüritust, järgmine neist 12.septembril.

Valgamaa-Võrumaa-Põlvamaa mentorklubiga on võimalus huvilistel veel täiendavalt liituda kuni
septembrikuu lõpuni. Kvalifitseerimistingimused ja info klubitegevuse kohta leiab aadressilt:
http://bda.ee/projektid/mentorklubid/
Mentorklubis saab osaleda üks inimene ühe ettevõtte kohta, soovitavalt omanik või tegevjuht. Mentorklubis saab
osaleda ainult ettevõtte esindajana, mitte üksnes füüsilise isikuna. Mentorklubis osalemine on tasuta. Osalejate
arv on piiratud. Mentorklubi korraldavad BDA Consulting ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus.
Liina Karotamm, mentorklubide projektijuht, BDA Consulting
liina@bda.ee; 513 62 68
skype: liinakarotamm: www.bda.ee

Vallas toimunust
♦ 14.07. toimusid Paganamaa Päevad ja samal ajal toimus Paganamaal hobuste kestvusratsutamise võistlus.
♦ 20.07. esines Varstu noorte tantsurühm “ChocoFeiss“ Lätimaal Naukšeni valla sünnipäevapeol. Tantsurühmale tehti
ürituse raames valda tutvustav ekskursioon Naukšeni inimmuuseumi, Rujiena jäätisetehasesse, Koni veskisse ning sõidutati
parvega mööda Ruhja jõge.
♦ 04.08. toimusid Varstu valla 20. sünnipäeva üritused: Varstu lennuväljal LENNUPÄEV, Varstu järve ääres
VÕISTLUSMÄNGUD ja tegevust igale eale ning õhtul RAHVAPIDU, kus toimus kontsert, jagati valla meeneid valla
arengule kaasaaitajatele, võeti vastu tervitusi ja söödi sünnipäevakringlit. Tantsuks mängis ansambel JÄÄGERMEISTRID +
DJ Maanus Zilmer .

♦ 07.08. külastas kultuurikeskust kultuuriministri filminõunik Edidt Sepp . Arutati erinevate filmiprogrammide
levitamist, filmitehnika kaasajastamist, filmiteemaliste õppepäevade korraldust ning koostööd lätlastega.
♦ 11.08. toimus Matsi krossirajal veoautode ja veobagide kross.
♦ 08.-09.08. osales valla kultuurijuht Eesti Rahvamajade Ühingu poolt korraldatud suvekoolis Valgamaal Otepääl.
♦ 25.08. osales Varstu valla esindus Ape linnapäevadel.
♦ Esimesel koolipäeval alustas kooliteed Varstu koolis 9 õpilast ja Krabi koolis 1 õpilane. Krabi koolis saavad
kõik õpilased tasuta kooli logoga päeviku. Varstu Keskkooli 10. klassis hakkab õppima 7. õpilast.
♦ 31.08. osales vallasekretär Tartus toimunud uue avaliku teenistuse seaduse koolitusel.
♦ Sel nädalal lõpetab AS Kurmik Varstu Kultuurikeskusele uue katuse paneku. Hasartmängumaksu nõukogule
esitatud projekti kaudu saadi EAS-ilt toetust 31 956 €, vald panustas omalt poolt 32 411 €.
♦ Augustis esitati KIK-ile uus taotlus Varstu aleviku vee- ka kanalisatsioonisüsteemise rekonstrueerimiseks ja rajamiseks.


Teade metsaomanikele
Ostame raieõigust ja metsakinnistuid. Teeme valgustusraieid ja metsakorralduskavasid.
OÜ Wp Mets, Veeriku 10-4 Tartu. Tel. 5253126.


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


