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Volikogus arutati
09.oktoobri volikogu istungil kinnitati valla eelarvestrateegia aastani 2016, eelseisva nelja eelarveaasta kohta.
Eelarvestrateegia koostatakse valla arengukavas sätestatud eesmärkide saavutamiseks, et planeerida
kavandatavate tegevuste finantseerimist. Dokument on valla majandusliku olukorra analüüs ja prognoos
kehtimise perioodiks, eelarvestrateegia koostamisele eelnenud aasta tegelikud, jooksvaks aastaks kavandatud ja
eelarvestrateegia perioodiks prognoositavad põhitegevuse tulud, kulud ja muud andmed. Dokumendi koostamise
kohustus tuleneb kohaliku omavalitsuse korralduse ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadustest.
Veel arutati põhjalikult valla 2013 a. eelarve koostamist ja võimalusi, mis seoses elanike arvu ja valla tulude
vähenemisega võimaldaks valla elu tasakaalus hoida. Valla eelarvest moodustavad hariduskulud 70%, seega
kulusid vähendada oleks võimalik ainult hariduskulude arvelt. Tulude suurendamise võimaluseks oleks tõsta
maamaksu, kuna see tuleb täies mahus valda – need ja teised ettepanekud jäid volikogu liikmetele oma valijatega
läbiarutamiseks ja mõtlemiseks.

Tööpakkumine
Varstu Vallavalitsus pakub tööd Ritsiku kalmistuvahile koormusega 0,5 kohta.
Avaldused esitada 19. oktoobriks 2012.a. vallavalitsusse, ametijuhendiga saab tutvuda vallamajas.
Kontakt: Rainer Vissel 7821354; 53038182

Toiduabi jagamisest
Eesti Punase Risti vahendusel saabus PRIA-lt ka Varstu valda Euroopa Liidu toiduabi (makaronid, jahu, helbed
1960 kg ja toiduõli 540 l) tasuta jagamiseks. Toiduabi on jagatud puudustkannatavatele ja vähekindlustatud
peredele (toimetulekutoetust saavatele peredele, suurperedele, üksikvanemaga peredele, rahvapensioni saavatele
pensionäridele ning mittetöötavatele töövõimetuspensionäridele).
Toiduabi on veel järel ja selle saamiseks palume pöörduda valla sotsiaaltöö spetsialisti Signe
Arumäe poole või anda endast teada telefonil 782 1355.

Vanavanemate päev lasteaias
28. septembril olid vanavanemad kutsetega kutsutud ja väga oodatud lasteaeda. Kaasa oli palutud võtta üks
vanaaja ese. Lapsed vaatasid huviga vana söetriikrauda, pesurulli, kohviveskit, petrooleumilampi, mänguasju
jms. On ikka põnev näha asju, millest sul seni aimugi ei olnud. Vanaemad näitasid ja selgitasid, kuidas neid
kasutati.
Rasmuse vanaema küpsetas maitsvaid pannkooke. Kuumadele kookidele pandi peale moosi, mis oli toodud
vanaemade ja lasteaia personali poolt. Iga rühm esitas väikese kontserdi. Lisaks mängiti ja tantsiti kõik ühiselt
koos. Täname väga kõiki vanaemasid ja eriti seda ainsat julget vanaisa, kes olid sel päeval lasteaias koos oma
väikeste lastelastega. Meil kõigil oli tore koos olla. Aitäh ja ikka rõõmsat meelt!
Varstu lasteaed Sipelgas pere

Varstu Kultuurikeskuses
•
•
•
•
•
•

13.10. Varstu kultuurikeskuse esindus ja naisrühm „Pääsusilm“ külas Rõuge rahvamaja sünnipäeval
18.10. film: Madagaskar 3:Euroopa tagaotsituimad
25.10. film: Peeglike, peeglike
01.11. film: Keelatud tants 4
08.11. film: Eestlanna Pariisis
16.11. kell 18 Tsooru näiteringi etendus „Võsavennad“

Ahjud ja pliidid korda – hoiad ära tuleõnnetused ja säästad küttekulusid!
Enne kütteperioodi algust on viimane aeg kütteseadmed üle vaadata ning puhastada.
Kogu küttesüsteem tuleb kriitilise pilguga üle kontrollida – ega kuskilt suitsu sisse ei aja, et lõõrides, pliitides,
soemüürides, ahjudes ja korstnates poleks pragusid. Samuti tuleb kontrollida ega korsten pole pigitunud, kas
tahmaluugid on kindlalt kinni jms. Aastaringse puiduga kütmise korral tuleb kütteseadet ja lõõre puhastada
kaks korda, hooajaliselt kasutatavaid üks kord enne kütteperioodi algust ja gaasikütteseadmeid üks kord
aastas. Igal viiendal aastal peab korstna puhastama ja kütteseadme ohutust kontrollima kutseline
korstnapühkija, kes annab puhastamise ja kontrolli kohta akti. Regulaarne seadmete puhastamine on vajalik
tuleohutuse tagamiseks ning aitab kokku hoida talviseid küttekulusid, sest suitsulõõridesse ladestunud pigi
muudab need tuleohtlikuks ning vähendab küttekolde kasutusiga ja suurendab soojakadu. Puhastamata
korstnast või katkisest kütteseadmest alguse saanud tulekahju on tuleõnnetuste sagedaseim põhjus.
Korstnapühkijate kontaktandmeid saab päästeala infotelefonilt 1524.

Aita ära hoida kulupõlenguid!
Päästjate meeldetuletus maaomanikele: hoolda ja hari oma maad sügisel ning aita ennetada kevadisi
kulupõlenguid! Kulupõletamine on Eestis keelatud ja kulutuli hävitav ning ohtlik! Ometi süttib hooletult
tehtud lõkkest või hoolimatult visatud suitsukonist igal kevadel kümneid kulupõlenguid. Mööda kuluheina
kiiresti levivates leekides satuvad ohtu ümbritsevad hooned ja metsad. Hoolikad maaomanikud, kes hilissuvel
viimase heina maadelt niidavad ja oma maavaldused korrastavad aitavad ennetada ohtlikke tuleõnnetusi
looduses ning säästavad elukeskkonda.
Päästeameti Lõuna päästekeskus, Astra Pintson-Käo, pressiesindaja

Vallas toimunust
♦ 06.09. käisid Varstu lasteaia lapsed Päästeameti Mõniste komandos lahtiste uste päeval.
♦ 10.-14.09 Krabi koolis tervisenädal, mille põhiteemaks-kala: teisipäeval oli viktoriin "Kõik kaladest", kolmapäeval
kalatoitude valmistamise-degusteerimine, neljapäeval 9. kl. korraldatud spordipäev ja reedel tuletõrjeõppus.
♦10.09. tutvus maakonna haridus- ja sotsiaalosakonna spordi- ja noorsootöö peaspetsialist Peep Lill koos Võrumaa
Noorsootöö Nõukojaga Varstu ja Mõniste valla noorsootööga.
♦ 11.09. toimus Varstu kooli 8-12. kl õpilastele õpireis põllumajandus- ja lennundusmuuseumidesse.
♦ 14. 09. osalesid Varstu Keskkooli 2.-9. kl õpilased Antslas A. Kersna mälestusvõistlustel kergejõustikus.
♦ 14.09. võtsid Varstu keskkoolinoored osa traditsioonilisest keeltepäeva veebiviktoriinist.
♦ 18.09. toimus Varstu Kultuurikeskuses teatribussi etendus "Viisk, Põis ja Õlekõrs".
♦17.-21.09. III õpinädal Krabi koolis oli pühendatud sügisele, tervisele ja loodusele. Klasside kaupa käidi Luhasoos
matkamas ning pildistati loomastikku ja taimestikku. Ilusamatest piltidest pannakse üles fotonäitus.
♦ 18.09. toimus Võrus rahvusvahelise konverents, mis keskendus ülepiirilisele koostööle. Selle raames külastas ka Varstu
Kultuurikeskust Euroopa rahvusvaheline grupp. Tutvuti piiriülese Eesti-Läti koostööprojektiga Still-Active.
♦ 19.09.osalesid osalesid koolide noorkotkad ja kodutütred maakondlikul orienteerumisvõistlustel Osulas, kus Krabi kool
saavutas võistkondlikult I koha.
♦ 20.-22.09 toimus Varstu kooli 5.-9. klassi õpilastele õpireis Ida-Virumaale.
♦ 21.-23.09. osalesid Varstu kooli õpilased esmaabi ja päästealane võistlusel Valgamaal.
♦ Krabi kooli õpilased osalesid Kubijal Võrumaa koolinoorte murdmaajooksuvõistlustel ja Viktorija Zujeva saavutas kõige
nooremate tüdrukute 500 m jooksus III koha.
♦ 27. 09. võistles Krabi kooli 8.-9.klassi poiste meeskond Puigal Võrumaa koolinoorte jalgpalli meistrivõistlustel, 5-6 koht.
♦ 28.09. tähistati Varstu lasteaias traditsioonilist vanavanemate päeva. Tutvuti vanaaegsete esemetega söödi pannkooke.
♦ 03.10. osalesid Krabi kooli 47 õpilast maakondlikul orienteerumise meistrivõistlustel Sõmerpalus. Väikeste koolide
arvestuses saavutas kooli võistkond I koha. Koju toodi 6 esikolmiku kohta. Individuaalselt oli parim Jessika Loorits, oma
vanuseklassis II k. Paaride arvestuses saavutasid Rainer Kriis/Kenno Orason 1.koha, Virge Kaurson/Sandra Ernits 2. koha,
Reemet Kriis/Max-Sander Salusaar 3. koha, Lauris Pikk/Stasis Roman Eiche 3. Koha ja Kristo Rootslane/Üllar Paju 3. koha.
♦ 03.10 toimus Varstu Keskkooli lastevanemate koosolek ja 05.10. tähistati abiturientide korraldusel õpetajate päeva.
♦ 05.10. toimus Krabi koolis õpetajate päev. Lastel oli võimalus vaadata õpetajate kooliaegseid klassitunnistusi ja fuajee
seinal on üleval näitus „Meie kooli nägu”.
♦ 09.10. osalesid vallasekretär ja registripidaja Võrus toimunud õppepäeval töövahendi VexPro koolitusel.
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