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Volikogus arutati
Teisipäeval toimunud volikogu korralisel istungil kinnitati Krabi Põhikooli arengukava järgnevaks kolmeks
aastaks, eelmise aasta eelarve lõplikud muudatused ja toimus valla 2013 aasta eelarve esimene lugemine. 2013
eelarves võrreldes eelmise aastaga sisulisi muudatusi ei ole, tulud võimaldavad katta püsikulud ja kulude osas on
ainult personalikulude tõus seoses miinimumpalga tõusuga. Tunnistati kehtetuks õpetajate töötasustamise alused,
edaspidi kinnitab direktor töötasud tuginedes vabariigi valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammääradele ja
tegelikule töömahule.

Tasuta juriidiline abi Võru maakonna pensionäridele
Teenuse osutaja:
Teenuse osutamise koht:
Teenuse osutamise aeg:
Eelregistreerimine:

Feliks Luiksaar
SA Võru Pensionäride Päevakeskus Lembitu 2 II korrus
teisipäeviti kell 13:30 – 16:00, esimene kord 5. veebruar 2013
ainult esmaspäeviti kell 8:30 – 9:30 telefonil 5221929

Sotsiaalkindlustusameti uued lahtiolekuajad
Alates 1. veebruarist 2013 ühtlustab Sotsiaalkindlustusamet oma klienditeeninduste lahtiolekuajad üle Eesti.
Sellest tingituna muutub klientide vastuvõtt Võrus (Jüri 19A).
Alates 01.02.2013 on klienditeenindustes üle Eesti vastuvõtt:
ESMASPÄEVAL 8.30 – 18.00
NELJAPÄEVAL 8.30-16.30
TEISIPÄEVAL 8.30-16.30
REEDEL 8.30-13.00
KOLMAPÄEVAL 8.30-16.30

Kultuuriüritused
02. veebruaril kell 11.00 Krabi külaseltsi algatusel Eesti-Läti IV kalapüügivõistlus „KIKKAJÄRVE
KALAKÕNÕ - ILGĀJA ZIVTIŅA. Täpsem info: http://krabikyla.edicypages.com/
22.veebruaril Varstus Vabariigi 95.aastapäeva kontsert-aktus, tantsuks ansambel Väike mees
08.märtsil Krabi rahvamajas naistepäevapidu, tantsuks ansambel Viska viis
23. märtsil on Mõniste rahvamajas Võrumaa XI MAATEATRITE PÄEV.
30. aprillil Varstu kultuurikeskuses tantsutrupi ChocoFeiss 5.a.sünnipäev, volbripidu ansambliga
Hellad Velled.
Valminud on Võrumaa UMA MEELÜSe meenete tänavune kataloog
Möödunud aasta lõpus toimunud Võrumaa omanäoliste meenete konkursil UMA MEELÜS osalenud tööd on
kokku kogutud tutvustavasse kataloogi, kus peale meenete piltide on välja toodud ka valmistajate nimed ja
kontaktandmed. Kataloog annab võimaluse kõigil huvilistel leida meened, mida enda või oma organisatsiooni
headele sõpradele ja koostööpartneritele kinkida.
UMA MEELÜSe kataloogiga on võimalik tutvuda Võru maavalitsuse kodulehel http://voru.maavalitsus.ee/ või
Võrumaa Arenguagentuuri kodulehel http://www.vaa.ee/
Ostes meene või kingituse UMA MEELÜSe tööde hulgast, toetad kohalike ettevõtjate tegemisi!
Anti Allas
Võru maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhataja

Politsei hoiatab taaskord aktiivsete raha väljapetjate eest
Lõuna-Eestis ja mujalgi liiguvad aastast aastasse ringi inimesed, kes raha teenimise eesmärgil otsivad heauskseid,
kellelt erinevatel moodustel eurosid välja petta.
Näiteks on viimase ajal petuskeemiks enda tutvustamine Kiievi Stockmanni esindajana ning tutvumiseks pakendis
kauba kinkimine ning peale seda hoopis kütuse jaoks raha küsimine. Samuti liigutakse ukselt uksele, pakkudes
väidetavat pankrotivara soodsa hinnaga. Niimoodi õnnestus petturitel saada Põlvamaal ühe eaka inimese käest 95
eurot, pakendis oli aga lubatud kvaliteetsete jopede asemele neli vana riideeset. Võrumaal tegutsesid petturid

kahekesi ning riiete näitamise eesmärgil tuppa saades varastati samuti eakalt naiselt rahakotist 100 eurot.
Erineva kauba pakkujaid on nähtud ka teistes maakondades ning kaupluste juures ja tänavatel, ringi liigutakse Läti
numbrimärkidega autodega.
Kuigi teemast on palju räägitud ja hoiatatud, on taaskord aktuaalne rõhutada, et ukselt uksele kauba pakkujatesse
tuleb suhtuda ettevaatlikkusega. Seda tõde tuleks kindlasti üle rääkida ka oma eakatele sugulastele ja tuttavatele,
sest just üksinda elavad eakad on petturitele ja varastele heaks sihtgrupiks. Vene keelt rääkivad erineva kauba
pakkujad on piisavalt osavad psühholoogid, pannes inimese uskuma, et tal on hädasti vaja näiteks nelja jopet,
mootorsaage, mobiiltelefoni või muud sellist „ülisoodsa“ hinnaga.
Ettevaatlik tasub olla ka seetõttu, et nö kingituste nime all asjade pakkumine ja pärast näiteks kütuse jaoks raha
küsimine ei ole pettus vaid raha annetamine ning selleni viimise eest ei saa politsei kedagi karistada. Seega jääb
inimene ära annetatud rahast lihtsalt ilma ning vastu saadud kaup ei pruugi olla kaugeltki oma hinda väärt. Kui
kauba pakkumise ajal aga pannakse heauske isiku kodust midagi pihta, on tegemist juba vargusega. Võõraste oma
tuppa laskmisel tuleb üksikutel inimestel olla ettevaatlik, jutud saab vajadusel ära aetud ka uksel. Kindlasti tuleb
veenduda kauba sobivuses, sest hiljem ei ole tundmatu müüja puhul kaebustega kuhugi pöörduda.
Politsei meenutab sedagi, et varaste käest turuhinnast odavamalt kuritegelikul teel saadud esemete ostmine
soodustab kuritegevust. Pakutav kaup võib olla lihtsalt ülisoodsalt või tasuta saadud, kuid võib olla ka varastatud.
Päritolu ostja enamasti ei tea.
Politseile tasuks igal juhul teada anda, kui tänavatel ja ukse taga on hakatud aktiivselt tülitama ja kaupa pakkuma,
samuti on sellised kelmid enamasti mobiilsed ning liiguvad täna ühes, homme juba teises maakonnas. Võru
politsei näiteks karistas kaubanduskeskuse juures kaupa müünud isikuid väärteo korras ilma loata kauplemise eest.
Selliste kauplejate karistamiseks on politseile vajalik ka inimese tunnistus, ainult anonüümsest teatest on protokolli
koostamiseks vähe.
Madis Soekarusk, politseikapten
Võru politseijaoskonna juht

Vallas toimunust
♦ 28.12.2012 toimus Varstus Eesti Hobusekasvatajate Seltsi algatatud projekti „Lapsed saani” üritus Taheva
Asenduskodu lastele. Lapse said sõita saaniga ja toimus palju toredaid tegevusi. Ürituse eestvedajaks oli Varstu
talli omanik Janika Jõgeda ja teda aitasid paljud Varstu abivalmid ja toredad inimesed.
♦ 28.12. toimus Krabi rahvamajas aastalõpu trall ”Retro näärid”.
♦ 29.12. oli Krabi külakõrtsis Krabi külateatri uue tüki „Massu masmise mass” esietendus.

♦ 31.12. Krabi kool saavutas 2012. aasta Võrumaa koolispordi sportmängude üldkokkuvõttes koolide III grupis I koha.
♦ 31.12/01.01.2013 – aastavahetusööl oli Varstu Kultuurikeskuses pidu ansambliga PS Troika.

♦ Jaanuarikuu lasteaia õppenädalate teemad: lindude ja loomade elu talvel; põhja- ja lõunamaa loomad; hammaste
tervishoid; piim ja piimasaadused.
♦ 09.01. toimus Varstu kooli 4.-12. kl õpilastele fotode tegemise töötuba – juhendajaks Brasiiliast pärit fotomees.
♦ 14.01. avati Varstu Kultuurikeskuses Mariliin Kindsiko maalide näitus ja toimusid Varstu keskkooli
gümnaasiumi astme õpilastele projekti „Kunstnikud kooli!“ raames Billeneeve ja Mariliin Kindsiko kunstialased
loengud maakunstist ja tegevuskunstist.
♦ Möödunud nädal oli kodutütarde 81. aastapäeva nädal. Varstu kodutütred osalesid kolmapäeval ühisel
teatrikülastusel "Mary Poppins" ja laupäeval Võrus pidulikul aastapäeva koondusel.
♦ 20.01. korraldas MTÜ Matsi Tehnikaspordiklubi Sigmar Tammemäe eestvõttel Matsil lumerajavõistluse „Kolme
Kandi Karikas 2013” II etapi. Vaatamata pakasele oli üritus rahvarohke.
♦ 17. 01.osales Krabi kooli 6.-9. klassi poiste võistkond Võru Spordikeskuses Võru maakonna koolinoorte
saalihoki meistrivõistlustel ja jäi jagama 5.– 6. kohta.
♦ 21.01. peeti Varstu ja Krabi koolide keskastme õpilastele keskkonnahariduslik loeng „Prügi VaheTund“ ,
lektoriteks Kristi Toom ja Triinu Kärbla.
♦ 24.01.osalesid Krabi kooli keskastme poiste võistkonnad Pärnu Spordihallis "Osavaim korvpallur” festivalil.
♦ 25.01.osalesid Varstu põhikooli- ja keskkoolinoorte tantsurühmad maakonna üritusel „Koolitants 2013“.


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

