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Volikogus arutati
11. juuni volikogu istungil räägiti haldusreformist ja tõmbekeskuste kujunemisest ning saadeti maakonda arvamus,
et Varstu valla jaoks on ainukeseks tõmbekeskuseks Võru. Kubija laululava haldamise osas jõuti seisukohale, et
valdade poolt ühekordne toetus jooksvate kulude katmiseks ei taga selle objekti jätkusuutlikkust.
Juulikuu volikogu istungil määrati järgmise koosseisu volikogu liikmete arvuks 9, jäädi ühe valimisringkonna
juurde ja kinnitati uuesti samas koosseisus valla valimiskomisjon. Tunnistati valla omandiks Varstu alevikus
asunud peremehetu ehitis ja tehti muudatusi Varstu kooli töötajate koosseisus.

Koolide avaaktused toimuvad:
Varstu Keskkoolis 02. septembril kell 8.30
Krabi Põhikoolis 02. septembril algusega kell 10.oo
30. augustil Varstu Kultuurikeskuses kella 14.00-20.00 KROKODILLIDE JA REPTIILIDE NÄITUS
PILET – täiskasvanud 6€, pensionärid ja õpilased 4€ ja alla 2-aastased lapsed tasuta.

Lõikuspidu-stiilipidu „Varstu sovhoos 55”
Seltsimehed ja –naised! Kätte on jõudnud lõikusaeg ning tagamaks saagikuse täitmise normi 100% asemel järgmisel
2014 aastal 110%, tuleb Varstu sovhoosi juhtorganitel ja töölisklassil koguneda 28. septembril kell 19.00 Varstu
Kultuurikeskusesse üldkoosolekule-koosviibimisele.
Päevakorras on sõnavõtud, jalakeerutamine, väljapanekutega tutvumine ja meelelahutamine.
Üldkoosolekut juhib Arne Nõmmik. Puhvetis on müügil banaanid, viinerid ja lahustuv kohv!!!
Õhtu muusikalise poole eest kannavad hoolt Annely Ott ja Ivar Hansen.
Seltsimehed, et tööaega mitte raisata, palume tulla kohe töölt tööriietuses, mis sovhoosi töölistele kohane.
Väljapaneku jaoks ootame teilt sovhoosiaegseid asju ja pilte, helistage Margele 506 1286 või Mallele 53800 616.
Pidu pilet 3 raha (eurovaluutas).

20. oktoobril on KOHALIKU OMAVALITSUSE VOLIKOGU VALIMISED
Varstu valla valimiskomisjon töötab Varstu vallamajas, Varstu alevik Järve tn 1 ja komisjoni tööaeg on
21. augustist 2013 kuni 18.septembrini 2013 (kaasaarvatud) igal tööpäeval kella 9.oo – 11.oo-ni
(v.a. 10.09. ja 12.09). 10. septembril ja 12. septembril töötab valimiskomisjon kella 09.00-18.00-ni.
19. septembrist 09. oktoobrini 2013 igal esmaspäeval kell 9.00-10.00;
14.-16. oktoobril 2013 kell 12.00-20.00;
20. oktoobril 2013 kell 9.00-23.00;
21. oktoobril 2013 kell 10.00-16.00.
21. augustil algab kandidaatide ja valimisliitude registreerimiseks esitamine
Kandidaate saab registreerimiseks esitada 21 päeva jooksul ja see lõpeb 10. septembril kell 18:00. Valimisliitude
registreerimiseks esitamine lõpeb 5 päeva varem, 5. septembril.
Valimisliite ja kandidaate registreerib valla valimiskomisjon.
Kandidaatidega seotud toimingute ajakava:
21.08 algab valimisliitude ja kandidaatide registreerimiseks esitamine
05.09 lõpeb valimisliitude registreerimiseks esitamine
10.09 kl 18.00 lõpeb kandidaatide registreerimiseks esitamine
12.09 kl 18.00 lõpeb vigade parandamine kandidaatide dokumentides
15.09 (hiljemalt) valimiskomisjon registreerib kandidaadid
18.09 (hiljemalt) kandidaat võib esitada kandideerimisest loobumise avalduse
Kandideerimisdokumentide blanketid on saadaval Vabariigi Valimiskomisjoni veebilehel
http://vvk.ee/kohalikud-valimised-2013/kandideerimisinfo-2013/

Toiduabi jagamisest
Ka tänavu saabus valda PRIA-lt Punase Risti kaudu Euroopa Liidu toiduabi tasuta jagamiseks, seekord
rohkem ja laiemas sortimendis (makaronid, jahu, helbed, riis, manna, tatar, suhkur, toiduõli). Toiduabi on vallast
jagatud enim puudust kannatavatele peredele, toimetulekutoetust saavatele peredele, paljulastelistele- ja
üksikvanemaga peredele ning neile, kes kuuluvad vähekindlustatud ja puudustkannatavate perede hulka.
Toiduabi on veel veidi järel, seepärast palume hädasolijatel pöörduda peale 10. septembrit valla sotsiaaltöö
spetsialisti Signe Arumäe poole või anda endast teada telefonil 782 1355.

Suvel vallas toimunust
♦ 08.06. toimus Varstu Keskkooli 150. aastapäeva tähistamine aktuse, endiste direktorite mälestuseks puude istutamise ja
vilistlaste kokkutulekuga, kus osales ca 400 vilistlast ja külalist.
♦ 16.-21.06. toimusid varstukate ja tartlaste koostööna suvised näitemängupäevad Tartus ja Varstus teemal "Päring
päringule" 32 noorele vanuses 10-17. Ürituse raames sai ka Varstu bussijaam uue kauni väljanägemise.
♦ 23.06. toimus rahvarohke valla jaanipidu Varstu järve ääres. Tantsuks mängis ansambel Günf.
Jaanituld peeti ka Kõrgepalus, kus oli valminud seltsingu „Kõrgepalu Noored” eestvõttel ja KOP-i toel laste mänguväljak.
Külarahvas tegi ise kiigu ja sügiseks saab valmis palliplats.
♦ 06 07.osales Varstu naisrühm Pääsusilm Karksi Ordulinnusepäeval „Viljandi virred”.
♦ 14. 07. toimunud Paganamaa päevadel oli traditsiooniliselt igal täistunnil legendide rada, enne pidu esinesid Krabil
suvelaagrit pidanud puhkpillipoisid. Krabi külateatri suveetendus „Tulõ` taivas appi” ja tantsuks mängis ansambel Justament.
♦ Juulikuus suleti päevapealt Krabi pood. Tänu agarate noorte poolt asutatud OÜ-le Väike Pärl hakati peatselt 17.07. jälle
kauplema ja rahvarohke poe-baari avamispidu peeti Krabi kõrtsis 27. juuli õhtul.
♦ 28.07. toimus Kangsti kiigeplatsil piirkonna külarahva III kodukandipäev. Ürituse korraldamiseks saadi toetus Kohalikust
Omaalgatuse Programmist, mille toel tehti korda laululava, - katus, külakiik ja uuendati istepingid. Kultuuripärandi aasta
kohaselt peeti üritus võru keeles, heisati võrukeste oma lipp ja lauldi võrukeelseid ühislaule. Tegutses laste omavalmistatud
toodete puhvet, huvipakkuv oli talumajapidamise õnneloos ja kokku tuli üle 200 inimese. Lastega tegelesid Kõrgepalu
seltsingu noored ja tantsuks mängis lõõtsameestepunt „Oravapoisid”. Üritus läks kenasti korda tänu lahkete toetajate ja
sponsorite abile. Kangsti külaselts ütleb AITÄH veekord kõigile abilistele!
♦ 06.-09.08. esindasid Krabi kooli 5 kodutütart, toetajaliige Merike Mägise ja rühmajuht Merike Niitmets Võrumaad Tallinnas
toimunud kodutütarde „Pealinna õppelaagris“. Külastati loomaaeda, KUMU, Kadrioru lossi ja –parki. Oli ka võimalus
külastada presidendi kantseleid ja kohtuda Stenbocki majas peaminister Andrus Ansipiga ning kaitseminister Urmas
Reinsaluga. Veel käidi metsakalmistul, kus süüdati küünlad K. Pätsi ja L. Meri haudadel. Ekskursioonidel käidi teletornis,
botaanikaaias, televisioonimajas ja politseiameti peamajas. Laagris osales kokku 102 kodutütart üle vabariigi.
♦ 15.-16. 08. toimus Krabil V Vabariiklik õpilaskodude suvekool, kus põhiliselt tegeldi õppetööga, kuid oluline oli ka ühine
vaba aja veetmine. Õppetööl osalesid kõik valla haridusasutuste töötajad. Vahetati kogemusi ja seati plaane edasiseks.
♦ 17.08. toimus Hansi talu Matsi krosssirajal Eesti autokrossi meistrivõistluste IV etapp, mille võitis suurtel veoautodel
(GAZ 53) kodurajal sõitnud viiekordne Eesti meister Sigmar Tammemägi, väikestel (GAZ 51/52) Olari Saarniit. Seekord oli
esmakordselt kasutusel ka ülipõnev jokker-ring, s.t. iga sõitja pidi läbima ühel korral jokker-ringi enda valitud ajal. Eesti
meistrivõistlustel on ees veel kaks etappi, järgmine samuti Võrumaal, 21. septembril Hinsa krossirajal.
♦ 09.-11.08. viibis Krabi külaseltsi esindus Saaremaal Aasta Küla 2013 tunnustamisüritusel. Krabi küla tunnustati
silmapaistvalt hea lõimumisoskuse eest ja külale anti Eesti Maaomavalitsuste Liidu eripreemia - OÜ Avaliku Halduse
Arengukeskuse 100 € koolitusvautšer. Hr Ivari Padarilt saadi ka kutse Brüsselisse 2014 talvel.
♦ 17.08. sai Krabil püsti külakiik tänu riigilt saadud toetusele ja külameeste tööabile. Avamisüritusel osales hulga rahvas.
♦ 18. ja 20.08. peeti Pähnis RMK Teatripiknikku. 2 km pikkune hariv ja põnev matkarada algas looduskeskuse õuelt.
Alutuseks rääkis metsamees Hendrik Relve ümbruskaudse looduse võludest. Ivan Orav esitas oma tuntud headuses pajatusi
metsa tähtsusest ja eestlase suhetest metsaga ning pidas "Kõne metsa kiituseks". Siis möödusime kobraste elupaigast ning
nägime nende osavate ehitusmeistrite töötulemusi. 1924.a. rahandusministri Otto Strandmani ettekandest saime teada kuidas
mets andis I Eesti Vabariigi majandusele oma olulise panuse ja päästis marga kursi, kui erakorraliselt 6000 tiinu okaspuumetsa
raiumisele määrati. Seega on mets olnud kahel korral Eesti oma raha tagatiseks. Seejärel tutvuti tänapäevase metsatehnikaga –
matkajatele demonstreeriti harvesteri tööd. Mõistmaks, kuidas toimub metsa uuendamine, pakuti osalejatele võimalust tutvuda
metsauuendustehnikaga, sai proovida metsa istutamist istutustoruga, vestelda inimestega, kes seda tööd riigimetsas teevad.
Edasi pidas nõukogudeaegne metsatööliste brigadir K. Rožin sütitava aplausiderohke kõne ja tänas vabatahtlikke, kes
metsaistutamisel kaasa lõid. Kõikides peatuskohtades mängisid muusikud. Viimases punktis, enne teatrietenduse paika
jõudmist sai näha metsakultuuride hooldust, kus sai selgeks, mida tuleb teha, et mets kasvaks sihvakas ja tugev.
♦ 25.08. tunnustas president Toomas Hendrik Ilves Räpinas konkursi „Eesti kaunis kodu 2013“ parimaid. Riigipea kinnitas, et
„oma kodu ja kodupaiga eest hoolt kandes olete teinud Eesti meie kõigi jaoks palju kodusemaks“. Võrumaalt pälvisid
tunnustuse meie valla Ave ja Arvi Saluoru kodu Kangsti külas, üks Võru ja üks Antsla valla kodu ning Mõniste rahvamaja
Kuutsi külas, mille juhatajaks on samuti Ave Saluorg meie vallast.
♦ 28.08. toimus Varstu koolimajas koosolek, kus osalesid vallavanem, valla pearaamatupidaja, valla mõlemate koolide
õppealajuhatajad, hoolekogude esindajad ja töötajate usaldusisikud. Koolijuht andis ülevaate muudatustest, mis on tehtud
pärast koolide ühise juhtimise alla viimist. Toimub ka ettepanekute kogumine edasiste arengute planeerimiseks.
Varstu Vallavalitsus, tel 78 21 353, vald@varstu.ee

