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Valimiskomisjoni otsustused
20. oktoobril 2013 toimunud kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste tulemuste põhjal registreeriti 25.10.2013
komisjoni istungil Varstu Vallavolikogu liikmed, asendusliikmed, lisamandaadid ning määrati 1 asendusliige.
Varstu Vallavolikogu liikmeteks registreeriti: Helle Alliksoo, Rein Ansip, Kersti Jõgi, Lea Kuus, Airi Parv,
Igor Raju, Ale Sprenk ja Rainer Vissel Erakonnast Isamaa ja Res Publica Liit ning Ülari Kasak Põllupidajate ja
Metsaomanike Valimisliidust.
Valimistulemused loetakse väljakuulutatuks ja volikogu liikmete volitused algavad valla valimiskomisjoni otsuse
avalikustamisele järgneval päeval. Valimiskomisjon kutsub volikogu uue koosseisu esimese istungi kokku reedel,
01. novembril kell 09.00 Varstu Kultuurikeskuses ning tulenevalt seadusest on päevakorras volikogu esimehe
valimine ja vallavalitsuse lahkumispalve ärakuulamine.

Keskkonnaameti metsaspetsialisti uus vastuvõtuaeg vallavalitsuses
Keskkonnaameti metsanduse piirkondlik spetsialist Meeta Uibo võtab Varstu Vallavalitsuses kodanikke vastu
kaks korda kuus, iga kuu esimesel ja kolmandal neljapäeval kell 12.00-14.00.
Meeta Uibo kontaktid: telefon 510 9321; e-post: meeta.uibo@keskkonnaamet.ee
Keskkonnaameti Võru kontoris (aadress Karja 17a, 65608 Võru) võtab Meeta Uibo kodanikke vastu teisipäeviti.

Üritus MOBI ehk mobiilne nõustamise infopäev
13. novembril 2013 algusega kell 9.00 toimub Varstu Kultuurikeskuses Varstu Vallavalitsuse, Mõniste
Vallavalitsuse ja Eesti Töötukassa koostöös korraldatav ühisüritus MOBI, kus võid ka ise kaasa rääkida ja arutada
Sind puudutavatel töömaailmaga seonduvatel teemadel.
Külalisesinejad: Sotsiaalministeeriumi arendusnõunik, Maksu- ja Tolliameti juhtivspetsialist, Targa Töö Ühing
MTÜ juhataja, Lõuna Inspektsiooni Töövaidluskomisjoni juhataja, Varstu Keskkooli esindajad, kohalikud
tööandjad. Väikestest ettevõtmistest võivad saada suured ettevõtmised!

Puuetega inimeste teabepäev
20. novembril algusega kell 11.00 toimub Varstu Kultuurikeskuses puudega inimestele suunatud teabepäev.
Korraldajad: Varstu ja Mõniste vald ning Puuetega Inimeste Koda.

Võru Maavalitsus ootab kandidaate „Aasta isa 2013” tiitlile
10. novembril tähistatakse taas isadepäeva. Sel puhul kuulutab Võru Maavalitsus juba üheksandat korda välja
Võrumaa aasta isa konkursi, et väärtustada tervet ja tugevat peret ning isa rolli perekonnas.
Aasta isa kandidaate võivad esitada üksikisikud, organisatsioonid, omavalitsused ja firmad. Kandidaadina võib üles
seada võrumaalase, kelle perekonnas kasvab või on üles kasvanud vähemalt kaks tublit last ja kes on tunnustatud nii
oma ametis kui ka perekonna väärtustamisel, olles ühiskonnale heaks eeskujuks ka väljaspool pereringi.
Kirjalikke ettepanekuid ja toetuskirju sobivate kandidaatide kohta oodatakse 1. novembrini 2013 aadressil
Jüri 12, 65620 Võru, mv@mv.werro.ee.

Pakendikonteinerite paigutusest valla territooriumil
Klaaspakendikonteinerid (kollased ümarad) asuvad Varstu, Krabi ja Vana-Roosa kaupluste juures ning
paberpakendi (papp, kartong jms) konteinerid (rohelised) asuvad Varstu kaupluse, Kangsti 4-krt elamu kõrval üle
tee, Pilpa elamute ja Krabi kortermajade juures. Nendesse võivad pakendeid ladustada kõik piirkonna elanikud.

Põnevad ühistegevused üle Eesti ja Sinu kodukohas!
25. novembrist kuni 1. detsembrini toimub üle-eestiline vabakonna ühisnädal - "Põnevad ühistegevused üle Eesti
ja Sinu kodukohas!". See on nädal, mille õnnestumisse panustavad ka meie maakonna mittetulundusühendused,
korraldades erinevaid üritusi: konverents, õpitoad, arutelud jne.
Nädala eesmärgiks on pöörata tähelepanu kodanikuühiskonnale ning innustada inimesi ühistegevusele ja koostööle
oma elukeskkonnas muutuste loomiseks.
Tutvu ühisnädala kavaga ja registreeru üritustele veebiaadressil mty.arenduskeskused.ee/Yhisnadal.
Ära unusta ka sõpra teavitamast! Lisainfo: Võrumaa Arenguagentuur, margit@vaa.ee, 525 1750.

Vallas toimunust
♦ 30.09. käisid Varstu kooli 5. – 12. klassi poisid Krabil orienteerumise tundides.
♦ 01.10. toimus Varstu Kultuurikeskuses eakate päev. Istuti ühises kohvilauas, kuulati vallavanema tervitust, vaadati
Paganamaa Kai etendust „Türgi hobuse muna” ja tantsiti Valgamaa kandlemehe Ilmar Tiibebergi mängu saatel.
♦ 02.10. osalesid valla koolide 8.-9..klassi poisid Võru Kuperjanovi jalaväepataljonis toimunud kehalistel katsetel,
osaledes ühtlasi projektis "Tervena tulevikku".
♦ 03.10. toimus Krabi kooli ülekooliline orienteerumispäev Varstus.
♦ 04.10. osalesid Varstu lasteaia õpetajad Liivi Käärt ja Inga Ploomipuu õuesõppe koolitusel.
♦ 04.10. tähistati koolides õpetajate päeva. Lõpuklasside õpilased said proovile panna oma oskusi tunde andes ja õpetajad
said tehtud töö ja vaeva eest "puhata ja mängida". Ka lasteaias olid „noored õpetajad” Varstu koolist.
♦ 06.10. toimus Krabi rahvamajas külarahva koosolek, kus pandi paika tegevused jõuludeni: 16. novembril toimub
kohaliku bändi 25. aastapäeva juubelipidu, 01.detsembril advendiaja alguse tähistamine ja 25.detsembril jõulupidu.
♦ 08.10. alustas Krabi rahvamajas tööd tantsuring LustiLine, kokkusaamised on teisipäeviti kell 20.10.
♦ 09.10. osalesid valla koolide (Varstu 26 ja Krabi kool 32 õpilasega) võistkonnad Ruusmäel Võrumaa koolinoorte
meistrivõistlustel valikorienteerumises. Krabi kooli tulemused: Individuaalselt Elise-Martina Rämme oma vanuseklassis
II koht. Paaridest Danel Teder/ Raul Taimer – I koht; Maicel Tamm/ Rainis Lõhmus– II koht; Mariliis Põder/ Kristi
Vainola – II koht; Martin Tuul/ Silver Adari – II koht; Edvin Veinberg/ Ragnar Suurmäe – III koht. Varstu kooli
tulemused: Individuaalselt oma vanusegrupis Alver Alvela III koht ja paarisstartides oma vanusegruppides I kohad
Stella Männiste / Alice Saluorg, Germo Alliksoo /Are Jaagup Tammiksaare, Kaidi Parv/Maret Mägise. II kohad Indrek
Piir/ Riivo Männiste ning Viola Kasak /Karmen Kolesnikov.
♦ 10.10. toimus Varstu koolis väitluskoolitus, kus osalesid 9. klassi õpilased koos 10. - 12. klassi esindusega. Töötuba
viis läbi Eesti Väitlusseltsi koolitaja Kai Klandorf ja nelja tunni jooksul arutleti argumenteerimise, argumendi
ümberlükke, probleemi analüüsi ja väitluse teemadel.
♦ 11.-12.10.osalesid Varstu rühma noorkotkad ja kodutütred Antslas piirkonnalaagris.
♦ 12.10. Põlvas Mesikäpa Hallis toimunud võistlustantsuturniir "Magus Algus" kaheksandal osavõistlusel saavutasid
Stella Männiste ja Arthur Lepp Juunior 1 E- klassis Ladina-Ameerika- tantsudes I koha ja Standarttantsudes
3. koha ning Juunior 1 D- klassis Ladina-Ameerika tantsudes VI koha.
♦ 13.10. toimus Roosa Jakobi kiriku 120. aastapäeva tähistamise jumalateenistus.
♦ 17.10. korraldas vallavalitsus valla koolide ja lasteaia pedagoogilisele personali õpetajate päeva puhul teatrikülastuse
Vanemuisesse, vaadati etendust „Kalendritüdrukud”.
♦ 18.10. käis Krabi kool AHHAA keskuses, kus toimus uurimuslik õppepäev.
♦ 18.10. toimus Varstu lasteaias tuletõrje õppepäev mille raames viidi läbi evakuatsiooniõppus .
♦ 22.10. osalesid valla koolide kodutütred ja noorkotkad koos esindajate ning teiste Võrumaa liikmetega Tallinnas
toimunud menuka telesaate "Me armastame Eestit" salvestusel. Osaleti kahel salvestusel, päev oli huvitav ja hariv.
♦ Raamatukogupäevade ürituste raames korraldas Varstu raamatukogu juhataja teisipäeval lasteaias „Sipelgas“ ettelugemispäeva ja mängis lastega sõnamänge ning neljapäeval laenutas raamatukogus raamatuid ja suhtles lugejatega
vallasekretär.
♦ 25.-26.10. Üleriigilise projekti „24 tundi Eestimaa Rahvamajas" raames toimusid ka Varstu Kultuurikeskuses ööpäev
läbi üritused: tantsuõhtu, esinemised, tuleetendus, laste- ja öökino, külateatri etendus, tantsuproov, näitus, käsitöö õpitoad jms.


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

