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Volikogus
01.11. toimus Varstu Vallavolikogu VIII koosseisu esimene istung, kus valiti volikogu esimeheks Ale Sprenk ja
vallavalitsus andis lahkumispalve. II istungil valiti vallavanemaks Rein Ansip, III istungil kinnitati vallavalitsuse
liikmeteks Kaja Juhanson ja Rainer Vissel ning nende asemele määrati volikogu liikmeteks Evi Taal ja Aivar
Nurk, kes valiti ka volikogu aseesimeheks. Otsustati moodustada alljärgnevad komisjonid ja komisjoni esimeesteks
valiti: eelarve- ja majanduskomisjon, esimeheks Igor Raju; sotsiaal- ja terviseedenduskomisjon, esimeheks Helle
Alliksoo; haridus- ja kultuurikomisjon, esimeheks Ale Sprenk; revisjonikomisjoni esimeheks valiti Aivar Nurk ja
liikmeteks Evi Taal ja Ülari Kasak. Võrumaa Omavalitsuste Liidu üldkoosolekule nimetati Varstu valla esindajad
ja nende asendajad: esindaja Ale Sprenk ja tema asendaja Igor Raju; esindaja Rein Ansip ja tema asendaja Rainer
Vissel;esindaja Aivar Nurk ja tema asendaja Helle Alliksoo.
Võrumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse liikmeks nimetati Rein Ansip ja tema asendajaks Ale Sprenk.
Eesti Maaomavalitsuste Liidu Maapäevale nimetati esindajateks Ale Sprenk ja Rein Ansip ning nende asendajateks
Aivar Nurk ja Rainer Vissel.

Pühapäeval, 01. detsembril kell 16.00 Varstu valla kuusel (ristmiku platsil) esimese
advendiküünla süütamine. Esinevad tuležonglöörid Tartust, Varstu kooli õpilased, Varstu lasteaia
lapsed ja Hõbehall. Lastel on võimalik sõita poniga.

Krabi rahvamajas 04.-06. detsembrini

kella 10.oo – 14.oo käsitööde näitus-müük. Käsitöötunnid!

Reedel, 13. detsembril kell 9.oo – 15.oo Varstu Kultuurikeskuses J Õ U L U L A A T.
Kuidas ravimite eest vähem maksta?
Kuna ravimid on kallid, siis soodusravimite omaosaluse vähendamine on haigekassa lähiaastate prioriteet. Patsiendi poolt
tasutav summa ei tohi olla takistuseks vajaliku ravimi kasutamisel. Omaosaluse vähendamisel on oluline patsientide teadlikkus
oma õigustest soodusravimite ostmisel.
Vahe on ravimi hinnas. Mari põeb kõrgvererõhutõbe ja peab seetõttu tarvitama regulaarselt mitmeid ravimeid. Aastaid võttis
ta originaalravimit Norvasc 10 mg üks kord päevas. Ühes pakis oli 30 tabletti, mida jätkus 30 päevaks. Ravimi hind 15,04
eurot. Haigekassa küll kompenseeris ravimi piirhinnast 90%, kuid sellest hoolimata pidi Mari maksma iga kord apteegis 13,48
eurot. Nüüd kirjutas perearst Marile toimeainepõhise retsepti. Mari valis apteegis kõige odavama ravimi, mille hind on 2,90
eurot. Nüüd maksab Mari apteegis vaid 1,43 eurot. Nii hoiab Mari ühes kuus raha kokku 12,05 eurot.
Mis on toimeainepõhine ravim? Ravim koosneb toimeaine(te)st ja abiainetest. Toimeaine ravib või leevendab haigust,
seevastu abiained on ravimis vajalikud selleks, et toimeaine oleks manustatav soovitud kujul (tabletina, salvina, aerosoolina).
Geneeriline ravim on originaalravimiga sama toimeainet sisaldav ning mõeldud samade haigusseisundite raviks ja on sama
tõhus, ohutu ja kvaliteetne kui originaalravim.
Originaalravim ja geneeriline ravim. Originaalravim on esimesena leiutatud ja kasutusele võetud uut toimeainet sisaldav
ravim. Tootja on selle uue ravimi osas läbi viinud kõik vajalikud uuringud ning seetõttu on ka ravim kallim.
Enamasti on see ravim patenteeritud. Pärast patendiaja lõppu (tavaliselt 6–20 aasta pärast) võivad ka teised firmad hakata seda
sama toimeainega ravimit tootma. Ning neid ravimeid nimetatakse geneerilisteks ravimiteks.
Geneeriline ravim on ohutu. Geneerilise ravimi tootja peab tõestama, et ravim sisaldab sama toimeainet täpselt samas
koguses kui originaalravim ning see avaldab samasugust mõju kui originaalravim. Geneeriline ravim võib erineda
originaalravimist abiainete osas ja ravimi välimuse osas, kuid ei tohi erineda toime tõhususe, kvaliteedi ja ohutuse osas.
Eesti apteekides turustatakse ainult selliseid ravimeid, mis on läbinud Ravimiameti range kontrolli.
Toimeainepõhise retsepti alusel saab valida taskukohaseima hinnaga ravimi. Ravimit määrates kirjutab arst retseptile
üldjuhul ravimi toimeaine. Kui müügil on mitu sama toimeainet sisaldavat ravimit, siis pakub apteeker erineva hinnaga
preparaate ostjale valida. Nii on ostjal võimalik valida taskukohaseima hinnaga ravim.
Täna on kindlustatu omaosalus 6,41 eurot 1 retsepti kohta. Võrreldes eelmise aastaga on omaosalus vähenenud 4%. Seda on
mõjutanud asjaolu, et toimeainepõhiste retseptide osakaal on kasvanud ligi 10%. Toimeainepõhine retsept võimaldab
patsiendil teha apteegis kallimate ravimitega võrreldes soodsamaid valikuid. Valiku tegemisel abistavad Teid arst ja apteeker.
Ene Kiisk, Eesti Haigekassa usaldusarst

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.
Olmeprügi vedu korraldab Varstu valla piirkonnas AS RAGN SELLS ja kõik majapidamised peavad oma olmeprügi äraveoks sõlmima lepingud. Olmeprügi äraveo võivad külaelanikud korraldada ka mitme pere või näiteks
küla peale, kusjuures kõik osalised tasuvad teenuse eest.
Ragn-Sells AS Klienditeeninduse üle-eestiline infotelefon: 15155 või e-post: info@ragnsells.ee

Pottsepatööd ja korstnapühkimisteenus
Varstu valla ettevõtja: Martin Remmelgas telefon 55 66 3492

Vallas toimunust
♦ 28.-29.10. kohtus valla koolide lõpuklasside õpilastega Euroopa Parlamendi liige Ivari Padar, kes rääkis Euroopa Liidust.
♦ 29.-30.10. osales Krabi kooli huvijuht Merike Niitmets Tartus toimunud lasteteatrite festivalil.
♦ 31.10. toimus Varstu lasteaias võlurite päev.
♦ 31.10. oli Krabi raamatukogus raamatukogunädala raames lugemispäev. Kuna oli Eesti kirjaniku Lehte Hainsalu 75.
sünnipäev, siis loeti kirjaniku loomingut . Iga õpilane luges raamatust katkendi ja seejärel valiti parimad lugejad. Žüriis olid
nii lapsed, raamatukogu juhataja Evi ja kirjanduse õpetaja Pille ning auhindadeks - muidugi raamatud.
♦ 05.11. toimus Varstus eakate ohutuse päev EHK TE projekti “Vigastuste vältimine Võru maakonnas” raames.
♦ 05.11. osalesid Krabi kooli õpilased Margo Raju ja Joosep Keel Kuperjanovi Jalaväepataljonis töövarjupäeval.
♦ 06.-07.11. osalesid Margo Raju, Ain Mägise, Henri Heinsoo ja Sander Kõvatu keelelaagris.
♦ 06.-07.11. käis Varstu lasteaia direktor õppereisil.
♦ 07.11. osales Krabi PK 4.-5. klassi poiste võistkond Võru Spordikeskuses Võrumaa koolinoorte Dumle rahvastepallivõistlustel ja 11 kooli konkurentsis jäi jagama 5.-6. kohta.
♦ 08.11. tähistas Varstu lasteaia pere koos laste isadega isadepäeva väljasõiduga Uue-Antsla Liikluslinnakusse.
♦ 04.-08.11. oli Krabi koolis poiste nädal: esmaspäeval said poisid meisterdada, süüa teha, male- ja kabevõistlust pidada ning
omameisterdatud mudelautodega võistelda; teisipäev oli spordipäev, 4.-5. kl. poistel oli Varstu kooli poistega sõpruskohtumise rahvastepallis, 6.-9. kl. poistel oli koolisisene saalihokiturniir; kolmapäeval käisid külas Maksu- ja Tolliameti
narkokoerad koos juhtidega; neljapäev oli nutika poisi päev ja reedel kuulasid kõik poisid Võru haiglas loengut "Poiste tervis".
♦ 09.11. toimus Tallinnas Tantsuturniir "Magusa Alguse" kaheksas osavõistlus, kus Stella Männiste ja Arthur Lepp
saavutasid Juunior 1 E- klassis Ladina-Ameerika tantsudes I koha ja Standardtantsudes II koha.
♦ 09.11. osalesid valla koolide noorkotkaste ja kodutütarde esindused maakondlikul male-kabevõistlusel. Krabi rühm sai
üldkokkuvõttes III koha. Individuaalselt saadi kohti oma vanuseklassides järgmiselt: Krabilt Hanna Riisa I koht males, Andrei
Zujev I koht kabes ja Ain Mägise III koht kabes ning Varstust Martin Oja II koht males ja Piret Oja III koht males.
♦ 11.11. tutvustati Varstu lasteaias mardipäeva tavasid ja kombeid ning vanem rühm tutvus nädala jooksul valla asutusi
külastades erinevate ametitega.
♦ 11.11. käis Krabi kooli 8.-9. klassi õpilastel külas grafitikunstnik Sänk. Suvel sündisid Võru paneelmajade seinamaalid
Navitrolla ideede ainetel just Sänki käe alt.
♦ 12.11. oli Varstu koolis pühendatud poistele. Toimus üllatuslik kogunemine, kus poisse pärjati erinevate tiitlitega. Pärast
tunde toimus saalis lõbus mäng "Meie klassi poisid suudavad", kus tüdrukud said kommide peale panustada ja oma poisse
erinevate ülesannete lahendamisel proovile panna. Kõik olid väga tublid!
♦ 04.-15.11 osales Varstu Keskkool osa SA Keskkonnainvesteeringute keskuse poolt välja kuulutatud konkursil "Energiasäästunädal Sinu koolis". Sündmuse raames toimus koolis plakatite valmistamine, algklassi lastega keskkonnateemaline
mängutund, kuldvillak, mõtiskluste kirjutamine, lühifilmide tegemine, vanapaberi taaskasutamine jpm. Toimus vestlusring
säästmise ja inimsuhete teemal, ning lisaks anti intervjuu KUKU raadiole. Üritusest kirjutati kokkuvõte ja selle põhjal kutsuti
Varstu Keskkooli tuumikgrupp koos 5 teise kooliga 18.11.Tallinnasse pidulikule Energiasäästunädala lõpuüritusele.
♦ 13.11. toimus Varstu Kultuurikeskuses mobiilne nõustamise infopäev ehk MOBI. Üritus toimus Varstu Vallavalitsuse,
Mõniste Vallavalitsuse ja Eesti Töötukassaga koostöös. Ettekannetega esinesid Sotsiaalministeeriumi arendusnõunik, Maksuja Tolliameti juhtivspetsialistid, Targa Töö Ühing MTÜ juhataja, Lõuna Inspektsiooni Töövaidluskomisjoni juhataja,
kohalikud tööandjad ja Varstu Keskkooli esindajad.
♦ 14.11. osales Krabi PK 6.-9. klassi poiste võistkond Kuldres Võrumaa koolinoorte korvpalli karikavõistlustel.
♦ 16.11. peeti Krabi Rahvamajas pidu, kus tähistati Krabi kohaliku ansambli 25. sünnipäeva.
♦ 18.-22.11.oli Varstu lasteaias poiste nädal: külas käisid politseinikud ja nädala ürituste lõpus valiti lasteaia pop-poiss.
♦ 19.11. osalesid valla mõlema kooli esindajad-õpilased Tallinnas toimunud noortekonverentsil "Lahe koolipäev".
♦ 20.11. toimusid Krabi kooli kõikidele klassidele infotunnid loomadest.
♦ 20.11. toimus Varstu Kultuurikeskuses Võru Puuetega Inimeste Koja eestvõttel puudega inimestele suunatud teabepäev.
♦ 21.11. vaatasid kõik 8. - 12. klassi õpilased Varstu Kultuurikeskuses Eesti filmi "Kertu", hiljem toimus arutelu.


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

