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Volikogus
Märtsikuu volikogu istungil võeti vastu Varstu valla 2014 a eelarve kogumahus 1 540 041 eurot. Eelnevalt arutas
valla eelarvet ka volikogu eelarve- ja majanduskomisjon. Võeti vastu uus jäätmehoolduseeskiri ja kinnitati
muudatused toimetulekutoetuse vahenditest täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise korras. Volikogus arutati
huvikoolide rahastamise võimalusi ja otsustati, et edaspidi toetatakse ainult oma valla koolides õppivaid õpilasi.

Kui oma perearst pole kättesaadav, vali 1220
Üleriigiline perearsti nõuandetelefon on kättesaadav olnud juba 8 aastat, ent siiski kõik ei ole endale selle meditsiinilise
konsulteerimise võimalust teadvustanud. Perearsti nõuandetelefonile helistab üle 600 inimese ööpäevas. Lühinumbrilt
1220 saab meditsiinilist nõustamist ja vajadusel teavet tervishoiu korralduslikes küsimustes. Telefonile vastavad ööpäev
läbi kogemusega pereõed ja perearstid. Rohkem helistajaid ongi õhtuti, siis, kui perearstikeskused on oma uksed sulgenud.
Päris ravimisele nõuandetelefon ei pretendeeri – eesmärk on anda operatiivselt arstlikku nõu.
Helistamine võib olla abiks kui
• Teie perearst ei ole kättesaadav,
• arvate, et terviseprobleem ei vaja perearsti poole pöördumist,
• viibite Eestis mõnes teises maakonnas,
• olete välismaal ega saa kohe oma perearsti poole pöörduda (välismaalt helistades valige +372 6 304 107),
• vajate konsultatsiooni kellegi teise (lapse, lähedase) tervise asjus.
Nõuandetelefon on helistajale kas kohaliku kõne hinnaga või mobiiltelefonilt lühinumbri paketipõhise minutihinnaga.
Kui kahtled, kas valida 112, minna haigla valvetuppa või valida 1220, siis vali viimane ning leia koos nõustajaga, mida
oleks konkreetse terviseprobleemi korral kõige otstarbekam ette võtta. Kui olete helistanud 1220-le ja kõne käigus selgub,
et Teie tervislik seisund vajab vältimatut arstiabi, suunatakse Teie kõne kohe edasi Häirekeskuse numbrile 112 kiirabi
väljasaatmiseks.

Massaažiteenus Varstu Kultuurikeskuses esmaspäeviti kella 10.oo-st ning muul ajal aeg ja
koht kokku leppida telefonil 5199 7239, Ellen Eelsoo
Küünetehnik Mõniste Teenusekeskuse ruumides, aeg kokku leppida telefonil 5694 4397.
Teade - Ostan selle aasta kinniseid männikäbisid. Tel 584 50278
Müüme ja paigaldame klaasplasttooteid Septikud ja reoveemahutid; veemahutud, muda- ja õlipüüdurid.
Tel 5373 8556, www.redsom.ee e-post: tellimus@redsom.ee

TRAKTORITE, LIIKURMASINATE JA NENDE HAAGISTE TEHNOÜLEVAATUS
10. aprillil 2014
14. aprillil 2014
kell 09.00 Krabi töökoda
kell 09.00 Kangsti teejaoskond+ Kõrgepalu
kell 09.30 Pähni RMK
kell 10.30 Varstu töökoda
kell 10.00 Vana-Roosa
HINNAKIRI 1. Traktori haagis 10 € , liikurmasinad 20 €
.

2. Ratastraktor 15 €, ratastraktor (alates 75 kw) 20 €
3. Määratud ülevaatuskohast kojukutse 4 € , eriväljakutse 16 €

OÜ Kagu-Sell, telefon 78 20 520

www.kagusell.ee

VÕRUMAA VAEGKUULJATE TEABEPÄEV
teisipäeval 8. aprillil 2014 algusega kell 12.00
Uued kuulmisabivahendid ja mitmesugused vajalikud signaliseerimise ja osutamise seadmed kasutamiseks
tööl ja kodusTeabepäeva korraldavad ühiselt:
• VÕRUMAA VAEGKUULJATE ÜHING
www.vaegkuuljad.vorukoda.ee
• KADRIMARDI OÜ
www.kadrimardi.ee
Koht :VÕRUMAA PUUETEGA INIMESTE KODA, Lembitu 2, Võru, 2 korrus. Info: 58133706

Vallas toimunust
♦ 18.02.osalesid valla mõlema kooli põhikooli tüdrukute võistkonnad Puigal toimunud Võrumaa koolinoorte saalijalgpalli
meistrivõistlustel ja jäädi jagama vastavalt 7.- 8. kohta.
♦ 18.02. avas Varstu lasteaed Varstu „Männi“ kaupluses joonistusnäituse „Minu koduke“.
♦ 21.02. Varstu Kultuurikeskuses toimunud Eesti Vabariigi 96, aastapäevale pühendatud kontsert-aktusel tunnustati meie valla
väljapaistvad ja teenekaid kaaskodanikke, TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia huvijuht-loovtegevuse õpetaja erialal õppiva Ave
Saluoru poolt pedagoogilise praktika käigus koostatud kavas „Põlvkondade side“ esinesid Varstu lasteaia, keskkooli ja
kultuurikeskuse taidlejad, söödi ühiselt sünnipäevatorti ja tantsiti ansambel MaMa saatel.
♦ 22.02. Krabi Noorkotkaste rühmajuht Aivar Mägise käis kaitseministri vastuvõtul.
♦ 23.02. EV aastapäevale pühendatud üritusel Veclaitsenes esines Paganamaa Kai trupp etendusega „Türgi hobuse muna“.
♦ 26.02.osales Krabi kooli 6.-9. Kl. poiste meeskond Narvas EKSL saalijalgpalli rahvaliiga finaalvõistlustel,saavutati 9.k.
♦ 26.02.tähistati Krabi koolis Eesti Vabariigi aastapäeva.
♦ 28.02. külastasid Varstu lasteaia vanema ja keskmise rühma lapsed Tartu AHHAA keskust.
♦ 28.02. asutati Kuutsil MTÜ Eesti Maakoolide Ühendus ja sinna kuuluvad ka Varstu valla koolid. Ühenduse loomise tingis
vajadus teadvustada ja kaitsta seisukohti, mis on olulised kogu Eesti, aga eelkõige maapiirkondade, arengut silmas pidades.
♦ 03.-08.03. oli Krabi kooli tüdrukute nädal, külas käisid kosmeetik ja maniküür, toimus meisterdamise töötuba. Teisipäev
oli spordipäev, kolmapäeval valmistasid tüdrukud maitsvaid toite, neljapäeval tutvuti joogaga ja käidi Luhasoos räätsamatkal.
Nädal lõppes reedel naistepäeva tähistamisega.
♦ 04.03. tähistas Varstu lasteaed Sipelgas 46. sünnipäeva vana-aja stiilis. Kasutusel olid 70-ndate aastate riided, mänguasjad,
raamatud, pildid, mängud jms. Ilmus lasteaia ajakirja „Sipelgas“ viies number. Ühtlasi peeti ka vastlapäeva, räägiti vastlapäeva
kommetest ja tavadest. Lastevanemate annetuste toel käisid lapsed lasteaia sünnipäeva tähistamas ka Võru Kratikeskuses.
♦ 05.03. osales Varstu lasteaia õpetaja-abi Katrin Parv loovuskoolitusel „Lõbusad rullid“.
♦ 06.03. võeti Krabi noorkotkaste ja kodutütarde rühma vastu kaks noorkotkast ja kaks kodutütart. Tunnustati tublimaid
liikmeid: Ringkonna tänukirjad said Viktorija Zujeva, Ele Laks, Andrei Zujev, Kerli Vill, Joosep Keel . Noorkotka
hoolsuspaela said Joosep Keel ja Margo Raju. Erialamärgi-luuraja said Margo Raju ,Joosep Keel ja Ain Mägise.
♦ 13.03.Varstu Kultuurikeskuses toimunud Võrumaa laste- ja noorte näitemängupäeval osales 6 näitetruppi. Žürii otsustas
9.-10. mail Mõnistes toimuvale algklasside riigifestivalile saata Varstu Kultuurikeskuse laste näiteringi “Kameeleon“
etendusega “Tedretäpilugu“, juhendaja Aili Vissel.
♦ 14.03. veerandi viimasel päeval käisid Krabi kooli õpilased Tartus Aura veekeskuses.
♦ 15.03. Nõos toimunud Eesti Karikavõistluste kolmandal etapil võistlustantsus, saavutasid Stella Männiste ja Arthur Lepp
Juunior 1 D- klassis LA- tantsudes 1. koha ning Marika Adson ja Trevor Kinna ST- tantsudes 4. koha.
♦ 16.03. toimus Varstu Kultuurikeskuses Kuressaare linnateatri etendus “Wally kohvik“.
♦ 19.03. tutvustas Päästeameti Võrumaa päästepiirkonna juhataja Kaimo Zilmer oma meeskonnaga Varstus valla ametnikele
ning hallatavate asutuste juhtidele päästevaldkonna hetkeseisust ja lähituleviku arengutest nii riiklikul kui ka kohalikul
tasandil, automaatsest tulekahjusignalisatsioonisüsteemist, tuletõkkeuste vajalikkusest, tuleohutuse enesekontrollil nõuetest ja
tuleohutusaruande koostamise kohustuslikkuse kriteeriumidest, KOV territooriumil ehitustegevuse järelevalvest, objektide
monitooringust, veevõtukohtadest ,kriisivaldkonna planeeringutest ja kriisireguleerimisest ning ennetusala 2014 projektidest
koostöös valla hallatavate asutustega.
♦ 19.03. osalesid Varstu lasteaia õpetajad Rõuges ideekursusel „Kevad“ ja 20.03. toimus Varstu lasteaia lastele matk
„Otsime kevade märke“. Vaatamata öösel sadanud lumele oli siiski kevadet nii õhus, vees kui mujalgi.
♦ 20.-21.03. osales Krabi kooli õpetaja Anne Kibal Põltsamaal õpetajate võrkpallivõistlustel „Ässad 2014“ ja saavutas
Võrumaa õpetajate võistkonna koosseisus I. koha.


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

