September 2014 – 9 (142)

Volikogus
16. septembril toimunud volikogu istungil kinnitati Varstu lasteaia arengukava aastani 2020 ja vastavalt esitatud
ettepanekutele muudatused Varstu valla arengukavas. Taotleti Krabi külas Mõisapargi, Mutemetsa külas Pärna ja
Pilpas Veskijärve 10 teenindamiseks vajalik maa munitsipaalomandisse. Otsustati toetada rahaliselt eakate klubi
Hõbehall, kellel tuleb 17. oktoobril 30. juubel. Infoks teatati, et Varstu koolis hakkab soovijatele tegutsema
tennisering. Avapäeval osales Võru Tenniseklubi president ja edaspidi on külla oodata tennisekuulsus Jürgen Zopp,
kelle vanavanemad elavad Varstus ja Varstu kooli vilistlane Eva Kauksi, kes on Tartu Tennisehalli direktor.
Vallavanem tutvustas korraldatud jäätmeveole üleminekut.

22.septembrist on Varstu kultuurikeskuses avatud Markus Kasemaa tööde näitus.
17. oktoobril kell 15.00 Varstu Kultuurikeskuses eakate päev ja „Hõbehall“ 30. juubel.
26. novembril kell 10.oo Võru kultuurimajas Kannel mobiilne nõustamispäev teemal
TÕÕVÕIMEREFORM. Tasuta üritusel esinevad Sotsiaalkindlustusamet, Maksu- ja Tolliamet, Eesti Töötukassa.
Krabi koolis käis külas Mihkel Raud
Krabi kooli esimene koolinädal sel aastal lõppes väga tähtsa sündmusega. Nimelt külastas meid tele- ja muusikamees Mihkel Raud. Kahtlemata oli see meie jaoks erakordne sündmus. Peaaegu sama eriline nagu Eesti jaoks
Ameerika Ühendriikide presidendi Barack Obama külaskäik. On ütlemata inspireeriv isiklikult kohtuda ja jutustada
inimesega, kes teleekraanil tundub ühteaegu selline karm ja kauge, väga terav ja otsekohene. Temaga ühes ruumis
viibides aga on vahetult hoomatav tohutu elukogemus ja tarkus, soojus ja mõistmine. Küsimusi oli palju, kõigil oli
väga huvitav, õpilastel ja õpetajatel. Tundus, nagu oleksime vanad sõbrad.
Täna oleme oma erakooli loomisega väga keerulises seisus, vajame abi, mis kusagil kindlasti olemas on. Oleme
tänulikud inimestele, kes võtavad vaevaks meid tundma õppida, et meile tuge pakkuda või leida inimesi, kes seda
tahavad ja suudavad. Täna saame öelda - aitäh, Mihkel Raud!
Läksime kõik nädalavahetusele kogemuse võrra rikkamana ja rõõmsa meelega- meid on taas märgatud!
Koolijuhataja Ale Sprenk

Ettemakstud jäätmekoti teenus
Varstu valla jäätmevedaja pakub oma klientidele, kelle kinnistule juurdepääs on seoses kehvade teeoludega
raskendatud või võimatu, lahendust ettemakstud jäätmekotiteenuse näol. Korraga müüakse kliendile aasta
tühjenduskordade arv jäätmekotte. Ettemakstud jäätmekoti kasutajad sõlmivad AS-ga Eesti Keskkonnateenused
tavapärase jäätmeveoteenuse osutamise lepingu lisa, milles märgitakse konteineri liigiks ettemakstud jäätmekott,
lepitakse kokku kottide arv, üleandmise koht ja veograafik. Jäätmevaldaja viib ettemakstud jäätmekoti lepingusse
märgitud üleandmiskohta. Jäätmekoti üleandmiseks tuleks jäätmevaldajal kotile kirjutada oma lepingu number või
kinnistu nimi.
Tegu on 140-liitrise punast värvi kotiga, mis on märgistatud vastavate kirjadega. Erinevus tavalise jäätmekoti
lepinguga võrreldes seisneb selles, teenuse hind sisaldab nii jäätmeveo kui ka koti hinda. Teenuse eest tasutakse
ette, mistõttu arvet enam ei tule. Ühe ettemakstud koti hind koos käibemaksuga on 0,32 € + 0,48 € veohind
konkreetses piirkonnas.
Kotte saab edaspidi välja osta ka Varstu vallamajast.

Teenused
Massaažiteenus - Varstu Kultuurikeskuses esmaspäeviti kella 10.oo-st või kokkuleppel tel. 51997239.
Juuksur - Mõniste sotsiaalmajas teisipäeviti ettetellimisel tel. 5303 0699 – Kristi.
Küünetehnik - Mõniste sotsiaalmajas, aeg kokku leppida tel. 5694 4397.

Vallas toimunust
Suvel autasustas Kodutütarde peavanem pr Angelika Naris Varstu kooli kodutütarde ja noorkotkaste juhendajat Helve Tina
kodutütarde hinnalise kingitusega - vormi juurde kuuluva villase keebiga.
♦ 26.08. toimunud vallavara enampakkumine nurjus osavõtjate puudumise tõttu.
♦ 26.08. Koostöös Politsei-ja Piirivalveameti, Võrumaa Omavalitsuste Liidu ja Võru Maavalitsusega soetati Võru maakonna
lasteaedade lastele 528 helkurvesti, mis anti üle igaaastasel maakonna lasteaia direktorite nõupidamisel.
♦ 27.08. osales valla majandusspetsialist Võrus hajaasutuse programmi nõupidamisel.
♦ 28.08. osales valla majandusspetsialist Võrus maakonna arengustrateegia uuendamise ja Võrumaa konkurentsivõime
tugevdamise tegevuskava koostamisega seotud seminaril.
♦ 29.08. osalesid valla koolide õpetajad Võru Kr. Gümnaasiumi aulas maakonna haridustöötajate õppeaasta avaaktusel.
♦ 29.08. toimus Fr.R. Kreutzwaldi memoriaalmuuseumis maavanema tänuüritus Eesti Kaunis Kodu maakonnakonkursil
osalenutele (meie vallast sel aastal seal ei osaletud) ja siseminister Hanno Pevkur andis üle Võrumaa kaunimatele kodudele
tänukirjad ja mastivimplid. Meie vallast anti need Hele ja Juhan Petersoni perele Varstu alevikus ning Jane ja Toomas Soe
perele Pähni külas.
♦ 29.09. oli ülemaailmne südamepäev. Hooli sinagi rohkem oma südamest – toitu tervislikult ja liigu rohkem.
♦ 01.09. Tarkusepäeval alustas kooliteed Varstu koolis 8 õpilast ja keskkooli 10. klassi asus õppima 10 õpilast. Varstu kooli
huvijuhina ja täpselt oma erialal asus tööle kevadel Viljandi Kultuuriakadeemia lõpetanud Ave Saluorg, ta on ka
klassijuhataja, poiste tööõpetust – ja muide võru keeles- hakkab andma Aivar Jalandi, matemaatikat Linda Kender ja koolis
saab õppima hakata läti keelt, õpetajaka Liga-Maija Senina Apest. Käesoleval õppeaastal erakoolina alustanud Krabi koolis
läks esimesse klassi 1 õpilane ja koolis õpib kokku 66 õpilast. Esimesel koolipäeval õnnistati sisse ka uue kooli uus lipp.
Uued töötajad: ajalooõpetaja Ele Zilmer, eripedagoog Elmi Mürkhain ja päevakasvataja Sirje Zilmer.
♦ 02.09. Nende vahel, kes tellisid Hauka laadalt LõunaLehe või pikendasid olemasolevat tellimust, läks vastavalt antud
lubadusele loosi Severini köögikombain firmalt Euronics Võru Polar. Õnnelik võitja oli Ille Uibo Varstu alevikust.
♦ 05.09. külastas Krabi kooli tuntud saatejuht, muusik ja kirjanik Mihkel Raud.
♦ 07.09. toimus Kohilas tantsuturniiri „Magus Algus“ VI osavõistlus, kus Alice Saluorg ja Kristo Pille saavutasid E-klassi
võistluses 22 paari hulgast standarttantsudes I ja Ladina-Ameerika tantsudes II koha.
♦ 09.-10.09 väisasid Võrumaad Jõgeva maakonna kultuuritöötajad, külastati ka Varstu Kultuurikeskust.
♦ 10.09. osalesid Varstu kooli noorkotkad ja kodutütred maakondlikul orienteerumisvõistlusel ja said III koha. Võistkonda
kuulusid kodutütred Kaisa Langus, Anete Siig, Reili Jäädmaa, Age Kannumäe, Neleriin Vaiksaar, Airin Alliksoo ning
noorkotkad Alver Alvela, Kervin Adamson, Carl Jõõts, Johannes Klaus Konksi.
♦ 11.09. õhtu oli Varstu koolimaja täis uudishimulikke, kes tahtsid teha esimesi katsetusi tennisemängu alal. Nimelt
korraldasid lapsevanemad kooli saalis võimaluse selle spordialaga tutvuda ja organiseerisid vägeva näidisesinemise. Aitäh
lapsevanemad Kaido Kangur ja Aleksander Pertel.
♦ 18.09.toimus Varstu alevikus ja selle ümbruses orienteerumismäng, kus osalesid nii kooliõpilased, nende vanemad kui ka
Varstu elanikud. Kokku läks tunniajalisele jooksule ligi 40 võistlejat.
♦ 15.-19.09.oli Krabi Koolis tervisenädal - teemaks kartul: esmaspäeval tegid nooremate klasside õpilased kartulitrükis pilte;
teisipäev oli teadmiste päev, kus iga klass sai vastavalt oma teemale jagada infot kartuli kohta (kasulikkus, mõistatused,
luuletused, erinevad kartulisordid jne); kolmapäeval said kõik klassid valmistada omavalmistatud toite kartulist ja teised neid
maitsta: neljapäeval toimus spordipäev ja reedel viktoriin kogu nädala jooksul jagatud info kohta. Kõik klassid käisid ka
tammetõrusid korjamas, et need siis sel nädalal toimuval matkapäeval Alaveski loomaparki viia.
♦ 15.-19.09. oli Varstu lasteaias puu-ja köögiviljanädal: esmaspäev – marjapäeval käis vanem rühm Pähni Looduskeskuses
soo- õppeprogrammi raames tutvumas metsamarjadega; teisipäev oli juurviljapäev, kolmapäev puuviljapäev, neljapäev
aedviljapäev ja reedel tervisliku salati valmistamise päev. Avati sügisandidest koostatud vahva näitus, mille koostamisel
osalesid aktiivselt ka lapsevanemad ning nädala jooksul käisid lapsed õppekäikudel mitmetes koduaedades
♦ 18.09. käis lasteaia vanem rühm Tartus AHHAA keskuses ja osales „Limonatooriumi„ töötoas.
♦ 20.09. osales bussitäis Varstu valla rahvast Tartus toimunud seenioride päeval „Kuldne sügis“.
♦ 22.09. käisid Varstu kooli õpilased Eesti-Läti programmi projekti “Youth for synergy“ raames Naukseni Keskkoolis Lätis.
♦ 23.09.kohtusid Varstus valla esindajatega Võrumaa Omavalitsuse Liidu juhatuse esindajad Mailis Koger ja Juri Gotmans
ning Võrumaa Arenguagentuuri juhataja Ivika Nõgel. Arutati koostöövõimalusi ja tulevikuplaane.
♦ 23.-24.09 osales Varstu valla kultuurijuht Võrumaa kultuurijuhtide külaskäigul Saaremaale.
♦ 24.09. osales Varstu kooli esindus Võrumaa koolinoorte murdmaajooksus ja saavutas üldkokkuvõttes oma koolide grupis III
koha. Parimad tulemused: Säde Kannumäe TC500 I koht, Egert Veinberg PB1000 6. koht.
♦ 24.09. toimus Varstus ja Krabil seoses korraldatud jäätmeveole üleminekuga infopäev, kus selgitusi jagas prügivedaja firma.
♦ 25.09.kohtusid vallavanemaga Võru politseijaokonna piirkonnavanem Varbo Maandi ja piirkonna konstaabel Hans
Saarniit, kes tutvustasid politseitöös tulevaid muudatusi alates 1. oktoobrist. Meie valla konstaabliks jääb Hans Saarniit.
♦ 26.09. osales valla sotsiaaltöö spetsialist Võrus kohtumisel sotsiaalkaitseminister Helmen Kütti ja tema meeskonnaga.
♦ 26.09. oli koolides e-õppe päev, mõlema kooli õpetajad käisid Konguta koolis vaatamas, mis digipöörde käigus teha saab.
♦ 27.-28.09. toimunud Kaitseliidu Võrumaa Maleva patrullvõistlusel "Käve üle küngastõ" osales kodutütarde rühma
koosseisus
Reili Jäädmaa, noorkotkad Kervin Adamson, Alver Alvela ja Johannes Klaus Konksi andsid oma panuse
võistluse edukaks läbiviimiseks vastutegevuse organiseerijatena.
♦ 26.09. avati Krabi rahvamaja teise korruse õpilaskodu õpilastele. Toimus pidulikult lindi lõikamine ja tordi söömine.


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

