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Volikogus
16. septembril toimunud volikogu istungil kinnitati Varstu valla eelarvestrateegia aastateks 2014-2018.
Eelarvestrateegia koostatakse selleks, et planeerida järgmistel aastatel kavandatavate tegevuste finantseerimine.
Uues redaktsioonis kinnitati valla raamatukogude kasutamise eeskiri ja eraldati toetus Krabi külaseltsi projekti
„Krabi rahvamaja II korruse renoveerimine õpilaskodu olmetingimuste parandamiseks“ omaosaluseks.

Ohtlike jäätmete kogumiringi 11. novembril 2014.a. ajakava:
Kangsti küla
Kangsti korruselamu juures
10:00
Kõrgepalu küla
Puura lauda juures
10:15
Vana-Roosa küla
Kännu poe juures
10:25
Matsi küla
Matsi risttee
10:40
Pähni küla
Pähni bussijaama juures
10:55
Krabi küla
Krabi korruselamute juures
11:15
Krabi küla
Krabi koolimaja juures
11:50
Lüütsepa küla
Lüütsepa külamaja juures
12:15
Varstu alevik
Varstu, Tehnika ja Jõe tänava ristmik
12:20
Konteinerisse võib tuua ohtlikke jäätmeid: külmikud, telerid, arvutid, ravimid, värvid, patareid.
EI TOHI tuua olmeprügi, vanarehve, ehitusjäätmeid (eterniit, aknaklaas). Lisainfo tel: 53038182

Vajaduspõhise peretoetuse määramisest ja maksmisest järgmisel aastal.
Alates 01.01.2015 tõuseb nii vajaduspõhine peretoetus kui ka toetuse arvestamise aluseks olev perekonna
sissetulekupiir.
Toetuse suurus on alates 01.01.2015:
·
1 lapsega peredel - 45 EUR/kuus
·
2 lapsega peredel - 90 EUR/kuus
Sissetulekupiir alates 01.01.2015:
·
perekonna esimesele liikmele - 329 EUR
·
igale järgnevale vähemalt 14-aastasele liikmele – 164,5 EUR
·
igale järgnevale alla 14-aastasele liikmele - 98,7 EUR
Vajaduspõhise peretoetuse kohta täpsem info on leitav siit: http://www.sm.ee/et/perehuvitised

Veekogudele tekkiv jää on nõrk ja ohtlik
Külmemate ilmade saabumisega veekogudele tekkiv õhuke jääkiht ei pruugi kanda isegi lapsi. Päästeamet palub mitte
minna haprale jääle, sest see võib olla eluohtlik.
Talve saabudes veekogudele tekkinud jää on väga nõrk ja vesi selle all äärmiselt külm. +4o C vees kaotab täiskasvanud
inimene teadvuse kuni 10 minuti jooksul, lapsed ja vanurid veelgi varem. Jääst läbi vajumisel ei saa inimesele saatuslikuks
mitte ujumisoskuse puudumine, vaid eeskätt külm vesi, mis mõne minutiga tegevusvõime halvab.
Ohutu on minna jääle pärast paarinädalast külma, kui jää paksus on vähemalt 10 cm. Jää on alati õhem sildade juures,
kõrkjate ümbruses ning allika- ja suubumiskohtades. Samuti on voolava veega veekogus jää tavaliselt nõrgem. .
Tekkinud jää on lastele alati huvi ja põnevust pakkunud, kuid paraku ei oska lapsed hinnata ohtusid. Päästeamet palub
õpetajatel ja lapsevanematel selgitada jääle mineku riske ja tagajärgi ning mitte jätta lapsi veekogude läheduses järelevalveta.
Igal aastal on juhtunud õnnetusi lastega, kes on vanema teadmata läinud õhukesele jääle ja läbi selle vette vajunud.
Koeraomanikud ei tohi lasta samuti oma lemmikloomi õrna jääga kaetud veekogude äärde rihmata jooksma.
Päästeamet palub igaühe kaasabi ohtlike olukordade ennetamiseks ja vältimiseks. Nõrgal jääl viibijad tuleb sealt koheselt ära
kutsuda, et ei satuks ohtu nende endi ja õnnetuse korral päästma läinud kaaslase elu. Abi vajavat inimest märgates tuleb
koheselt helistada numbril 112.
Astra Pintson-Käo, pressiesindaja
Päästeameti Lõuna päästekeskus

e-post: astra.pintson-kao@rescue.ee
tel. 5308 1211, 733 7326

Varstu kultuurikeskuses avatud Markus Kasemaa tööde näitus.
08. novembril kell 19.00 Varstu Kultuurikeskuses Sulbi külateatri etendus „Me paneme su lehte…“
26. novembril kell 10.oo Võru kultuurimajas Kannel mobiilne nõustamispäev teemal
TÕÕVÕIMEREFORM. Tasuta üritusel esinevad Sotsiaalkindlustusamet, Maksu- ja Tolliamet, Eesti Töötukassa.
Vallas toimunust
♦ 30.09. toimus Varstu Keskkoolis stiilipäev „Rock“, mille korraldas 4.-5. klass, klassijuhataja ja huvijuht. Kooli tuldi
rockiriietuses, vahetunnid sisustati klasside esinemistega. Valiti välja parimad kostüümid ja päeva finaaliks oli Antsla
Kultuuri- ja Spordikeskuse trummiringi kontsert. Tehti ühispilt koos trummarite- ja nende juhendaja Heino Kalvetiga. Laste
meelest oli see päev lahe, sest sai korralikult rockkida ning mõnele tundus, et viibiti rockikoolis.
♦ 30.09. osalesid põhikooli tüdrukud maakonna meistrivõistlustel jalgpallis.
♦ 01.10. Varstu kool tutvustas rahvusvahelise projekti "Noorte sünergia" raames Parksepa, Smiltene ja Nauksene noortele
oma koolimaja ja õpilasomavalitsuse tööd. Läti ja eesti keeles luges luuletusi Contra.
♦ 01.10. külastas Krabi kooli haridus- ja teadusminister Jevgeni Ossinovski, kes tutvus õpilaskodu tööga ja osales õpetajate
vestlusringis, kus räägiti hariduselu valupunktidest. Oli väga sümpaatne ja tööindu andev kohtumine.
♦ 01.10. toimus lasteaias liiklusohutusele suunatud aktsioon „Me hoolime ja märkame“.
♦ 02.10. osales Varstu lasteaed rahvusvahelisel seminaril „Lapsest lähtuv kasvatus“.
♦ 03.10. tähistati õpetajate päeva, koolides andsid tunde ja lasteaias tegelesid lastega vanemate klasside õpilased.
♦ 03.10. toimus Vastu Kultuurikeskuses loodusehuvilistele salongiõhtu Georg Aheriga.
♦ 04.10. osalesid valla koolide noorkotkaste ja kodutütarde võistkonnad laskevõistlusel, kus Krabi kooli võistkond saavutas
I koha. Meeskonda kuulusid Klaudia Liivrand, Ott Mändmets, Ain Mägise, Virge Kaurson, Robin Roe, Joosep Keel, Sofia
Semevsky, Marianne Kuus ja Mariliis Põder.
♦ Ajakirjanduses kajastati 56 aastat töötanud, eesti kõige staažikama pedagoogi, Krabi kooli õpetaja - Linda Kenderi tegemisi.
♦ 08.10. toimus Varstu kooli lastevanemate üldkoosolek.
♦ 06.-10.10. oli Varstu lasteaias leivanädal, neljapäeval oldi raamatukogus leivateemaliste lugude ettelugemisel ja reedel
osaleti Pähni Looduskeskuses leivateemalisel õppepäeval.
♦ 07.10. osales Krabi kooli 7.- 9. klassi poiste meeskond Raplamaal Valtus EKSL rahvaliiga finaalvõistlustel jalgpallis.
♦ 08.10. Rõuges toimunud Võrumaa koolinoorte orienteerumise meistrivõistlustel saavutas Krabi kooli võistkond koolide
kolmandas grupis I. koha. Kokku võideti 7 esikolmikukohta. Individuaalset sai Ain Mägise III. koha. Paaridest tulid II kohale
Ragnar Suurmäe / Edvin Veinberg, Lisete Fatejeva / Merle Kaasik, Marjana Kiudmaa / Maris Hüdsi, Kristi Vainola / Triin
Mertsin. III koha said veel Madis Kononenko / Henrik Tamm. Varstu kooli võistkond saavutas üldkokkuvõttes põhikooliosas
III koha ja keskkooliosas II koha. Individuaalselt toodi ära 3 hõbemedalit, 3 pronksmedalit. Algajad startisid paaris ning ka
sealt saadi I koht ja III koht.
♦ 08.10. külastas Varstu kooli 3.-4. klass Võrus Fr. R. Kreutzwaldi Memoriaalmuuseumi ja vaatas lasteetendust "Pöial-Liisi".
♦ 09.10. osalesid Varstu keskkoolinoored Eesti-Läti ühisprojekti"Sünergia" raames kohtumisel Smiltene koolis.
♦ 09.10. oli esmaabikoolitus kõigile Varstu kooli õpetajatele.
♦ 08.-09.10. toimusid Varstu kooli saalis esimesed tõsised tennisetreeningud. Huvilisi õpilaste seas oli 30 ja täiskasvanuid15.
♦ 10.10.toimus Võrumaa Kutsehariduskeskuses maakonna karjääripäev, kus osalesid Varstu kooli 8.- 9.klassi noored.
♦ 10.10. toimus Varstu kooli 8.ja 9.klassile õppereis Viljandisse, külastati Pärimusmuusikaaita, Viljandi lossimäge ja vaadati
"Ugala" teatris etendust "Eesriie avaneb".
♦ 11.10.osales Robin Soe Tartus XII Rahvusvahelisel Sügisturniiril Judos ja saavutas C klassis II koha ja B klassis IV koha.
♦ 11.10. Põlvas Tantsuturniir „Magus Algus” VIII osavõistlusel saavutasid Alice Saluorg ja Kristo Pille E-kl. ST ja LA I k.
♦ 13.10. viibisid Varstu lasteaias Võrumaa Rajaleidja keskuse nõustajad.
♦ 13.-17.okt toimus Varstu Keskkoolis viisakale käitumisele tähelepanu pöörav nädal "Saa 1x 5a 2". Õpilastel oli võimalus
esineda kultuurhommikutel, teha temaatilisi plakateid ning oma mõtteid avaldada kirjatöödes.
14.10. rahvusvahelise projekti "Noorte sünergia" raames külastasid Varstu noored Parksepa Keskkooli, osaleti töötubades,
kuulati ülevaadet õpilasomavalitsuse tegemistest ja koos Läti noortega tähistati Balti keti 25. aastapäeva.
♦ 16.10. toimusid lasteaias lastevanemate üldkoosolek ja rühmade koosolekud
♦ 16. 10. toimus Varstu kooli 10 klassi õpilaste „rebasteks“ ristimine.
♦ 17.10.tähistati Varstu kultuurikeskuses eakate päeva ja klubi „Hõbehall“ 30. sünnipäeva.
♦ 21.-22.10. osalesid valla koolide õpetajad Tartus õpilaskodu kasvatajate tasemekoolitusel, kus läbivaks teemaks tasakaal.
♦ 23.10. toimus Varstu lasteaias liikluskasvatuse koolitus lasteaia personalile ja eraldi koolitus lastevanematele.
♦ 24.10. Varstu lasteaias korraldatud tuletõrjepäeval korraldati evakuatsiooniõppus.


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

