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Volikogus
18. novembri volikogu istungil anti nõusolek esitada taotlus Varstu aleviku kergliiklustee (Pilpast Ritsiku tänavani)
rajamiseks, muudeti koolitöötajate koosseisu kinnitamise korda ning valla hallatavate asutuste struktuuri ja töötajate
koosseisu. Tunnistati kehtetuks Krabi Põhikooli tegevusega seonduvad Varstu Vallavolikogu õigusaktid, kuna need
ei ole valla elu korraldamiseks enam vajalikud. Toimus valla põhimääruse I lugemine ja volikogu hariduse- ja
kultuurikomisjoni koosseisust arvati välja Airi Parv, kes astus õpingute tõttu tagasi ka volikogu liikmest ja tema
asemel määrati volikogu liikmeks Jaana Kõvatu. Kuna tennisetreeningud on väga hästi käima läinud ja lastele need
väga meeldivad, otsustati volikogu vabast jäägist toetada Varstu koolis toimuvaid tennisetreeninguid selle aasta
lõpuni. Täiskasvanud maksavad osalustasu ise.

05. detsembril kell 16.oo Varstu Kultuurikeskuses jõuluootuse kontsert.
Jõuluteemalised õpitoad Varstu Kultuurikeskuses:
04. detsembril kell 16.oo jõuluseaded – juhendaja Tea Laks
08. detsembril kell 13.45 piparkoogitegu ja kaunistamine – juhendaja Aili Vissel.
15. detsembril kell 16.oo jõuluseaded – juhendaja Tea Laks

12. detsembril 2014 Varstu Kultuurikeskuses kella 09.oo – 15.oo JÕULULAAT
Kohalikud käsitöötegijad ja muidu meistrid - Tulge oma kaupa müüma. Tel. 55620880
Krabi kooli jõulupidu 18. detsembril kell 17.oo Krabi rahvamajas.
Varstu lasteaia ja valla mudilaste jõulupidu 19. detsembril kell 13.oo Varstu Kultuurikeskuses.
Varstu Keskkooli jõulupidu 19. detsembril kell 18.oo Varstu Kultuurikeskuses.
Tarbijakaitseameti e-kaubanduse teemaline teavituskampaania „Osta targalt! Ka e-poest!“.
2014. aasta 13. juunil jõustusid võlaõigusseaduse muudatused, millega tuli e-kauplejatele uusi nõudeid ja mis reguleerib
täpsemalt seda, millist teavet peavad e-poed tarbijale enne lepingu sõlmimist andma.
Tarbijakaitseamet korraldas selle aasta septembris uuringu, mille käigus kontrolliti e-poode. Vaid 4% kontrollitud poodidest
ei olnud ühtegi puudust. Enamiku e-poodide rikkumised seisnesid selles, et nad pole suvel jõustunud seadusemuudatusi
oma tegevusse üle kandnud.
Paljud eraisikud müüvad erinevates kanalites oma kasutatud või kasutamata asju. Ameti hinnangul pole selles midagi halba,
kuid ostja peab seejuures arvestama sellega, et probleemide tekkimisel ei laiene talle seadusest tulenevad tarbijaõigused.
Näiteks ei kehti sellisel juhul 14-päevane taganemisõigus, ning ostja ei saa pöörduda abi saamiseks tarbijakaitseameti või
tarbijakaebuste komisjoni poole.
Keerulisem olukord tekib siis, kui eraisikust müüja jätab endast mulje kui ettevõtjast. Sellisel juhul on ilmselgelt tegemist
eksitava ja seega ka keelatud kauplemisvõttega, mis on karistatav.
Selleks, et nii tarbijad kui ettevõtjad teaksid, millised on nende õigused ja kohustused e-poodidest ostes või e-kauplusi
pidades, alustaski tarbijakaitseamet selle teemalise teavituskampaania. Tarbija peaks enne e-poest ostmist uurima, kes on
kauba tegelik müüja, tutvuma e-poe tellimis- ja maksetingimustega ning teadma, et tal on õigus kasutamata kaup 14 päeva
jooksul e-poele põhjendusteta tagastada.
Tarbijakaitseamet laiendas e-kaubanduse teemalise kampaania jaoks algselt kasutatud autode teemalise teavituskampaania
jaoks tehtud veebilehte www.ostatargalt.ee, lisades sellele e-kaubanduse, aga ka varasema laenuteemalise kampaania
nõuanded. Kuna e-kaubandus on kiiresti kasvav ärivaldkond ning levib interneti kaudu igale poole, siis palume teid aidata
kampaania sõnumit oma kanalite, näiteks kohaliku omavalitsuse kodulehe kaudu levitada.

Selleks lisame veebibänneri, mida saate võimalusel oma kodulehel kasutada. Eestikeelse bänneri lisamisel linkida see meie
kampaaniateemalisele veebilehele www.ostatargalt.ee Oleme uuendanud ameti Youtube-i kanalis olevat õpetlikku videot
„Internetist ostmine“, lisaks sellele leiab regulaarselt kasulikke nõuandeid tarbijakaitseameti Facebooki lehelt
www.facebook.com/tarbijakaitseamet.
Küsimuste või probleemide korral võtke palun ühendust Epp Joalaga e-posti aadressil epp.joala@tarbijakaitseamet.ee.
Meeldivale koostööle lootma jäädes, Epp Joala , epp.joala@tarbijakaitseamet.ee
Tarbijakaitseamet tarbijapoliitika ja avalike suhete osakonna spetsialist, tel 620 1912, 585 38885

Vallas toimunust
♦ 04.11. saavutas Varstu KK võistkond Võrumaa koolinoorte 6. -9. klassi M- liiga segavõrkpalli meistrivõistlustel 3. koha ning
sai parima harrastaja karika. Meeskonnas mängisid: Kevin Leer, Egert Veinberg, Jaanus Mitt, Riivo Männiste, Indrek Piir,
Reili Jäädmaa, Kätlin Vent ja Jaanika Armulik.
♦ 05.11. toimus Varstu koolis tuletõrjealane evakueerimisõppus.
♦ 06.11. osales Krabi Kooli poiste võistkond Võru Spordikeskuses Võrumaa koolinoorte 4.- 5. klassi Dumle
rahvastepallivõistlustel ja koolis toimus koolisisene saalihokiturniir.
♦ 08.11. oli Varstu Kultuurikeskuses Sulbi külateatri etendus „Me paneme su lehte …“.
♦ 10.11. toimus Mõniste rahvamajas Võrumaa Partnerluskogu korraldusel strateegia meetmete infopäev
♦ 11.11. korraldas Varstu vald koostöös Keskkonnainvesteeringute Keskuse ja AS-ga Epler &Lorenz valla territooriumil
ohtlike jäätmete kogumisringi. Suurte jäätmete kogumiringi sel aastal ei korraldata.
♦ 10.-14.11.oli Krabi Koolis poiste nädal. Esmaspäeval pandi proovile oma oskused, teisipäeval valiti kooli viisakaim poiss
2014, kolmapäeval harjutasid poisid oma kokakunsti, neljapäeval selgitati välja klasside parimad kabetajad ja reedel külastati
Haanjas asuvat mootorrataste muuseumi.
♦ 10.-14.11. toimus Varstu Keskkoolis male-kabenädal. Läbi mitmete voorude selgitati välja kooli meistrid. Kooli malemeister
2014 on Reikko Valge (4.kl.) ja kabemeister Rasmus Serg (8.kl.).
♦ 11.11.saavutas Varstu KK võistkond Võrumaa koolinoorte 6. -9. klassi N- liiga segavõrkpalli meistrivõistlustel 3. koha ja oli
ühtlasi parim harrastaja. Meeskonnas mängisid: Reili Jäädmaa, Kätlin Vent, Jaanika Armulik, Kristella Valge, Kevin Leer,
Egert Veinberg, Jaanus Mitt.
♦ 17.- 21.11. korraldati Varstu lasteaias poiste nädal.
♦ 19.11. toimus Varstu Keskkoolis ja Krabi koolis Eesti Pärimusmuusika Keskuse poolt korraldatud koolikontsert, esinesid
Tarmo Noormaa ja Lauri Õunapuu.
♦ 21.11. toimus Krabi ja Varstu koolides e-õppe päev, õpetajad osalesid Tartus toimunud Hariduskonverentsil.
♦ 22.11. osalesid koolide kodutütred ja noorkotkad Osulas toimunud maakondlikul kabe- ja malevõistlustel. Väga tublilt
esinesid Varstu rühma liikmed, malevõistkond saavutas üldarvestuses III koha. Individuaalselt oma vanuserühmades Alice
Saluorg ja Martin Oja I kohad ja Airin Alliksoo III koht. Kabeesinduse parimad tulemused: Neleriin Vaiksaar ja Reinar Vissel
I kohad. Krabi rühmast Hanna Riisa saavutas males II koha ja Ain Mägise III koha.
♦ 24.11. korraldasid Varstu kooli üheksanda klassi noored kultuurihommiku kadripäeva kommetest. Lauldi ja mängiti
vanarahva kombestiku järgi, jäljendati pererahva külastamist ja anni palumist.
♦ 25.11. väisas Varstu kooli Eesti esireket ja Aasta 2014 parim tennisist Jürgen Zopp. Meie rõõm oli piiritu. Kõik tennisetrennis osalejad said temaga mängida ja muidugi lõputult küsimusi esitada ning saada näpunäiteid. Suur tänu Eesti
Tenniseliidule, kes Jürgeni abiga toimetas koolile palle, reketeid ja erialast kirjandust.
♦ 25.11. tegutsesid keskkooli noored ja 8. kl õpilased ajalootubades: nad andsid noorematele koolikaaslastele ülevaate Eesti ja
Rooma ajaloost, ristirüütlite relvastusest, maadeavastajatest, Venemaa kodusõjast.
♦ 25.11. Kadripäeval käisid lasteaialapsed valla asutustes kadrisanti jooksmas.
♦ 25.11. toimus Varstus 1.-3. kl õpilastele esmaabikoolitus, mille viis läbi Riina Paat Punasest Ristist. Koolituse käigus said
lapsed näpunäiteid, kuidas end aidata õnnetusjuhtumite korral.
♦ 26.11. oli Varstu kooli 6-8.klassi õpilastele põnev. Külla tulid Sirje ja Georg Aher, kes viisid läbi kaks tundi kestva
kalaprogrammi. Saadi palju uusi teadmisi, lahati räime. Õpilased olid väga rahul toimunud üritusega.
♦ 26.11. osalesid Varstu Keskkooli noored koos Parksepa noortega filmikoolituses. Filmialane õpe toimus Eesti-Läti piiriülese
projekti „Noorte sünergia” raames.
♦ 27.11 käis Varstu kooli 4.-5. kl. koos vanematega Viljandis vaatamas Ugala teatri etendust „Printsess Luluu ja Härra Kere“.
♦ 29.11. Tartus toimunud Jõuluturniiril Judos võitis Jane Soe C klassis (kuni 55kg) III koha.
♦ 29.11. SA Võrumaa Arenguagentuur ja Võru maavalitsus korraldasid konkursi tunnustamaks Võrumaa tegusaid inimesi.
Võrumaa kodanikuühenduste konverentsil pälvis maavanemalt Võrumaa tegusa kodaniku 2014 tunnustuse Ale Sprenk.

Ilusat jõuluootust ja meeldivat jõulurahu kõigisse kodudesse!


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

