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Volikogus
15. septembri volikogu istungil delegeeriti uues ehitusseadustikus kohalikule omavalitsusüksusele antud ülesanded
vallavalitsusele, tunnistati kehtetuks endine valla ehitumäärus, kehtestati sõidutoetuse määramise kord mujal
keskkoolides käivatele õpilastele, käesoleval õppeaastal makstakse sõidutoetust 10.klassi õpilastele, järgmisel
õppeaastal 10. ja 11. klaasi õpilastele ja edaspidi kõigile keskharidust omandavatele õpilastele. Seoses laste arvu
suurenemisega täiendati lasteaia töötajate koosseisu ühe abiõpetaja võrra.
Jäätmekäitluse korrastamise eesmärgil täiendati jäätmehoolduseeskirja. Eramu või korterelamu jäätmemahuti suurus
sõltub nüüd elanike arvust ja jäätmemahuti tühjendussagedusest. Mahuti suuruse määramise aluseks on 60l jäätmeid
inimese kohta kuus. Seoses muudatustega tulevad jäätmekäitlejatel määrusega kooskõlla viia kõik senised
jäätmeveo teenuse osutamise lepingud. Arutati pagulastega seonduvat ja tõdeti, et Varstu vallal ei ole elamispinda
ega võimekust probleemiga tegeleda. Varstu valla arengukavasse saab esitada täiendusi oktoobrikuu volikogu
istungini. Arengukavaga saab tutvuda Riigi Teatajas ja valla kodulehel – Juhtmine – Arengukavad.
Volikogu teavitab, et alates 1. juulist 2015 kaetakse huvihariduse ja -tegevuse kulud ainult Varstu valla koolides õppivate
õpilaste eest , kelle registreeritud elukoht on Varstu vald. Varstu Vallavolikogu vastavasisuline 16.12.2014 määrus
nr 1-1.5/21 on avaldatud Riigi Teatajas ja valla kodulehel: haridus- ja kultuur – toetused – huvihariduse toetamine.

Politsei- ja Piirivalveamet annab teada, et Võrus on võimalik isikut tõendavaid dokumente taotleda
esmaspäevast neljapäevani ajavahemikul kell 9-17. Reedeti on teenindused klientidele suletud. Kõige mugavam
on teenindussaali külastada, kui broneerite eelnevalt endale sobiva külastusaja leheküljel broneering.politsei.ee
Võru teenindus asub aadressil Võru linn Räpina mnt 20a.

Varstu Kultuurikeskuses Ringid ei ole veel tööd alustatud.
03. oktoobril toimub eakate päeva tähistamine.
10. novembril Alen Veziko ja Pärt Tarvase kontsert „Ikka veel teel“.
Ühissõidukipeatuste nimede täpsustamine
Siseministeerium pöördus Varstu Vallavalitsuse poole kirjaga ning palus üle vaadata Varstu valla territooriumil
olevad ühissõidukipeatuste nimed ja määrata need ühtse nimekirjana. Vallale on edastatud kohanimenõukogu poolt
tellitud peatuste nimede eksperttöö. Eksperttöö raames analüüsisid eksperdid ühissõidukipeatuste nimede sobivust
kohanimeseaduse, eesti keele reeglite ja konkreetse kohaga. Eksperdid tegid parandusettepanekuid ja andsid
soovitusi ühissõidukipeatuste nimede parandamiseks. Ekspertöös toodi välja Varstu vallas asuvad peatused, mille
nimetus vajaks parandamist ja Maa-amet tegi ettepaku muuta järgmiste bussipeatuste nimed: Tikutaja asemel
Tikuta, Kalda asemel Soolätte ja Viru küla asemel Viru.
Kui ettepanekute kohta on küsimusi, ettepanekuid või vastuväiteid, siis palun esitage need Varstu Vallavalitsusele
hiljemalt 12.10.2015. a e-posti aadressil vald@varstu.ee või võtke ühendust maakorraldajaga tel 782 1354.

Head käsitöömeistrid!
Alates 2000. aastast on Võrumaa omavalitsuste käsitöömeistrid eksponeerinud ja müünud oma käsitööd jõulukuu esimesel
nädalal Riigikogu hoone vestibüülis. Taoline ettevõtmine on kujunenud pikaajaliseks traditsiooniks, millest tänavu täitub
väärikas 15 aastat.
Ka sel aastal on Võrumaa Omavalitsuste Liit saanud nõusoleku Riigikogu juhatuselt korraldada käsitöö näitus-müük
Riigikogus, sedapuhku 7. – 9. detsembril 2015. aastal.
Sellest tulenevalt, kutsume Teid, head käsitöömeistrid, üles loovalt kaasa mõtlema ja oma tooteid esitama.
Meie jaoks on oluline, et Teie käsitöö oleks kvaliteetne, omanäoline, innovatiivne, kuid samas ka Võrumaale omane.
Käsitööd saate esitada 29 – 30. novembril 2015 Rõuge Ööbikuoru Külastuskeskusesse.
Täpsem informatsioon: Lya Veski, tel 5552 3366; e-kiri lyaveski@hot.ee
Ülle Lehtsalu, tel 5635 1010; e-kiri UlleLehtsalu@gmail.com"

Vallas toimunust
♦ 12.-13.08. toimus Vana-Vigalas seitsmes vabariiklik õpilaskodude suvekool, mille töös osalesid ka Varstu kooli õpetajad.
♦ 31.08. toimus Seedri puhketalus vallavanema ja volikogu esimehe vastuvõtt Varstu valla pedagoogidele.
♦ 01.09. alustas kooliteed Varstu koolis 6 õpilast ja Krabi kooli I klassis 2 õpilast. Varstu koolis õpib kokku 99 õpilast ja Krabi
koolis 65 õpilast ning Varstu lasteaia nimekirjas on nüüd 39 last, mistõttu lubas vallavalitsus alanud õppeaastal liirrühmad
teha pisut suuremaks, kui seadus ette näeb. Varstu koolis töötab alates 1. septembrist õppealajuhatajana Merit Kokk.
♦ 04.09.toimus lasteaia lastele liiklusteemaline jalutuskäik „ Ohutult lasteaeda“.
♦ 04. -08. 09.osalesid Varstu kooli õpilased Kertu Serg ja Armands Ivanovs Varssavis X koolinoorte kergejõustikumängudel,
kus Eesti koondis saavutas kokkuvõttes 5. koha.
♦ 05.09. toimus Tallinnas Pirita Majandusgümnaasiumis Eesti Karikavõistluste Etapp D, C, B ja Vaba klassile võistlustantsus,
kus Stella Männiste ja Mart Kirotar saavutasid Juunior 1 C võistlusklassis ST- tantsudes 5. koha ja LA-tantsudes 2. koha.
♦ 08.09. külastasid Varstu lasteaia lapsed Mõniste Päästekomandot.
♦ 10.09. Laste-Raamatu-Suve lõpupeol Võrumaa Keskraamatukogu lasteosakonnas osalesid Varstu kooli tublid lugejad AnneMai Vaikjärv ja Stella Männiste 6. klassist. Lugemisprogrammi läbinud lapsed said võimaluse kohtuda silmast silma Eesti
ühe põnevama kirjaniku Andrus Kivirähkiga
♦ 10.09. osales Varstu põhikooli 55 last Antslas Aksel Kersna mälestusvõistlustel kergejõustikus. Eriti tublid olid V-VI kl ja
VII-IX klasside koondised, mõlemad saavutasid üldkokkuvõttes II koha.
♦ Alates 17.09. saab neljapäeviti kell 20.oo jälle Varstu Kultuurikeskuses kinos käia.
♦ 14.09. käisid Varstu kooli 1. ja 2. klassi lapsed Alaveski loomapargis. Lemmikuteks kujunesid vallatlevad karupojad.
♦ 15.09.toimus Haanja,Rõuge ja Varstu kultuurijuhtidel ühiste näituste ja koostööürituste ümarlaud.
♦ 17.09. käisid Varstu lasteaia lapsed Tartu AHHAA Keskuses.
♦ 17.09. saatsid Varstu kooli 4. klassi lapsed teele suve ja otsisid esimesi märke saabuvast sügisest. Pilpa järve kaldal peeti
piknikku, ,
veedeti aega mängides ja ilusat ilma nautides. Lähenevast sügisest andsid märku kollased lehed, kaseriisikad ja külm
järvevesi. 5.-6. klassi esimene suurem sündmus algaval õppeaastal oli rattamatk Kangstisse klassijuhataja poole.
♦17.09. kohtusid Mõnistes Töötukassa töötajad ning Varstu ja Mõniste valdade juhid ja sotsiaaltöötajad.
♦17.09.kohtus Varstu valla kultuurijuht Eesti Kontserdi esindajaga, eesmärgiks tuua Varstusse klassikalist muusikat.
♦19.09. toimus Matsi krossirajal Eesti Meistrivõistlused ja Baltic Cup bagi ja veoautokrossis. Gaz-53 veoautode klassis
võidutses taas Sigmar Tammemägi, kes saab ka Eesti meistriks. Gaz-51/52 klassis sai koduvalla rajal 5. koha Rainer Vissel.
♦ 20.09. toimus Põltsamaal Läti Ziguli sõiduautode karikasarja etapp, kus Sigmar Tammemägi sai II koha.
♦ 18.-20.09.esindas Krabi Kooli poiste saalihoki võistkond Eestit rahvusvahelisel saalihokifestivalil Lätimaal Kocenis.
Saavutasid III koha ja meeskonnas mängisid Anrei Zujev, Kevin Tikenberg, Madis Kononenko, Lauris Pikk, Stasis Roman
Eiche, Max-Sander Salusaar, Algis Allik, Sander Peetrisoo ja Marek Ots.
♦ Maakondlikul NK ja KT orienteerumisvõistlusel saavutas rühmade kokkuvõttes Varstu rühm 4.koha ja Krabi 6.koha.
♦ 18.-20.09. võõrustas Varstu Keskkool maakondade noorkotkaste ja kodutütarde spordiesindusi. Toimusid organisatsiooni
vabariiklikud spordimängud. Suure panuse ürituse kordaminekuks andsid Varstu rühma noorkotkad ja kodutütred.
♦ 18.09. avati Varstu vallas RMK Pähni looduskeskuse lähedal metsalagendikul kunstiakadeemia tudengite valmistatud
kolmest 3-meetrile läbimõõduga hiidruuporist koosnev puidust installatsioon „RUUP“, millega saab võimendunult kuulata
looduse hääli. Idee sündis kunstiakadeemia sisearhitektuuri eriala üliõpilaste I kursuse tööna, kui tudengid püüdsid lahti
mõtestada metsaraamatukogu mõistet. Nüüd on koht, kus lehitseda „looduse raamatut“.
♦ 21.-24.09.oli Krabi koolis tervisenädal teemal „Sibul ja küüslauk“. Esmaspäeval oli teadmiste päev, olid ettekanded, lauldi
ja loeti luuletusi sibulast ja küüslaugust ning korraldati viktoriin ja sügisviljade "Nunnu näitus". Teisipäeval korraldas 9.klass
lõbusa spordivõistluse: sibulate täpsusvisked, silmad kinni sibula korjamine, sibulakorvi ja kostüümiga jooks jne.
Kolmapäeval toimus õppekskursioon Räpinasse. Tutvuti paberivabriku tööga, külastati Sillapää lossi, toimusid töötoad
Räpina loomemajas: kinkekarbi valmistamine, lillepotti kaunistamine, kaunistatud paberi ja klaasimaali tegemine.
Neljapäeval valmistati sibulast ja küüslaugust toite ning degusteeriti neid.
♦ 21.-25.09. oli Varstu lasteaias puu- ja köögivilja nädal, mille raames toimus matk puu- ja köögiviljaaeda, valmistati
tervislikku salatit ja tähistati koos algklasside õpilastega sügise saabumist. Nädala jooksul pandi üles laste ja laste perede poolt
valmistatud sügisnäitus uues paviljonis. Reedel tähistati lasteaias vanavanemate päeva.
♦ 22.09. osalesid Varstu ja Krabi kooli 8. ja 9. klassi poisid projektis “Tervena tulevikku”, mis viidi läbi Võru Kuperjanovi
Jalaväepataljonis. Tutvuti sõdurieluga, uudistati relvi ning sooritati noorsõduri kehalise võimekuse test.
♦ 24.09 osalesid mõlema kooli 6. – 9. klassi poiste võistkonnad Puigal Võru maakonna koolinoorte jalgpalli meistrivõistlustel.
14 kooli konkurentsis jäid Krabi poisid jagama 4. – 6. kohta ning Varstu poisid 10. – 12. kohta.

1. oktoobril kell 18.oo avatakse Rõuge rahvamajas
meeleolukalt ja harivalt Martin Marki ja Jaanus Tanilsoo fotonäitus "Meie kodukoha tavaline eriline loodus".
Näitusel on 11 viimase aasta jooksul Rõuges ja mujal Võrumaal sündinud pilti erinevatest olevustest, objektidest ja
loodusnähtustest. Pilte täiendavad nende saamislood ja kujutatava kirjeldus oma ala ekspertide kommentaaridega.


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

