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Volikogus
17.novembri volikogu istungil kooskõlastati Võru maakonnaplaneering 2030+, muudeti keskkooli ja
kultuurikeskuse töötajate koosseisu ja otsustati munitsipaliseerida teed ja teelõigud, mis asuvad riigi maal.
Volikogu andis arvamuse bussipeatuste nimede täpsustamisest, jätta Tikutaja ja Kalda ning Viru küla asemel Viru.

Arstiabist. Terviseamet sulgeb Varstu perearstikeskuse
Terviseameti 19.11.2015 käskkirja alusel lõpeb alates 1. jaanuarist 2016 perearstita (praegu on ajutine
asendus) Varstu valla nimistu ajutine asendus. Varstu nimistu suurus (674 isikut), jääb alla TTKS § 8 lõike 41
punktis 1 nimetatud piirsuuruse alammäära, millest tulenevalt ei ole tegemist jätkusuutliku nimistuga ning
Terviseamet ei pea põhjendatuks jätkata perearstita nimistu ajutise asendusega. Terviseamet liidab Varstu
perearsti nimistu Mõniste perearsti Arija Rimbeniece nimistuga. Mõniste nimistus on 739 isikut, mis on
samuti alla piirsuuruse alammäära ja ei ole jätkusuutlik. Terviseamet määrab täiendava teeninduspiirkonna
perearsti Arija Rimbeniece teeninduspiirkonnale, lähtudes TTKS § 9 lõikes 2 sätestatust, millest tulenevalt
arvestab Terviseamet teeninduspiirkonna määramisel piirkonna eripärast tingitud üldarstiabi nõuetekohast
osutamist ja kättesaadavust mõjutavaid asjaolusid, sealhulgas elanike arvu ja ühistranspordi korraldust
vaadeldavas teeninduspiirkonnas. Terviseameti käskkirja tekst algas sõnadega: „Terviseametil on
kohustus tagada üldarstiabi kvaliteetne kättesaadavus.“
Varstu vallavanema korduvaid vestlusi Terviseameti ametnikega ei võetud arvesse.
Küsimuste tekkimise korral palun pöörduda Terviseameti peremeditsiini osakonna peaspetsialisti
Marilin Sternhof poole telefoni teel 6509863 või marilin.sternhof@terviseamet.ee
Info dr Piret Metsa patsientidele Varstus
Alates 1. jaanuarist 2016 osutab teile üldarstiabi perearst Arija Rimbeniece
Perearstikabineti asukoht: Mõnistes, Mendise 66002; Harglas Kirikumõisa tee 5
Telefon: 78 91 834 (Mõnistes); 76 98 760 (Harglas); Arija Rimbeniece 51905891; Milla Liiv 53925622
E-posti aadress: arija.rimbeniece@mail.ee Vastuvõtuajad:
Perearsti Arija
Pereõe Milla Liiv iseseisev
Perearstikeskuse
Rimbeniece vastuvõtt
vastuvõtt
lahtiolekuajad
Esmaspäev
9.00 – 13.00
7.30 – 9.00; 14.00 – 15.30
7.30 – 15.30
Teisipäev
9.00 – 13.00
7.30 – 9.00;
14.00 – 15.30
7.30 – 15.30
Kolmapäev 11.00 – 15.00 (Harglas)
7.30 – 10.30 15.00 – 16.00
7.30 – 10.30 (Mõnistes)
(Harglas)
11.00 – 16.00 (Harglas)
Neljapäev
13.00 – 18.00
10.00 – 17.00
10.00 – 18.00
Reede
9.00 – 13.00
7.30 – 9.00; 14.00 – 15.30
7.30 – 15.30
* Telefonikonsultatsioonid ja eelregistreerimine iga päev 13.00 – 14.00 * Laboratoorium teisipäeviti 7.30 – 10.00
Marilin Sternhof
Terviseameti peaspetsialist, Peremeditsiini osakond
tel: 6509863 marilin.sternhof@terviseamet.ee
Põhjalikum info valla kodulehel www.varstu.ee

Jäätmemajandusest
Varstu valla jäätmehoolduseeskiri § 20 lõike 5 kohaselt peavad korraldatud jäätmeveoga erandkorras ajutiselt
vabastatud ja perioodiliselt mitteliitunuks loetud olmejäätmete valdajad esitama igal aastal hiljemalt 20. jaanuariks
Varstu vallale kirjaliku kinnituse (eeskirja lisa nr 4 valla kodulehel), et kinnistul ei elata või kinnistut ei kasutata
aasta kestel. Olmejäätmete valdaja, kes ei esita eelpoolnimetatud tähtajaks kinnitust, loetakse korraldatud
jäätmeveoga liitunuks 21. jaanuarist arvates.
Varstu alevikus poe vastas olevatesse kollastesse konteineritesse võib tuua ainult pakendeid ja ümarasse
konteinerisse ainult klaaspakendeid. Kui korralagedus seal ikka jätkub, tuleb hakata trahvima inimesi, kes veavad
sinna olmeprügi, kartulikoori, vetsupotte, eterniiti ??? Ei tea, mida küll need inimesed mõtlevad???

Varstu raamatukogus on kuni 18. detsembrini avatud Beti Raami käsitööde näitus.
30. novembril kell 11.30 Varstu valla kuusel küünalde süütamine koolimaja ees.
Valla jõulupuu toodi Tamme talust, täname annetajat Silver Tammemäge
Tammemäge!
ge!

11. detsembril kella 9.oo – 15.oo Varstu Kultuurikeskuses JÕULULAAT.
Euroopa Liidu toiduabi jagamisest
Toidupank koostöös Sotsiaalministeeriumi ning kohalike omavalitsustega jagab novembris 2015 Euroopa Liidu toiduabi.
Toiduabi väljastada Sotsiaalministeeriumi poolt koostatud nimekirjade alusel ja sinna kuuluvad isikud, kes perioodil
01.08.2015-30.09.2015 olid toimetulekutoetuse või vajaduspõhise peretoetuse saajad.

Vallas toimunust
♦ 26.-30.10. toimus Krabi koolis IT nädal, eestvedajaks Alar Voomets.
♦ 27.10. pärastlõuna oli Varstu raamatukogus lõõtsamuusika päralt, Malle rääkis Teppo lõõtspillist ja mängis lõõtsalugusid.
♦ 28.10. käisid Varstu lasteaia lapsed Võrus teatrietendust „Miisud“ vaatamas.
♦ 29.10 toimus Krabi koolis Halloweeni disko kostüümidega, diskoriks Sander Peetrisoo, parimaid kostüüme premeeriti.
♦ 30.10. osales Krabi kooli õpilane Carolin Teder maakonna lauluvõistlusel, juhendaja Ingrid Luik-Semevsky.
♦ 30.10. toimus Varstu Keskkoolis Halloweeni pidu, kus osalesid Varstu, Vastseliina ja Mõniste koolid. Kõik klassid ja
külalised esinesid kavadega. Parimaid kostüüme auhinnati. Kõikidele hirmsatele olenditele tegi diskot DJ Gabriel Usin.
♦ 02.-06.11. toimus Krabi koolis poistenädal- valmistati süüa, osaleti etiketi koolitusel, õpiti lipsusõlme tegemist, mängiti
kabet ja saalihokit ning külastati Maanteemuuseumi.
♦ 02.11. korraldas Varstu Keskkool kooli mäel ja järve ääres küünaldega meeldejääva hingedepäeva ürituse. Osalesid ka
lasteaia lapsed ja vallamaja rahvas. Vallamaja trepil musitseeris Võru Muusikakooli flöödiansambel, klaveril saatis Varstu
kooli kunagine muusikaõpetaja Piret Rips-Laul. Üritus lõppes ühise hingedepäeva lõkke süütamisega.
♦ 02.11. osalesid Varstu kooli 6., 8., ja 9. klassi õpilased õppekäigul Vällamäel, kus tuli kompassiga suunda määrata, taimi
tunda, kõrgusjoonte abil kõrgusi arvutada, diagramm joonistada ning hästi palju ronida.
♦ 03.11.osales Varstu kooli 7.–9. klassi õpilaste võistkond Puiga spordihoones Võru maakonna koolinoorte karikavõistlustel
M- liiga segavõrkpallis ja saavutas harrastajate arvestuses esioha ja üldjärjestuses jäädi neljandaks.Võistkonnas mängisid:
Egert Veinberg, Riivo Männiste, Stevin Leer, Indrek Piir, Martin Oja, Kätlin Vent, Kristella Valge ja Eliis Taal.
♦ 04.11.Võru lasteraamatukogus Võru keele ettelugemispäeval "Kullõ, ma loe sullõ! osalesid Merle Kaasik ja Ott Mändmets.
♦ 04.11. toimus Varstu koolis ülekooliline kabeturniir, kus lõppvõistlusele pääses klassisiseste võistluste tulemusena 34
õpilast ja selgitati kooli kabemeister ning 06.11. maleturniir 15 õpilase osavõtul ja selgitati ka kooli malemeister.
♦ 05.11. osalesid Võrumaa noorte osaluskohvikus Krabi koolist Andreas Kuhi, Henrik Tamm ja kooli huvijuht.
♦ 06.11. tähistasid Varstu lasteaia lapsed koos isadega Metsavenna talus isadepäeva.
♦ 06.11. toimus Varstu Keskkoolis mängude päev, 6.-9. klassi õpilased esitlesid lauamänge ja õpetasid neid mängima.
♦ 06.11. toimus Vastseliina rahvamajas Võrumaa noorte tunnustusüritus. Varstu Keskkoolist osales 4 noort: Kätlin Vent,
Kristella Valge, Karmen Kolesnikov ja Germo Alliksoo. Tänukirja aktiivse ja silmapaistva osalemise eest Võrumaa noorte
tegevuses pälvis Germo Alliksoo.
♦ 09.-13.11 oli Varstu lasteaias poistenädal.
♦ 09.11. oli Varstu Kultuurikeskuses Eesti Lasteteatri lasteetendus „Linnakoll ja metsatroll“.
♦ 09.11. osales sotsiaaltöö spetsialist maakondlikul teabepäeval „Rahvusvahelise kaitse valdkond ja kohalik tasand".
♦ 09.11. toimus Varstu koolis mardipäeva kultuurihommik.
♦ 10.11. tähistati Varstu lasteaias mardipäeva, meisterdati mardimaske ja tutvuti mardikombestikuga.
♦ 10.11. toimus Varstu Kultuurikeskuses Alen Veziko ja Pärt Tarvase kontsert „Ikka veel teel“.
♦ 11.11. külastasid Varstu kooli 4.-6.klassi õpilased Tartus AHHAA Teaduskeskust.
♦ 12.11. osales vallasekretär Võrus haldusmenetluse ja haldusakti täiendkoolitusel.
♦ 12.11. toimus Varstu Keskkooli lastevanemate üldkoosolek.
♦ 12.11. külastas Varstu lasteaeda projekti „Tunnen. Tean. Oskan“ raames Kaitseliit, lasteaias toimus hoolekogu koosolek.
♦ 14.11. osalesid koolide noorkotkad ja kodutütred maakondlikul kabe-malevõistlusel Osulas. Üldkokkuvõttes saavutas
Varstu kooli malevõistkond I koha ja kabevõistkond II koha. Individuaalselt saavutasid oma vanuseastmetes males I koha
Martin Oja ja Reiko Valge, Hanna Riisa II koha ning kabes Krista Vaiksaar I koha ja Ain Mägise III koha. Hanna ja Krista
esindavad maakonda Tallinnas Kaitseliidu meistrivõistlustel.
♦ 16.11. oli Varstu kooli 1. ja 2. klassil kohtumine Varstu lasteaia kooliminejate rühmaga, 17.11. külastas kooli kunstnik.
♦ 18.11.Rajaleidja spetsialistide eestvõttel Varstu lasteaias lastevanemate ümarlaud teemal „0 kuni 3 aastase lapse areng“.
♦ 19.-20.11 toimus Vastseliina Gümnaasiumis 15.matemaatikahuviliste õpilaste laager. Varstu Keskkoolist osales seitse
põhikooli õpilast. Kaks sisukat päeva pakkusid tarkuseteri matemaatikast , digipädevusi ja meelelahutust.
♦ 21.11. osales Krista Vaiksaar Varstu koolist Võrumaa kodutütarde võistkonnas vabariiklikel Kaitseliidu meistrivõistlustel,
kus võistkond saavutas kabes II koha ja individuaalselt 6. koha.
♦ 16.11.toimus Krabil koolisisene saalihokivõistlus, 17.11. viidi aktiivsemad Krabi rühma noorkotkad ja kodutütred Tartusse
teatri ühiskülastusele, vaadati etendust "Nukitsamees" ning 20.11. toimus 9. klassi õpilastele karjäärinõustamine.


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

