Jaanuar 2016 – 1 (156)

Volikogus
19. jaanuaril toimunud volikogu istungil oli esimesel lugemisel Varstu valla 2016 aasta eelarve. Otsustati
võõrandada vallale mittevajalik kinnisvara: enampakkumise korras Mutemetsa külas Pärna kinnistu ja Pilpajärve 10
kinnistu (endine Pilpa kinomaja) ning otsustuskorras erakoolipidajale tasuta Krabi kooli ja õpilaskoduga seotud
kinnisvara. Muudeti töötajate struktuuri ja koosseisu, asutatakse valla majandustöötaja töökoht ning
kalmistuvahtide praegused Vana-Roosa 1,0 ja Ritsiku 0,5 töökohad ühildatakse. Arutleti haldusreformi üle ja
volikogu liikmete arvamus oli, et ühineda ei taheta Antsla poole. Kujunes välja kaks seisukohta: Võrumaal võiks
tekkida kaks omavalitsust- Võrumaa ühendvald ja Võru linn ning teiseks võimaluseks Varstu valla ühinemist
ümbruskonna valdade Mõniste, Rõuge ja Haanjaga, kus elab 01.01.2016 seisuga kokku 5268 inimest ehk napilt üle
nõutava 5000 elaniku piiri. Otsust langetada volikogul plaanis ei olnud ja valiku tegemisega veel ei kiirustata.
Hea Varstu rahvas!
Üleskutsele Varstu perearsti nimistu sulgemise ehk liitmise vastu Mõniste perearstinimistuga andsid
Varstu valla inimesed kokku 324 allkirja. Edastasin need kollektiivse pöördumisena Terviseametile
Sotsiaalministeeriumile ja Võru Maavalitsusele. Kõikidelt asutustelt saadi ka vastused, kõik vastasid pikalt, kuid
ühemõtteliselt, et tegemist on JOK (juriidiliselt on korras) skeemiga. Kõikidest vastustest võis välja lugeda, et Terviseamet on
taganud Varstu valla elanikele üldarstiabi kättesaadavuse Mõniste vallas asuvas üldarstiabi tegevuskohas.
Sotsiaalministeerium võttis Varstu valla inimeste arvu aluseks koguni mingi rahvastikuprognoosi tulemused, et aastal
2020 olevat Varstu vallas 866 elanikku??? Praegu on rahvaarv igatahes 1075.
Esitasin ka Varstu valla elanike nimel Terviseameti otsuse peale vaide. Vastuses selgitati, et vaide esitaja (Varstu
inimeste) õigusi ei ole rikutud ja nende vabadusi ei ole piiratud, sest otsusega muudeti üldarstiabi korraldust Varstu valla
teeninduspiirkonnas ja muudatuse eesmärgiks oli parandada Varstu valla inimeste üldarstiabi kättesaadavust ja kvaliteeti!!!
mitte aga likvideerida teenuse kättesaadavust. Terviseamet märkis, et otsusega ei piirata isikute vabadust perearsti valikul ja
vaie tagastati eelpoolnimetatud põhjustel.
Tänu probleemi kajastamisele Võrumaa Teatajas, Lõunalehes, portaalis Lõunaeestlane ja TV 3-s on nüüd asjaga
tegelema hakanud ka Kagu-Eestist valitud riigikogu liikmed. Nende vastused 21.01.2016 Võrumaa Teatajas ja Riigikogus
tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovskile esitatud arupärimine. Midagi põhjapanevat ei luba ka need vastused (ainult võiks
ja peaks), kui vaid seda, et tulevikus võimaluse korral avada Varstus Võru tervisekeskuse filiaal või et seaduse muudatusega
sundida nimistu perearsti või pereõde ka näiteks Varstus patsiente vastu võtma (praegune seadus seda ei käsi). Tean, et meie
vallavanema Rein Ansipi palvetele, et kokkulepitud päevadel ka Varstus patsiente vastu võtta, on nii Rõuge kui Mõniste
perearstid kategooriliselt keeldunud.
Sotsiaalministeeriumi vastuses minu kirjale mainiti (üks väike osa) :“Oleme valmis teiega kohtuma, et arutada
võimalikke tegevusi Varstu valla elanike arstiabi tagamisel“. Alla kirjutanud Ivi Normet - terviseala asekantsler. Arendasin
seda kohtumise mõtet ja meie edasises e-posti kirjavahetuses sain vastuseks : "Annan teada, et hetkel on kaalumisel
kohtumine 08.märtsil, kuid pean seda veel kinnitama. Annan teada käesoleva nädala lõpuks". Praeguseks on küll üle
nädala möödas aga loodame ... Kohtumisele peaksid tulema: Sotsiaalministeerium, Terviseamet, Maavalitsuse esindaja ja
ajakirjandus. Samuti helistasid mulle kaks riigikogu liiget ja lubasid kindlasti kohale tulla. KOHTUMISE TOIMUMISEST
annan täiendavalt teada - PALUN siis KINDLASTI KOHALE TULLA ja kohtumisest osa võtta.

SUUREDTÄNUD toetajatele, allkirja andjatele ja neile kes on osalenud meie kohtumistel meediaga - see
näitab meie maainimeste suurt võitlust „linnategelaste - otsustajate“ vastu - kellel on 115 miljonit tervishoiu jaoks
aga meie jaoks maale ei jagu ?
Lugupidamisega, Uuno Kolts
Küsimuste tekkimise korral seoses üldarstiabiga (perearsti teenus), pöörduge ikka jätkuvalt Terviseameti
peremeditsiini osakonna peaspetsialisti Marilin Sternhof poole telefoni teel 6509863 või
marilin.sternhof@terviseamet.ee

Toetusvõimaluste seminar ettevõtjatele 09.02.2016 Väimelas.
Võrumaa Arenguagentuur ja kompetentsikeskus TSENTER kutsuvad ettevõtjaid 9. veebruaril 2016 TSENTRISSE,
kus toimub seminar teemal "Kellelt saada tuge ettevõtte kasvatamiseks".
Seminaril saavad nii alustavad kui ka tegutsevad ettevõtjad infot erinevate toetusmeetmete kohta.Seminar on
praktiline ja osavõtjaid kaasav ning otsitakse lahendusi konkreetsetele küsimustele. Registreerimise tähtaeg 07.02.2016.
Täpsem info Varstu valla kodulehel www.varstu.ee
Ivi Martens, Tel:53497303, E-post: ivi@vaa.ee
Hille Lillemägi, Tel: 53025373, E-post: hille@tsenter.ee

Alates 2009. aastast on suitsuandur kohustuslik igas eluruumis.
Tuleohutuse seaduse § 32. (3) Elamu või korteri omanik peab elamu või korteri vähemalt ühe ruumi varustama
autonoomse tulekahjusignalisatsioonianduriga. Tulekahju areneb kiiresti. Tulekahju muutub eluohtlikuks juba
viie minutiga! On selge, et inimese pääsemine sõltub peamiselt tulekahju avastamise kiirusest. Suitsuandur annab
märku põlengust selle algusjärgus, mil inimeste pääsemine on veel võimalik. Sinu turvalisus sõltub ka Sinu
naabritest. Naabri töökorras suitsuandur võib päästa ka Sinu elu, andes tulekahjust varakult märku ning jättes
Sulle evakueerumiseks piisavalt aega.
PEA MEELES! Tulekahju saab alguse ikka Hooletusest lahtise tulega või hooletusest suitsetamisel, rikkest
elektrijuhtmestikus ning puhastamata ja mõranenud küttesüsteemist.
SUITSUANDUR PÄÄSTAB! Paigalda! Kontrolli! Puhasta! Vaheta patarei!
MÕTLE LÄBI! Kuidas käitun tulekahju puhkedes? Välju ise ja võta teised kaasa! Sulge uksed!
Helista 112! Oota päästjaid!
HELISTADA võib ka infotelefonil 1524 ja KUTSUDA KOJU PÄÄSTESPETSIALISTI!
Selgitatakse välja tuleohuriskid ja vajadusel paigaldatakse suitsuandur.
Merili Liivoja - Päästeamet, Lõuna päästekeskus, Ennetustöö büroo juhtivspetsialist
Mob: 5919 5169 Tel: 786 1898 e-post: merili.liivoja@rescue.ee

Vallas toimunust
♦ 26.12.toimus Krabi rahvamajas jõulupidu ja 30.12. Varstu Kultuurikeskuses aastavahetuse pidu.
♦ 28.12. toimus Võru kultuurimajas Kannel Võrumaa spordiaasta 2015 lõpetamine. Varstu Keskkool saavutas üldkokkuvõttes
1.- 9. kl arvestuses koolide kolmandas grupis II koha ja Krabi kool III koha.
♦ Eelmise aasta lõpus osalesid Varstu kooli 7. kassil õpilased maakondlikul Kreutzwaldi-teemalisel veebiviktoriinil, milles
Kertu ja Martin said eripreemia osalisteks.
♦ 12.01. vaatasid Krabi kooli õpetajad teatrietendust "Õpetaja Tammiku rehabiliteerimine" kuidas saada heaks õpetajaks?"
♦ 14.01. käisid Krabi rühma noorkotkad ja kodutütred Haanjas suusatrennis. Krabi kooli külastas Robootika OÜ, mille liikmed
korraldasid robootika hommiku, tegid robotiteatrit ja klassidele töötubasid.
♦ 16.01. toimus Jüris Rae Spordikeskuses Eesti 2016 a. Karikavõistluste esimene etapp võistlustantsus, kus Stella Männiste ja
Arthur Lepp saavutasid Juunior 2 Vabaklassis LA-tantsudes III koha.
♦16.01. osales Markus Soe Elvas XXVII Elva Open judos, kus kaotas pronksimatsi endast kaks aastat vanemale ja neli kilo
raskemale ning jäi neljandaks. Hetkel on see tema parim saavutus, kuna võistles endast vanematega ja osavõtjaid oli palju.
♦ 17.01. toimus Matsil Hansi talus Võrumaa Talvekarika esimene sõit, põllurajal rahvasprindis osalesid meie valla naistest
Kersti Jõgi, noortest Reinar Vissel, meestest Küllo Kender ning krossirajal toimunud rahvakrossil osalesid Toomas Soe III
koht, Rainer Vissel IV koht, Sigmar Tammemägi VI koht, Erki Teemant ja Dauri Demant.
♦ 19.01 tähistati Krabi rühmas kodutütarde 84.aastapäeva piduliku koondusega. Lauldi, tuletati meelde seadusi, söödi torti,
tehti kokkuvõte möödunud aasta tegevusest ja liikmete aktiivsusest. Kõik kodutütred kandsid sellel päeval vormiriietust.
♦ 19.01 Krabi kooli huvijuht Merike Niitmets osales Võru Maavalitsuses toimunud kohalike omavalitsuste noorsootööalaste
koostöögruppide tegevussuundade esmasel arutelul.
♦ 19.01 toimus Krabi koolis 9.klassi õpilastele karjäärinõustamine.
♦ 20.01.osales Varstu koolist põhikooli tüdrukute saalihokikoondis maakonna võistlustel ja saavutas 4. koha.
♦ 20.01 käisid Krabi rühma NK ja KT suusatrennis Haanajas, selle eesmärgiks oli ettevalmistus maakonna suusavõistlusteks.
♦ 21.01. osalesid mõlema kooli 7.-9. klassi poiste meeskonnad Võru Spordikeskuses Võrumaa koolinoorte saalihoki
meistrivõistlustel, kus Krabi Kool saavutas II koha ja pääses edasi vabariiklikule võistlusele.
♦ 21.01. oli Varstu lasteaia lastel projekti „Tunnen.Tean.Oskan“ raames kohtumine OÜ Elektrilevi spetsialistidega.
♦ 22.-23.01.osalesid Krabi kodutütarde täiskasvanud rühmajuhid ja toetajaliikmed Merike Niitmets, Aivar Mägise ja Merike
Mägise Pärnus kodutütarde aastapäeva tähistamisel, kus Merike Mägise sai kodutütarde peavanema tänukirja.
♦ 23.01. oli Varstu Kultuurikeskuses Soome-Leedu tsirkuse etendus.
♦ 23.01.Tartus Eesti A klassi MM judos maadles Robin Soe -60kg finaali ja pääses edasi pronksimatšile, mille kaotas.
♦ 24.01. Varstu kooli saalis treeningpäev, juhendajad Zumba-treener Kristiina Musto ja Kickbox+ Intervall-treener Anneli Musto.
♦ 25.01. külastasid Varstu Keskkooli 4.-5. klassi lapsed Võrus Rakvere teatri etendust "Lumehelbeke".


