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Volikogus
15. märtsi toimunud volikogu istungil andis Piirkonnapolitsei konstaabel Hans Saarniit ülevaate Võrumaa ja Varstu
valla kuritegevusest 2015.
015. aastal. 1.01.2016 hakkasid
hakka kehtima uus sotsiaalseadustiku üldosa seadus ja uus
sotsiaalhoolekande seadus. Sellest tulenevalt delegeeriti vallavalitsusele kohaliku omavalitsuse üksusele pandud
ülesandeid ja viidi seadusega kooskõlla sotsiaalvaldkonda
sotsiaalvaldkonda puudutavad volikogu määrused, sisulisi
s
muudatusi ei
tehtud. Haldusterritoriaalse
territoriaalse korralduse muutmise üle läbirääkimiste alustamisega nõustuti Meremäe ja Mõniste valla
ettepanekutega, kes soovivad terve maakonna peale ühte omavalitsusüksust ja Rõuge valla ettepanekuga, kes soovib
Rõuge, Haanja, Varstu ja Mõniste valla liitumisega
lii
moodustada omavalitsusüksust. Keelduti Antsla valla
ettepanekust alustada läbirääkimisi moodustada
moodustad Antsla, Urvaste,, Sõmerpalu, Mõniste ja Varstu ning Valga
maakonna Taheva, Karula ja Tõlliste
liste valdadest ühine omavalitsusüksus.

Alates 04.aprillist 2016 Varstus taas perearst
Alates 1. aprillist 2016 on teil võimalus pöörduda perearsti Anne Ojakäär ja pereõe Anne Erik vastuvõtule Varstu alevikus
Perearstikabineti asukoht: Kesk tn 2, Varstu alevik
Telefon: 78 93316 Vastuvõtuajad:
Perearsti Anne Ojakäär
Pereõe Anne Erik
Perearstikeskuse
vastuvõtt
iseseisev vastuvõtt
lahtiolekuajad
Esmaspäev
Teisipäev

8.00 – 16.00
8.00 – 9.00
14.00 – 15.00
Kolmapäev
8.00 – 16.00
Neljapäev
8.00 – 15.00
Reede
8.00 – 15.00
* Telefonikonsultatsioonid teisipäeviti 14.00-15.00
14.00
9.00 – 14.00

8.00 – 16.00
8 .00– 18.00
8.00 – 16.00
8.00 – 15.00
8.00 – 15.00

Küsimuste tekkimise korral palun pöörduda Terviseameti peremeditsiini osakonna peaspetsialisti Marilin Sternhof poole telefoni
telefon teel
6509863 või marilin.sternhof@terviseamet.ee

LEADER projektide taotlusvoor
aotlusvoor on avatud 05.-20.mai 2016.
Projektitoetust saab taotleda meetmetest:
Meede 1 Küla- ja kultuurimeede
Alameede 1.1 Külakogukondade arendamine Alameede
1.2 Kohaliku kultuuripärandi säilitamine läbi koostöö
Meede 2 Ettevõtluse meede
Alameede 2.1 Ettevõtluskeskkonna
skkonna arendamine
Alameede 2.2 Väiketootmisettevõtete arendamine
Taotlusvoorueelne infopäev Mõniste ja Varstu valla taotlejatele 15.aprillil 2016 kell 14.00
Varstu Kultuurikeskuse saalis. Täpsem info meetmete, toetatavate tegevuste ja taotlustingimuste kohta on
kättesaadavad Võrumaa Partnerluskogu kodulehel www.voruleader.ee

Kuulutused
Ostame metsakinnistuid ja raieõigust Tel 507 2544 info@erametsa.ee

www.erametsa.ee

Metsakeskus.ee
Ostame kasvavat metsa, põllumaad ja metsakinnistuid hinnaga kuni 10 000 eurot/ha.
Kinnistud võivad olla tehtud raie
ietega või asetseda piiranguvööndis.
is. Tel: 56 111 900

Säästukaart Plussiga saab Varstu kaupluse kassast välja võtta sularaha.
Enam ei pea kaasas kandma sularaha ega pangakaarti, sest Säästukaart Pluss annab võimaluse maksta kaupade eest
ning võtta Coop Eesti kaupluste kassadest välja sularaha. Kas või iga päev!
Säästukaart Pluss kaarti saavad taotleda kõik, vähemalt 21-aastased isikud, kelle on juba pangakaart ja kelle
netosissetulek on rohkem kui 150.- €. Täpne ülevaade: www.coop.ee/kauplus
Kus ja kuidas saab tellida endale Säästukaart Pluss kaarti?
Säästukaart Plussi saamiseks saab taotluse esitada kõigis Coop Eesti kauplustes või iseteeninduskeskkonnas www.säästukaart.ee. Samuti helistades klienditoe telefonile 6613014. Kui esitate näiteks taotluse Varstu kaupluses,
saadetakse kaart Teile posti teel koju ca nädala jooksul. Antsla Tarbijate Ühistu liikmete eest tasub kaardi
hooldustasu (kuus 0,95 € kuus) ühistu! Kui täidate taotluse läbi iseteeninduskeskkonna – www.säästukaart.ee või
tellite kaardi telefoni teel, saadetakse kaart Teile sobivasse Teeninduspunkti.
Kaart väljastatakse kehtivusajaga 3 aastat. Kui kaart aegub, saadetakse uus kaart koju tasuta.
Säästukaart Plussi aktiveerimiseks on erinevaid võimalusi: Iseteeninduskeskkonnas - www.säästukaart.ee - leiate
kaardi aktiveerimise valiku 'Leping' lehelt. Aktiveerimata kaardi kõrval on nupp 'Aktiveeri kaart', millele klikates
aktiveerub kaart koheselt.Kaarti on võimalik aktiveerida ka SMS teel: saata SMS lühinumbrile 13014 kaardi neli
viimast numbrit (Näide: 1234).

Vallas toimunust
♦ 29.02. toimunud enampakkumisel müüdi vallale kuuluvad alevikus asuv Kooli 3 kinnitu ja Mutemetsa külas Pärna kinnistu,
teistele müügiobjektidele soovijaid ei olnud.
♦ 04.03. tähistati Varstu lasteaia 48. sünnipäeva, külas oli kloun Ummi ja välja anti ajakirja „Sipelgas“ 7. number.
♦ 04.03. osales Varstu KK 6.kl.õpilane Alice Saluorg Võrus maakondlikul matemaatika IV-VI klasside olümpiaadil.
♦ 07.-11.03. oli Krabi koolis tüdrukute nädal. Valmistati süüa, mängiti pime -jalgpalli, toimus etiketi- ja esmaabi koolitus ja
meisterdati juuksekaunistusi.
♦ 07.03. käisid Varstu Kooli põhikooli vanemate klasside õpilased õppekäigul Tartu Botaanikaaias.
♦ 08.03.tutvustas Krabi kooli 8.-9. klassi õpilastele oma tegemisi Eesti Töötukassa.
♦ 09.03. osalesid Varstu kooli 7. klassi õpilased Elvas toimunud võistlusmängus „Nutikalt netis“
♦ 09.03. käisid Varstu lasteaia lapsed Tartu teatris „Punamütsikest“ vaatamas
♦ 10.03. külastas lasteaeda maakonna lasteaaedade projekti „Tunnen. Tea. Oskan“ raames Punase Risti esindaja Riina Paat.
♦ 10.03.osales Varstu kooli 5.-9.kl võistkond maakondlikul SUDOKU lahendamise võistlusel.
♦ 11.03. osales Krabi kooli huvijuht koostööprojekti „Kaitse end ja aita teist“ Maanteeameti koolitusel.
♦ 12.03. osales Robin Soe „Võru Kevad 2016 Judoturniil“, kus võistlesid seitsme riigi sportlased.
♦ 14.-18.03. oli Varstu lasteaias tüdrukute nädalale pühendatud tegemised
♦ 14.03. oli lasteaia lastele emakeelepäeva tähistamise üritus Varstu raamatukogus.
♦ 14.03. toimus Varstu koolis emakeele kiituseks üritus “Sõida tasa üle silla“ ja 11.-12.klassile toimus rahatarkuse tund.
♦ 17.03. toimus Varstu kooli 1.-3. klassi õpilastele kultuurimajas lustakas kevadeootuse pidu. 1. ja 2. klass esitasid näidendi
“Kanaperemäng“. Värviti sibulakoortega kanamune, küpsetati pannkooke ja mängiti mänge. Ka lapsevanemad olid oma laste
näidendit vaatama tulnud. Hommikupoolik oli sisutihe ja tekitas kõigis elevust.
♦ 17.03. osales Varstu KK 6.-9. klassi poiste võistkond Nõos Lõuna regiooni Kooliliiga võrkpallivõistlustel ja saavutas III
koha. Meeskonnas mängisid: Egert Veinberg, Riivo Männiste, Stevin Leer, Indrek Piir, Martin Oja, Robin Soe, Ander Kokk.
♦ 17.03.toimus Varstu Keskkooli õpilaste lemmik-ettevõtmine ÖÖKOOL, toimusid põnevad töötoad, playback-show ja disko.
♦ 19.03. osales Varstu kooli õpilane Armands Ivanovs Võru Spordikeskuses Rahvusvahelistel noorte kergejõustikuvõistlustel
Võru Spordikooli auhindadele.
♦ 19.03. Põlvas toimunud võistlustantsu „Tähtede Sära“ III etapil saavutasid Alice Saluorg ja Mart Kirotar 10 paari
konkurentsis Junior II C- klassis standardtantsudes I koha ja ladina-tantsudes III koha ning 27.03. Eesti Karikavõistluste etapil
Nõos saavutasid 14 paari konkurentsis standardis III koha ja ladinas V koha.
♦ 21.-24.osalesid noorkotkaste ja kodutütarde Metsalaagris Martin Oja, Kaisa Langus ja Reili Jäädmaa.
♦ 24.03. toimus Varstu lasteaia töötajatele esmaabikoolitus.
♦ 25.03.Põlvamaal Tigases toimunud sõiduautode kevadrallil saavutas noorte klassis Egert Veinberg II koha ja tagaveo
klassis Erki Teemant I ja Evert Veinberg III koha.
♦ 26.03. Riias toimunud võistlustantsu turniiril „Mirada Cup“ saavutasid Stella Männiste ja Arthur Lepp Junior II

Vabaklassis 18 paari konkurentsis Ladina- Ameerika tantsudes 4. koha.
♦ 26.03.Tallinnas toimunud judovõistlustel „KIDDO JUDO SHIA“ saavutas Markus Soe kehakaalus -23 kg kolmanda koha.


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

