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Volikogus

.

Teisipäeval toimunud volikogu istungil nõustuti Mõniste valla ettepanekuga alustada ühinemisläbirääkimisi
eesmärgiga Haanja, Misso, Mõniste, Rõuge ja Varstu valla ühinemiseks üheks omavalitsusüksuseks.

Valdade ühinemisläbirääkimistest
Rõuge Vallavolikogu 27.01.2016 tehtud ühinemisettepanekust Haanjale, Mõnistele, Varstule - Mõniste vald
13.04.2016 keeldus.
19.04. toimus Varstus Lõuna-Võrumaa ühinemispiirkondande arutelu.
Rõuge Vallavolikogu tegi 27.04.2016 uue ettepaneku ühinemiseks Haanja, Varstu ja Misso vallale, kõik
nõustusid ja läbirääkimiste protsess algas.01. juunil algasid ühinemisläbirääkimised, I juhtrühma
koosolek toimus Rõuges ja II koosolek 01.07. Haanjas.
Ilmus Haanja-Misso- Rõuge-Varstu ühinemisläbirääkimiste I infoleht, mis jõudis igasse postkasti.
26 . juulil toimusid Krabil ja Varstus rahvakoosolekud haldusreformi teemal.
Finants-, majandus- ja arengurühma koosolekud on toimunud 27.06., 21.07. ja 05.08. Rõuges.
Kultuuri-, spordi- ja III sektori töörühma koosolek 04.06. Haanjas.
Hariduse töörühma koosolekud 28.06. Varstus ja 28.07. Rõuges.
Sotsiaal- ja tervishoiu töörühma koosolekud 29.06 ja 27.07. Missos.
12.07.2016 tegi Mõniste vald ise ettepaneku Varstu, Rõuge, Haanja ja Misso valdadele ühinemiseks, kõik on
nõustunud ja ühinemisläbirääkimised jätkuvad 5 valla osavõtul.
Täpsemat infot haldusreformi protsessi kohta saab läbirääkimisi pidavate valdade kodulehtedelt
www.varstu.ee/haldusreform
Mõniste, Varstu, Rõuge, Haanja, Misso valdade ühinemiskonsultant on Kadri Tillemann (501 5440,
kadri.tillemann@vesterra.ee).

Otsime uuele ühendvallale nime
Kuulutame välja ideekorje Haanja, Misso, Mõniste, Rõuge ja Varstu valdade ühinemisel tekkivale uuele
omavalitsusüksusele nimeideede leidmiseks. Ideekorje eesmärk on koguda erinevaid ideid ja arvamusi selle kohta, mis
võiks olla loodava ühisvalla nimi. Laekunud ettepanekud vaatab läbi ühinemise juhtrühm ning vajadusel suunatakse
nimevariandid novembris 2016 toimuvale haldusreformi rahvahääletusele.
Vastavalt kohanimenõukogu soovitusele tuleks eelistada pika järjepideva traditsiooniga maa-alaliste üksuste või
looduspiirkondade nimesid. Nimi peaks olema piirkonda iseloomustav või selline, mille järgi piirkonda laiemalt tuntakse.
Hoiduda tuleks sidekriipsuga ühendatud ja liiga pikkadest ning meelevaldse mehaanilise liitmise teel saadud nimedest
(nt valdade nimede esitähed).
Ideekorje tähtaeg on 15. september 2016 kell 14.00. Ettepanekuid oodatakse eelistatult e-posti aadressile
haldusreform@gmail.com , aga ka posti teel asjaomaste vallavalitsuste aadressidel või otse vallakantseleidesse.
Ettepanekule tuleb lisada oma nimi ja kontaktandmed, paberil laekuvad ettepanekud tuleb esitada kinnises ümbrikus,
millel on märksõna “Nimeidee konkurss”. Iga idee esitajal on õigus esitada kuni 3 nimeettepanekut. Kõigi ettepanekute
esitajate vahel loositakse välja erinevaid auhindu.
Ühinemise juhtrühm vaatab laekunud ettepanekud üle septembris toimuval koosolekul.

Kaitseväe õppuse info
Varstu alevikus ja selle ümbruses toimuvad 12. - 16. septembrini Justiitsministeeriumi õppeharjutused avalikus
ruumis. Harjutused ei häiri elanikkonda ega tavapärast elurütmi.
Õppuse üldjuht Margus Bergmann tel.5645 3801
Kontaktisik Ainar Raju tel 52 28 217

17. septembril Matsi krossirajal Eesti ja Balti MV etapp veo- ja bagiautode krossis.

Varstu postipunkti uus asukoht
Alates 12.09.2016 avatakse Varstu postipunkt Varstu Raamatukogus, aadressil Kultuuri tn 1, Varstu alevik
Postipunkt on avatud E T N R kella 8.30 – 15.30
KLP
SULETUD
Postipunktis osutatavad teenused:
• Kirisaadetise vastuvõtmine ja väljastamine ( kuni 2 kg);
• Postipakkide vastuvõtmine ja väljastamine ( kuni 20 kg);
• Maksete vastuvõtt;
• Ajakirjandusetellimuste vastuvõtt;
• Postiteenuse osutamiseks vajalike kaupade (ümbrikud, margid, pakendid) müük

Kõikidel ettevõtetel või inimestel, kes elavad või asuvad lähimast postkontorist kaugemal kui 5 km, on võimalik kirjakandja tasuta
koju kutsuda. Kirjakandjat saab tellida meie kliendiinfo telefonilt 661 6616.Tellimuste vastuvõtt E–R kella 9–20 ja L-P 9-15.
Eest Posti kirjakandja osutab järgmisi teenuseid: kirisaadetise, postipaki, kullerpaki vastuvõtmine ja kättetoimetamine;
rahakaardi vastuvõtmine ja kättetoimetamine; ajakirjade ja -lehtede tellimuste vormistamine; maksete tasumine;
postimaksevahendite müük. AS Eesti Post, kliendiinfo 661 6616

Vallas toimunust
17.06. Krabi KOOLI lõpupidu 13 lõpetajale, 18.06. Varstu Keskkooli PÕHIKOOLI lõpupidu 8 lõpetajale ja
22.06. Varstu KESKKOOLI 59. lennu lõpupidu 11 lõpetajale.
22.06.Vana-Roosas võidupüha tähistamine, tantsiti ans. Vildist Kübar saatel.
23 06.toimub Võidupüha paraad Võrus, millele järgnes Maakaitsepäev, kust toodi võidutuli ka valla jaanitule läitmiseks.
23.06. õhtul oli VARSTU valla JAANIPIDU Kangsti kiigeplatsil, tantsuks IRENA ja Ivar Hansen.
23.06. pidas Kõrgepalu külarahvas ise oma Jaaniõhtut.
02.07. Rõuge 19. Paadirallil Rafti-klassis (8 sõudjat) võistelnud paatkonnas „Isad ja pojad“ osalesid meie vallast Rainer,
Reinar ja Rainar Vissel ning saavutasid oma võistlusklassis II koha.
06.-10.07. XXII Võru Pärimustantsufestival raames 09.07.Kubijal toimunud imekaunil Öötantsupeol „Kohtumine ristteel“
osalesid ka Varstu naisrühma Pääsusilm tantsijad.
08.-10.07. toimu Vana-Roosa külas III Kikkaoja elektroonilise muusika festival „KÕU”
09.07. XXII Paganamaa Päevadel avati uus vaatetorn, mängis Paganamaa Brass, esietendus Krabi Külateatri „Pääste
hinnest, kiä saa“ ja tansiti ans. „Vanaviisi“ saatel.
16.07. korraldas Kati Truup Vana- Roosas Ratsaspordiürituse „Ubajärve rännak“.
16.07. toimus Vana-Roosas Perepidu, esines tantsutrupp „Nõtked ja karvased“ Ruusalt, tantsuks mängis Sulo.
03.08. kohtusid vallajuhid presidendikandidaadi Allar Jõksiga, juulis Keskerakonna presidendikandidaadi Mailis Repsiga.
05.08. olid Lasva valla Vihumäe tallu kutsutud vabariiklikul ja maakondlikul konkursil „Kaunis kodu“ osalenud kaunite
kodude omanikud ja valdade koordinaatorid Võru maavanema poolt korraldatud tänuüritusele. Üritust väisas ka EKKÜ
juhatuse esimees Arvi Altmäe. Tänavu möödus 80 aastat Eesti kodukaunistamise liikumise algusest 1936. aastal.
Maakondlikul konkursil osalenutele andsid Võru maavanem Andres Kõiv ja Võrumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse
esimees Mailis Koger üle riigihalduse ministri tänukirja ja rahvusvärvides mastivimpli. Varstu vallast pälvisid tunnustuse
Evi Taali kodu Hintsiko külast ning Hille ja Einar Koobakese kodu Vana- Roosa külast.
06.08. läbis Varstu valda ülemaailme rahujooks PEACE RUN. Jooksjaid võeti valla piiril vastu suure rahvahulga,
volikogu esimehe tervituste ja lõõtsamänguga. Valla piires saatsid jooksjaid meie Varstu valla lapsed ja noored: Reinar,
Rainar ja Reio Vissel, Kristi Juul, Marika Adson, Alice Saluorg, Ott Riisemberg, Anna Oja, Reelika ja Reili Jäädmaa,
Kermo Kiviste, Riivo ja Stella Männiste, Keio ja Angela Anton, Rasmus, Kerttu ja Kristi Serg, Uno Arm ja Raido Parv.
06.08. oli Kangsti Külaseltsi korraldusel Kangsti kiigeplatsil Suvepidu, hoolimata vaiksest vihmast oli rahvast palju ja
tants kestis südaööni ansambel Qvalda saatel.
12.08. pidas Varstu naisrühma PÄÄSUSILM 10. sünnipäevapidu. Ilusat pidu aitasid sisustada Rõuge naisrühm Kadrid ja
segarühm Käsikäes, Hargla naisrühm Kullerkupp, Tsooru naisrühm Koidukiir, Võru Gümnaasiumi segarühm Hopser ja
oma maja eakate tantsurühmad Hõbehall ja Mehkarid. Võeti vastu õnnitlusi, söödi ühiselt sünnipäevatorti ja tantsiti
ansambel Elumees saatel.
12.-14.08. osalesid Saaremaal noorkotkaste merelaagris Varstu rühmast Martin Oja, Reinar Vissel, Robin Soe, Johannes
Klaus Konksi ja Krabi rühmast Ain Mägise, Margo Raju koos juhendajate Aivar ja Merike Mägisega.
13.08. võistlesid Armands Ivanov ja tema õpetaja Anne Kibal Võru Spordikeskuses toimunud Eestimaa Spordiliidu
"Jõud" kergejõustikumeistrivõistlustel. Armands sai 4. kohad 100m jooksus, kuulitõukes ja kettaheites ning kaugushüppes
7.koha, Anne võitis pronksid odaviskes ja kuulitõukes ning kettaheites sai 4. koha.
15.-18.08. täiendas Krabi kooli personal ennast Saaremaal toimunud suvekoolis.
19.08.oli MTÜ Vana-Roosa Wärk korraldusel kalapüügivõistluse ja õhtul peeti simmanit ansambliga Nõel.
20.-21.08. toimus seltsingu „Kõrgepalu noored“ eestvõttel Kõrgepalus lastelaager, kus osales 14 last vanuses 3-16.a.
Tegevusi jagus kõigile kaheks päevaks ning toimus meeskondlik orienteerumismäng „Tunne Kõrgepalu küla“. Laager
lõpetati ühise multifilmi vaatamisega ekraanilt, et oleks nagu päris kino.
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