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Varstu valla valimiskomisjoni otsusega on seoses volikogu liikme Kersti Jõgi tagasiastumisavaldusega
alates 1. septembrist volikogu liige Toomas Keem.

Volikogus

06.septembri volikogu istungil toimus valdade ühinemisläbirääkimiste juhtrühma poolt koostatud
ühinemislepingu projekti elav arutelu ja avalikustamisele suunamine kõigis valdades 4.-24. oktoobrini.
Kujundati seisukoht, et ühendvalla valimistel oleks uue valla volikogu koosseisus 21 liiget, kes valitakse viies
valimisringkonnas, mis moodustatakse lepinguosaliste seniste valdade territooriumide põhjal. 24. septembril
Vabariigi Presidendi valimiseks valiti valimiskokku esindajaks volikogu esimees Ale Sprenk.
Tunnistati peremehetuks Pähni külas asuv reaalosa elamust ja küün-kelder.

Ühinemisest Mõniste Vallavolikogu 5 valla ühinemislepingu projekti avalikustamisele ei suunanud ja

teatas, et nn lõunavalla läbirääkimislaua taha tuleks kutsuda ka Antsla, Urvaste, Vastseliina ja Meremäe vallad
ning moodustada siis omavalitsus, mille halduskeskus asuks Võru linnas. Idee arutamine toimub 20.septembril
kell 8.15 Mõniste Rahvamajas ja sinna on kutsutud kõigi valdade esindajad.

Ohtlike jäätmete kogumiring toimub 04. oktoobril 2016.a.
10.00 Kangsti küla
Kangsti korruselamu juures
10.15 Kõrgepalu küla Puura lauda juures
10.25 Vana-Roosa küla Kännu poe juures
10.40 Matsi küla
Matsi risttee
10.55 Pähni küla
Pähni bussijaama juures
11.15 Krabi küla
Krabi korruselamute juures
11.50 Krabi küla
Krabi koolimaja juures
12.15 Lüütsepa küla
Lüütsepa külamaja juures
12.20 Varstu alevik
Varstus Tehnika ja Jõe tänava ristmikul

Võetakse vastu majapidamises tekkinud ohtlikud jäätmed: patareid, värvid-lakid, päevavalguslambid,
elektroonikaromud sh külmkapid. Sel korral on võimalus ära anda aknaklaasi (ilma raamideta).
EI TOHI tuua olmeprügi, vanarehve, ehitusjäätmeid (eterniiti). Lisainfo 53038182 – Rainer Vissel.

Õigusemõistmise nädalal antakse tasuta õigusnõu kuues kohtumajas

Oktoobri alguses tähistatava õigusemõistmise nädala raames annavad SA Õigusteenuste Büroo (ÕTB) juristid
neljal päeval üle Eesti vähekindlustatud isikutele tasuta õigusnõu.
Õigusnõu andmine toimub Võru kohtumajas (Vabaduse 13) 5. oktoobril kell 10–14
Teistel aegadel saab tasuta õigusnõu silmast-silma nõustamise käigus Tallinnas,
Tartus, Jõhvis, Rakveres, Paides, Pärnus, Viljandis ja Narvas (vt lähemalt www.otb.ee). Ka on võimalus
veebinõustamiskes www.juristaitab.ee, kust saab ka lähemat infot õigusnõustamise kohta.
Vähekindlustatud isikutele tasuta õigusnõustamist toetab Justiitsministeerium.
Palume ette registreeruda ÕTB kontaktidel: tel 601 5122, mobiil 5385 0005

25. septembril kell 9.oo on Apes Piiriäärne SÜGISLAAT.
01. oktoobril kell 13.oo Varstu Kultuurikeskuses EAKATE PÄEV.
28. oktoobril on Lindora Laat.
Varstu Kultuurikeskuses on avatud Martin Marki ja Jaanus Tanilsoo
fotonäitus „Meie kodukoha TAVALINE ERILINE loodus“.

Vallas toimunust

 23.08. osales Krabi kooli õpetaja Jaana Kõvatu E-Twinningu suvekoolis Pärnus.
 24.08. osales Varstu valla kultuurijuht EstLati infopäeval Tihemetsas.
 25.08 osales Varstu valla kultuurijuht Võrumaa kultuuritöötajate infopäeval Võru Maavalitsuses.
 26.08. osales Varstu valla kultuurijuht Ape linnapäevadel.
 26.08. osalesid Varstu ja Krabi kooli õpetajad Võrumaa hariduskonverentsil „Andekus on õpitav“, kus tunnustati teiste
hulgas Krabi kooli õpetajat Lemmi Pehlakut.
 31.08. käis Varstu valla kultuurijuht Ape kultuuritöötajatega arutamas edasiste ühisürituste korraldamist.
 01.09. alustas Varstu Keskkoolis kooliteed 11 õpilast ja viimast kooliaastat keskkooli 60. lend 11 õpilasega. Aktusele
järgnes klassijuhataja tund, ühiselt vaadati multifilmi „Zootropolis“ ja söödi torti. Valla pedagoogidele toimus pidulik
vastuvõtt. Sellest õppeaastast töötavad Varstu koolis uute õpetajatena Merle Alliksoo (4.klassi klassijuhataja ja
loodusõpetus) ja Marika Lepp (loodusained). Varstu lasteaias hakkab tööle abiõpetajana Külli Uusmaa. Krabi koolis
peeti kooliaasta avaaktus pühapäeval.
 02.09. osalesid Varstu poisid Reio Vissel ja Rainar Vissel“Antsla rattatuur 2016“ viimasel etapil, nad on osalenud
kõigil viiel etapil ja saavutasid 10.-14. aastaste vanuseklassis kokkuvõttes vastavalt I ja II koha.
 03.09. toimus Tallinnas Pirita Majandusgümnaasiumis Eesti Karikavõistluste etapp võistlustantsus, kus tantsuklubi
Maarja tantsijad Stella Männiste ja Arthur Lepp saavutasid Eesti kõrgeimas võistlusklassis - Juunior 2. Vabaklassis
Ladina-Ameerika tantsudes II koha. Tantsijaid treenib Märt Raudvee.
 03.09. peeti Kõrgepalus kohaliku seltsingu eestvõttel suvelõpupidu, tantsuks mängis Arne&Meelis bänd Rõugest.
 06.09. osales Varstu valla kultuurijuht Põlvas Euroregio infopäeval ja 08.-09.09 Tallinnas Kinokoja seminaril.
 09.09.Reedel külastasid Varstu lasteaia lapsed Mõniste Päästekomandot.
 alates 12.09. asub Varstu postipunkt Varstu Raamatukogus, avatud E,T,N,R kella 8.30 – 15.30.
 12.09. toimus Varstu lasteaia lastele liiklusteemaline jalutuskäik ja lasteaias oli puu- ja köögiviljanädal.
 12.-16.09. toimusid Varstu alevikus ja selle ümbruses Justiitsministeeriumi- Kaitseväe õppeharjutused avalikus ruumis.
 14.09. osalesid koolide õpilased Võru spordikeskuse staadionil Võrumaa koolinoorte teatejoooksude meistrivõistlustel.
 15.09. toimus Varstu Kultuurikeskuses volikogu hariduse- ja kultuurikomisjoni, MTÜ-de esindajate, aktiivsete ürituste
korraldajate ja kaasamõtlejate ühine arutelu, kus pandi paika järgmise aasta kultuuriürituste kalender.
 15.09. käisid Varstu kooli 6.ja 7. klass Otepää seikluspargis.
 16.09. toimus Varstu koolis loovuslaager 6.-9. klassi õpilastele. Kaunite kunstide maraton kestis õhtuni, töötubades said
lapsed oma loovust avada erinaval moel ning õppida mõndagi põnevat. Osalejaid oli ka teistest Võrumaa koolidest.
 16.09. osalesid Varstu kooli põhikooli õpilased Antslas Aksel Kersna mälestusvõistlustel kergejõustikus.
 17.09. toimus Matsi krossirajal bagi- ja veoautokrossis Eesti Meistrivõistluste IV etapp ja Baltic Cup-i III etapp.
 17.09. avati Varstu Ritsiku kiriku juures Varstu märter-pühakute mälestuskivi, mille õnnistas metropoliit Stefanus,
üritusel osalesid ka Varstu rühma noorkotkad ja kodutütred.

Valio ja Lastekaitse Liidu heategevuskampaania laste sporditegevuse toetamiseks

Valio ja Lastekaitse Liit algatasid 2016 aasta juunist ühiselt Liblikaefekti heategevuskampaania (vaata lähemalt
http://www.valio.ee/ettevottest/valio-toetab/liblikaefekt), mille eesmärk on toetada vähekindlustatud laste sporditegevust.
Kampaania jooksul annetab Valio iga Alma liblikaga kohupiimakreemi müügitulust ühe sendi heategevuseks.
Kogutud annetused aitab vähekindlustatud lastele jagada MTÜ Lastekaitse Liit. Kampaania põhieesmärgiks on
vähekindlustatud lastele juhendatud sporditegevuste toetamine aastase osalustasu maksmise kaudu.
KELLELE: Lapsed ja noored vanuses 6-18 aastat. Raskustesse sattunud perede lapsed; Lasterikastest peredest pärit lapsed;
Vanavanemate kasvatada jäänud lapsed; Lapsed, kes mingil põhjusel spordiks toetust vajavad.
MILLEKS: Toetuse eesmärk on suurendada vähekindlustatud laste võimalusi tegeleda spordiga.
Sporditegevuse toetamine toimub aastase osalustasu maksmisega (ülekanded teostatakse otse treeningasutuse kontole,
toetuse saajale väljamakset ei teostata). Kuulumine ringi, klubisse ei ole eeldus, iseenesest toetatakse ka spordiga
alustamist, oluline on soov hakata regulaarselt trennis käima.
Toetuse lubatud kasutusvaldkond on trennide osalustasud aastaseks perioodiks (jaanuar 2017 – detsember 2017).
Toetussumma ühe lapse kohta on aastane trenni osavõtutasu (perioodil jaanuar – detsember 2017).
Toetussumma ühe lapse kohta on maksimaalselt 500 (viissada) eurot koos käibemaksuga.
Liblikaefekti toetusele kandideerimise kriteeriumid ja ankeedi leiab veebilehelt http://www.alma.ee/liblikaefekt.
Esimesed toetustesaajad saavad vabalt trennis käima hakata 2017. aasta algusest ning selleks peavad nad olema taotluse
esitanud hiljemalt 15. oktoobriks 2016. aastal ning osutunud valituks.


Varstu Vallavalitsus, tel 78 21 353 www.varstu.ee

