Juuni, 2017 – 6 (172)

Volikogus
13. juuni volikogu väljasõiduistung toimus Tagakolga küla looduskaunis Mäekalda puhkemajas. Istungil
kinnitati koolitöötajate
oolitöötajate koosseisu kinnitamise kord ja seetõttu muudeti valla ja hallatavate asutuste struktuuri
ja töötajate koosseisu (kool jäeti välja),
välja) otsustati osaleda MTÜ Kagu Ühistranspordikeskuse
Ühistranspordikeskus ja SA Võrumaa
Arenduskeskuse asutamisel. Otsustati uue moodustatava volikogu liikmete arvuks
uks 27 ja valimised viies
valimisringkonnas ning seoses sellega muuta Haanja valla, Misso valla, Mõniste valla, Rõuge valla ja Varstu
valla ühinemislepingut. Otsustati tunnustada rahaliselt Varstu rühma tublisid kodutütreid Reili Jäädmaad,
Maarja Langust ja Age Kannumäed,
d, kes osalesid Järva- ja Harjumaal toimunud vabariiklikul
vabariiklik võistlusmatkal "Ernake
2017" ning tõid koju võidukarika.

Koolide lõpetamised
16. juuni kell 16.oo Krabi KOOLI LÕPUPIDU Krabi koolimajas.
21. juuni kell 17.oo Varstu Keskkooli ja põhikooli ühine LÕPUPIDU Varstu Kultuurikeskuses.

Üritused
17. juuni kell 10.00 Mustjõe I rahvaspordipäev
rahva
, Vana-Roosa
Roosa külas Mäeotsa talus – kogupereüritus.
18. juunil kell 11.00 avatakse Varstu Käsitööaidas NÄITUSMÜÜK. Kui sul on kasvõi üksainus
tore omavalmistatud ese, mida siiani oled näidanud ainult naabrile, siis too see nüüd väljanäitusele. Kui oled
igapäevane tegija,
ja, siis on nüüd võimalus oma töid
tö müüa. Kirjuta
irjuta käsitööaida FB või helista
helis 521 5634 Urve.
22. juuni kell 20.00 Vana-Roosas
Roosas võidupüha lõkkeõhtu, ansambel Kapriiz, pilet 3 €

23. juuni kell 20.oo Varstu valla JAANIPIDU Kangsti kiigeplatsil
Esinevad Varstu Kultuurikeskuse tantsurühmad,
tantsurühmad Mõniste segarühm ja tantsuks ans.VIISER, tasuta.
24. juunil kell 13.00 toimub Mõniste-Ritsiku
Mõniste
(Varstu) kirikus
Püha, aulise ja kuulsa prohveti, Eelkäija Ristija Johannese sündimise jumalateenistus.
Kiriku nimepüha ja palveteenistus. Hingepalve kirikus ja surnuaias haudade peal.
Teenib preester i. Stefan Fraiman. Lisainfo tel. 5017256
27. juunist - 2. juulini osalevad Varstu kooli 3 rahvatantsurühma Tallinnas koolinoorte tantsutantsu ja laulupeol „Mina jään“.
AS Eesti Keskkonnateenused tõstab korraldatud jäätmeveo hindu alates 01.08.2017
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Projekti nimetus: "Koduteenuse käivitamine ja
arendamine Haanja, Misso, Mõniste, Rõuge ja
Varstu vallas". Projekti juhib Misso vald.
Projekti kogumaksumus: 88 688 eurot
Toetuse summa: kuni 69 103,20 eurot
Projekti rahastab: Euroopa Sotsiaalfond meetmest "Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused"
Projekti kestvus: 01.03.2017-28.02.2019
Lühikirjeldus: projekti käigus moodustavad partnerid ühtse koduteenuse toimepiirkonna ja parandavad teenuse
kvaliteeti ning kättesaadavust, et aidata kaasa piirkonna hoolduskoormusega inimeste osalemisele tööturul.
Projekti eesmärk on kõigile teenust vajavatele eakatele- ja erivajadustega inimestele kvaliteetse koduteenuse
pakkumine aidates sellega kaasa nende hoolduskoormusega lähedaste tööturul osalemisse.
Alameesmärgid: Teenuse kvaliteedi ühtlustamine; teenuse kättesaadavuse parandamine; teenuse tõhusam korraldamine.
Tulemused: - Kinnitatud on toimepiirkonna omavalitsustes ühtne koduteenuse osutamise standard ja kord;
• Teenus on kättesaadav kõigile, kellel on KOVi poolt hinnatud teenuse vajadus;
• Paraneb hoolduskoormusega inimeste osalemine tööturul;
• Teenus on kvaliteetne ja vastab kliendi vajadustele ning teenuse korraldus on läbipaistev ja tõhus.
Projektis arendatakse ja osutatakse selliseid hoolekandeteenuseid, mille eesmärk on tööealise inimese hoolduskoormuse
vähendamine ja tööturule sisenemise või jätkamise toetamine, mis tähendab, et toimepiirkonnas (Haanja, Misso, Mõniste, Rõuge ja
Varstu) osutavad koduteenust avahooldustöötajad.
Peamised pakutavad teenused on: abistamine toiduainete ja majapidamistarvete ostmisel; esmatasandi arstiabi kättesaadavuse
organiseerimine; suhtlemine kliendiga; eluruumi esmase korrastamise, pesupesemise, küttepuudega varustamise korraldamine;
vajadusel vee tuppa toomine ning transporditeenuse organiseerimine väljaspool kodu asjaajamisteks.
Rõuges, Haanjas, Missos ja Mõnistes toimub teenuse mahu suurendamine ning Varstus teenuse pakkumise käivitamine.

Lisainfo pakutavate teenuste ja tingimuste kohta Varstu vallas: Signe Arumäe signe@varstu.ee ja 7821355

Vallas toimunust
 29.05. käisid Varstu Keskkooli 2. ja 3. klassi õpilased koos loodusõpetuse õpetaja Enega matkal-õppekäigul looduses.
 29.05. Esmaspäeval toimus Võru Gümnaasiumi aulas aktiivsemate Võrumaa koolisportlaste vastuvõtt, kus noori ja
nende õpetajaid tunnustas Võrumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimees Mailis Koger, tunnustuse pälvisid Varstu
kooli õpilased Maarja Langus ja Indrek Piir ning Krabi koolist Andrei Zujev ja Stasis Roman Eiche.
 30.05. toimus Krabi koolis traditsiooniline võistlus „Krabi Kooli Rammumees 2017“.
 31.05. käis Varstu kooli 1. klass matkal koduaias ja 1. juunil pidasid 1. klassi õpilased koolilõpu pikniku.
 31.05. toimus Krabi rahvamajas õpilaskodu lõpuõhtu, külas Piip ja Tuut teater.
 30.-31.05. osalesid Varstu kooli 3 kolm rahvatantsurühma Võrumaa laulu- ja tantsupeo proovides Kubijal.
 31.05. osales Varstu kooli tantsujuht noortepeo "Mina jään" koosolekul Võru Muusikakoolis.
 31. 05. toimus 5. kl õpilaste aastalõpu ekskursioon Tartusse, külastati batuudikeskust ja käidi uues Apollo kinos.
 31.05.toimus Varstu lasteaias pannkoogipäev „Veel kõik koos lasteaias“,
 01.06. osalesid lasteaia lapsed Võru maakonna lasteaedade laulu- ja tantsupeol Võrus Kandle aias.
 02.06. oli Varstu lasteaia SIPELGAS 7 lõpetajale lõpupidu. 26. juunist kuni 07.augustini on lasteaed suletud.
 01.06. toimus Varstu kooli 6.-7 .klassi koolilõpu piknik klassijuhataja juures.
 01.06. toimus Krabi kooli õpilastele Paganamaa matkamäng, 8 km rajal läbiti 14 tegevuspunkti.
 02.06. käisid Varstu Keskkooli tublimad õppurid preemiaekskursioonil Haapsalus, käidi Kiltsi külas Ungru mõisas,
jalutati mere-äärsel promenaadil, külastati raudteejaama, nauditi linnasõitu Peetrikese rongiga.
 02.06. Krabi kooli lõpuekskursioon toimus Tallinna, külastati Riigikogu ja Pika Hermani torni, Stenbocki maja,
Tervishoiu muuseumi ja teletorni. Suured tänud Liina Kersnale, kes korraldas vastuvõtu.
 02.-04.06. toimus kodutütarde 15. vabariiklik võistlusmatk "Ernake 2017", kus osalesid Maarja Langus, Age
Kannumäe ja Reili Jäädmaa Varstu rühmast ning Kaisa Kahre Kääpa rühmast ning nad tõid koju võidukarika.
Võistlusmatkast võtsid osa kodutütarde 4-liikmelised võistkonnad igast ringkonnast ja külalised Lätist ja Leedust.
 03.06. toimus Võrumaa laulu- ja tantsupidu "Maailm heliseb", kus osales Varstu Keskkoolist kolm rahvatantsurühma
ja kultuurikeskuse naisrühm Pääsusilm.
 05.06. pidasid koolilõpu pikniku Varstu kooli 2.-3.klass ja 5. klass ja teisipäeval toimus koolides õppeaasta

pidulik lõpetamine.
 11.06. toimus Kubijal Lõuna-Eesti memme-taadi rahvapidu, kus osalesid Varstu eakate tantsurühmad.
 15.06. osales Varstu kooli huvijuht Rõuge noortekeskuses noorsootöötajate grupicoachingul, koolitaja Anne Õuemaa.


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

