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Volikogus
15. augusti volikogu istungil
il toimus Rõuge valla põhimääruse eelnõu esimene lugemine. Määruse kinnitavad
ühinevate omavalitsuste volikogud ning määrus jõustub 2017. aasta kohaliku omavalitsuse valimiste
valimistulemuste väljakuulutamise
mise päevast alates. Kinnitati Varstu Kooli kvalifikatsiooninõuetele vastava
kõrgharidusega lasteaiaõpetajate töötasu alammääraks alates 1. septembrist 840 eurot kuus ja kiideti heaks
Rõuge valla jäätmejaama laiendamiseks laenu võtmine summas 8428.66 eurot.

Hei koolilapsed! Varstu Kool alustab tööd 28. augustil
28. augustil on kooliharjutus koos klassijuhatajaga.
klassijuhataja
29. augustil Varstu kooli staadionil SPORDIPIDU. Kergejõustiku treeningu viib läbi
l Varstu
KK vilistlane Andres Raja, muud huvitavad tegevused, sportlik riietus vastavalt ilmaoludele.
30. ja 31. augustil on koolimajas maakondlik savilaager, savipäevade tegevus töötubades.
1. septembril on aktus ja klassijuhatajatund.
klassijuhatajatund TOREDAT TARKUSEPÄEVA!
Võrumaal käivitub projekt, millega ühendatakse ca 90% eramutest ja ärihoonetest fiiberoptilise sidekaabli võrguga.
Eesti Andmesidevõrk MTÜ on algatanud koostöös kohalike omavalitsustega Võrumaal projekti „Internet Koju“, mille
eesmärk on ühendada vähemalt
alt 90% potentsiaalsetest tarbijatest ülikiiret internetiühendust võimaldava fiiberoptilise
sidevõrguga. Käesoleval aastal toimub projektide ettevalmistamine, 2018 - 2020 projekteerimine ja sidevõrgu ehitus.
Internetiühendus on sama oluline kui veevärk
eevärk või elektriühendus. Järgmiseks „tiigrihüppeks“ on vaja Eesti kõigile
kodudele ja ettevõtetele muuta kättesaadavaks kiire ja stabiilne sideteenus. Fiiberoptiline sidevõrk võimaldab
aastakümneteks praktiliselt piiramatuid andmesidekiirused, mis toob tarbijateni
tarbijateni praegused ja homsed digilahendused
- internet, televisioon, valvesüsteemid, nutika kodu lahendused jm.
Sellest vajadusest on aru saanud ka MajandusMajandus ja Kommunikatsiooniministeerium ning on algatanud meetme, millega
toetatakse internetiühenduse loomist
oomist turutõrke piirkondades. Paraku on vahendid piiratud. Projekti edu eeldusteks on
kohalike omavalitsuste koostöö ja võrguga liituda soovijate võimalikult suur arv.
Liitumissoovi esitamiseks on avatud veebileht internetkoju.ee, kus on võimalik kaardilee märkida aadress, kuhu
internetikaabel peaks jõudma. Projekti raames tuuakse fiiberoptiline kaabel majja ja kaablivõrguga liitumine läheb
soovijale maksma maksimaalselt 150 eurot. Eesti Andmesidevõrk MTÜ tegeleb ainult võrgu haldamisega.
Digiteenuseid hakkavad
kavad pakkuma Eestis tegutsevad sideettevõtted pärast võrgu valmimist.
Projekti „Internet koju“ kohta saab lisainfot kodulehelt internetkoju.ee või kohalikust omavalitusest.

Varstu aleviku majadele numbrid
Veel on vallamajas ootamas paigaldamist majade numbreid.
Vastavalt aadressandmeid puudutavale
le seadusandlusele
seadus
on Varstu alevikus elamute omanikel kohustus
paigaldada oma elamutele majanumbrid.
majanumbrid Nõuetele vastavad majanumbrid saab kätte vallamajast,
number maksab 5.11 eurot (võib üle kanda valla arveldusarvele EE661010402006978009) ja paigaldada tuleb
korrosioonikindlate kinnituskruvidega.
kinnituskruvidega Majanumbrid paigaldatakse
se hoone tänavapoolsele küljele akende
või peauksega samale joonele. Samal tänaval peaks
pea tähiste paigutus olema ühel kõrgusjoonel.

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised
Kohaliku
ohaliku omavalitsuse volikogu valimise tulemuste väljakuulutamise päeval moodustub Haanja , Misso , Mõniste,
Rõuge ja Varstu valdade ühinemise tulemusel uus haldusüksus ning
ni avalik-õiguslikk juriidiline isik
isi Rõuge vald.
Kohalike omavalitsuste volikogude valimispäev
limispäev on 15. oktoober 2017.
Uue moodustatava omavalitsusüksuse Rõuge Vallavolikogu
Valla
liikmete arvuks on 27.
Kandidaatide registreerimiseks esitamine
ine algab 16. augustil ja lõppeb 5. septembril kellll 18.00.
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Kandideerimisinfo: http://www.vvk.ee/ko
e/kov2017/kandideerimisinfo2017/

Vallas toimunust
 17.06. toimus Vana-Roosa külas Mäeotsa talus kogupereüritus Mustjõe I spordipäev.
 18.06. avati Varstu KÄSITÖÖAIT näitusmüügiks. Lahti T ja L kella 10.00 – 16.00 –ni.
 21.06. oli Varstu Keskkooli viimase, 60. lennu ja põhikooli ühine lõpupidu Varstu Kultuurikeskuses.
 22.06. Põltsamaal Piiroja rajal toimunud sõiduautokrossis saavutas Sigmar Tammemägi Lada-klassis II koha.
 22.06. õhtul korraldas MTÜ Vana-Roosa Wärk Vana-Roosas võidupüha lõkkeõhtu ansambliga Kapriiz.
 23.06. toimus valla JAANIPIDU Kangsti kiigeplatsil ansambliga Viiser. Tänavuse presidendi poolt süüdatud

võidutule tõid Rakverest Võrumaale Varstu valla noortejuhid Merike Niitmets ja Aivar Mägise. Krabi mälestussamba juures toimunud tule jagamiselt tõi võidutule valla jaanitulele noorkotkas Johannes Klaus Konksi.
 27.06.-02.07. osalesid Varstu kooli 3 rahvatantsurühma Tallinnas koolinoorte tantsu- ja laulupeol „Mina jään“.
 07.-09.09. toimus Vana-Roosa külas Mäeotsa kinnistul elektroonilise muusika festival KÕU.
 08.07. PAGANAMAA päev, kus sai kuulata Paganamaa Brassi kõlavat kontserti, Krabi külateater tõi lavale II
osa 2010 esilinastunud Muinasjutule ja tantsuks mängis Rahvabänd 2017„Sinu naine“, järelpidu Krabi kõrtsis.
 08.07. Rõuge paadirallil osalesid Varstust Robin Soe&Reinar Vissel, kes kahjuks enne lõppu pidid katkestama.
 08.07. toimus naaberkülas Sännas Võrumaa Põllumeeste Päev ja Eestimaa Talupäevad.
 22.07. rahvarohke Varstu valla 25. sünnipäevapidu, mis algas vallamaja juurest rongkäiguga, valla

tegusatele kodanikele jagati tänutäheks meeneid ja kuulati mitmeid kontserte ning tantsiti südaööni.
 25.-27.07 ja 1.-3.08. toimusid Rõuges noorte Robootika laagrid, ka Varstust oli osalejaid.
 04.08. korraldas Kangsti Külaselts Kangsti KÜLAPEO, Tsooru külateatri etendus ja ansambel KONDOR
 05.08.Vana-Roosa külas Mäeotsa kinnistul kestvusratsutamise EM juunioridele „Ubajärve rännak 2017“
 11.08.„Eesti kaunis kodu" maakondlikust konkursist osavõtjatele korraldatud maavanema tänuüritusest Võru vallas
Puigal olid osalema palutud ka Varstu vallast konkursile esitatud kaunite kodude omanikud Urve ja Rahuleid Lehes
Hintsiko külas ning Ere ja Ain-Arkaadi Varik Matsi külas, neile anti Riigihalduse ministri tänukiri ja viir.
Võru Maavalitsus on kodukaunistamise konkursse läbi viinud alates 1998 aastast.
 13.08. Missos toimunud „Võrumaa Suvekarikas 2017“ III etapil sai rahvakrossi Sojuz klassis Rainer Vissel II koha.
 16.-19.08. käisid Varstu valla haridustöötajad puhkusereisil Ahvenamaal.
 18.08. Sännas toimunus punnvõrride mäkketõusuvõistlusel saavutas Reinar Vissel võrride klassis II koha.
 19.08. toimus MTÜ Vana-Roosa Wärgi korraldusel kalapüügipäev ja simman Metsavenna bändiga.
 20.08. Jelgavas toimunud sõiduautode rallikrossi meistrivõistlustel saavutas Sigmar Tammemägi Lada RX

klassis kolmanda koha ja hetkeseisuga juhib sarja.
 21.08. alates töötab Varstu valla kultuurijuhina Monika Toom. Palju jõudu ja edu kultuuripõllul!

30. septembril toimub Matsi krossirajal Eesti ja Balti MV etapp veo- ja bagiautode krossis.
Metsaühistu - metsaomaniku esmane nõuandja
Järjest rohkem metsaomanikke pöördub Metsaühistu poole nõu saamiseks ja on usaldanud metsade
majandamise otsuste tegemisel Metsaühistu soovitusi. Metsaühistu on mittetulundusühing, mille liikmed on
metsamaa omanikest FIE-d või jur. isikud ning mille eesmärk on pakkuda metsandusalast nõu oma liikmetele.
Metsaühistu pakub oma liikmetele järgmisi teenuseid:
Metsa korraldamine
Metsandusalane üld- ja personaalnõustamine, metsamajanduskava koostamine ja toetuste taotlemine.
Õppepäevade organiseerimine.
Metsa kasutamine
Kõik metsa raiest kuni puidu müügini - raietöö, hooldus- ja uuendusraie, raieala ettevalmistamine, raietöö
järelvalve, raielangi korrastamine pärast raiet ja puidu müük. Aitame ka raieõiguse ja metsakinnistute
enampakkumistega.
Metsa kasvatamine
Metsauuendustööd, maapinna ettevalmistus, istutusmaterjali müük, istutamise korraldamine ja istutatud
taimede (metsakultuuri) hooldamine.
Metsa kaitsmine, kasutades õigeid töövõtteid ja kaitseme metsaomanikke, seistes nende õiguste eest.
Kui ka Sul on metsamaad ning vajad lisainfot, abi metsatöödega või soovid lihtsalt nõu pidada, siis astu
Metsaühistu liikmeks. Sinu lähim metsaühistu on Võrumaa Metsaühistu, mis tegutseb 1996. aastast ja millega on
liitunud üle 800 metsaomaniku.
Võru kontor asub Võrus, Pikk 4, helista 522 9424 või külasta meie kodulehte metsaühistu.ee
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