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Volikogus
10. oktoobri Varstu Vallavolikogu selle koosseisu viimasel istungil kinnitati Rõuge valla põhimäärus,
põhimäärus mis
jõustub 2017. aasta kohaliku omavalitsuse valimiste valimistulemuste väljakuulutamise päeval ning samal
päeval kaotab kehtivuse Varstu valla põhimäärus. Kinnitati Varstu valla 2017. aasta lisaeelarve ja Rõuge
valla ametiasutuse ametnikele ja töötajatele kehtestati sotsiaalsed garantiid ametist või töölt vabastamisel, kui
vabastamine toimub haldusterritoriaalse
sterritoriaalse korralduse muutmisest tuleneva ametiameti või töökoha koondamisega.
Lõpetati vallale enam mittevajaliku osaühingu tegevus, tutvuti Rõuge valla sümboolika rahvaarvamuse
tulemustega ja uue valla struktuuriga. Muudeti kooli hoolekogu moodustamise korda ja nimetati Varstu
Kooli hoolekogusse esindajaks
ks Signe Arumäe,
Arumäe tehti kokkuvõtteid ning tunnustati tublimaid.
tublimaid
Rõuge valla valimiskomisjoni 20.10.2017 koosolekul registreeriti volikogu liikmed, asendusliikmed ja
lisamandaadid (vt valla kodulehelt). Rõuge Vallavolikogu
Vallav
esimene istung toimus 26. oktoobril Rõuge
rahvamajas, volikogus on 27 kohta ja meie
m piirkonna rahva huvide eest hakkavad seisma Marika Parv,
Margus Treial, Rein Ansip, Ruth Kuuba ja Igor Raju. Esimese istungi päevakorras
äevakorras oli vallavolikogu
esimehe ja aseesimehe valimine ning vallavalitsuste tagasiastumispalvete esitamine. Volikogu esimehe kohale
seati üles üks kandidaat, senine Haanja volikogu esimees Aigar Kalk,, kelle poolt hääletasid kõik kohalolnud
24 volikogu liiget. Aseesimeesteks
meesteks seati üles Tiit Toots ja Meelis Mõttus. Valituks
Valitu s osutus 15 häälega
Valimisliidu Meie Vald kandidaat Tiit Toots.
Toots Vallavalitsuste tagasiastumispalved rahuldati. Senised
vallavalitsused jätkavad tööd uue vallavalitsuse ametisse nimetamiseni.

Head käsitööhuvilised!
Varstu raamatukogu kutsub tegema lapitehnikas põrandapatju Varstu raamatukogu lastenurga tarbeks.
Info Varstu raamatukogu, telef 78 93 533,
533 Merike

Varstu Kultuurikeskuses
24.novembril Krabi külateatri etendus ja stiilipidu
stiilipidu ansambliga "Väliharf".
"Väliharf"
03.detsembril Advendikontsert: Lauri Liiv ja Olav Ehala.
Üleskutse käsitöömeistritele
Võrumaa meistrite jõulueelne käsitöönäitus Toompea lossi vestibüülis on nüüdseks toimunud juba 16 korda. Ka
tänavu on soov taoline kagunurgale omaste kultuurisugemetega ning traditsiooniks kujunenud näitus-müük
näitus
korraldada ja Võrumaa Omavalitsuste Liit sai Riigikogu juhatuselt nõusoleku seda teha 4.-6.
4. detsembril 2017.
Lähtuvalt meile osaks saanud võimalusest võrumaalaste antvärki Riigikogus esitleda, kutsume Teid, head
käsitöölised, üles loovalt kaasa mõtlema ja oma tooteid esitama.
esitama Oluline on, et Teie tooted
ooted oleksid kvaliteetsed,
omanäolised ning uudsed.
Käsitööd saate esitada 26.-28.
28. novembril 2017 Rõuge Kunstikuuri.
Kunstikuuri Näitus-müügile
müügile esitatud käsitöökauba osas
teostatakse selekteerimine näituse korraldustoimkonna liikmete poolt.
Täpsemat informatsiooni jagab Teiega: Lya Veski, tel 5552 3366; e-kiri
e kiri lyaveski@hot.ee
Võrumaa Omavalitsuste Liidu nimel Mailis Koger

Küttehooajaks peavad korstnad ja lõõrid puhtad olema
Tuleohutuse seaduse järgi peab kütteseadet ehk ahju, kaminat või pliiti ning nende korstnat ja ühenduslõõri igal aastal vähemalt
korra puhastama. Tihedama kasutamise korral tuleb neid aga tihedamini puhastada. Tähtis, et lõõrid oleks puhtad ning sellega
välditud tahmapõlengute tekkimine. Eramajade korstnaid ja lõõre tohib ise pühkida, kuid kord 5 aasta jooksul peab seda tegema
kutsetunnistusega korstnapühkija. Kortermajade ja ridaelamute korstnaid peab igal aastal hooldama korstnapühkija. Ta puhastab ja
vaatab kütteseadmed üle, teeb parandust vajavate vigade kohta ettekirjutused ning väljastab tehtud
tehtud tööde kohta akti.
Kel aga korstnapühkija juba käinud, küttekoldeid kontrollinud ja lõõrid puhtaks teinud, sellele mõned soovitused. Kui küttekollet
kütteko ei ole
pikemat aega kasutatud, ärge laduge esimesel kütmisel ahjuahju või pliidikollet pilgeni puid täis. Esialgu pange väike kogus pilpaid või
paberit, et kütteseadme suitsukäigud ja korsten üles soojendada. Nii ei aja kütmisel ahi suitsu sisse. Ja veel, küttekollete siibritel on
kaks asendit, kas kinni või lahti. Kütmise ajal siibrit poolkinni hoida ei tohi. Tõmbe takistamine põhjustab ebatäielikku põlemist, mille
tagajärjel kulub sooja saamiseks rohkem küttematerjali ja lõõrid tahmuvad kiiremini. Sama tagajärg on kütmisel märgade puudega.
puudeg
Marek Kiik - Päästeamet, Lõuna päästekesku
skuse kommunikatsioonijuht

Asutati Kagu Ühistranspordikeskus
Võru maavanem riigi esindajana ning 20 Võru ja Põlva maakonna kohaliku omavalitsuse juhti allkirjastasid MTÜ Kagu
Ühistranspordikeskuse asutamislepingu 13. oktoobril 2017.
Keskus võtab uue aasta algusest maavalitsuselt üle maakondliku ühistranspordi korraldamise ja hakkab korraldama sõitjate vedu
Võru- ja Põlvamaa liinidel ning maakondi ühendaval kaugliiniveol, mida toetatakse riigi- või omavalitsusüksuste eelarvetest,
korraldama elanike liikumisvajaduse uuringuid, suunama ühistranspordi arengut jne.
Keskuses asub tööle neli töötajat, kes täna korraldavad ühistransporti Võru- ja Põlva maavalitsustes: juhtlogistik, logistik ning kaks
poole kohaga järelevalvespetsialisti. Keskuse asukoht on Põlva linn, keskuse üldkoosolekud toimuvad Võru linnas.
MTÜ Kagu Ühistranspordikeskus (Kagu ÜTK) juhiks määrati Sander Saar, kelle sõnul hakkab keskus esimeses järjekorras
tegelema valdade seniste liinilepingute koondamisega ja õpilasliinide toomisega maakondade avalikku liinivõrku.

Vallas toimunust
• 28.- 30.09 toimus Kreekas eTwinningu temaatiline konverents "Learning To Think In a Digital Society", kus tähelepanu pöörati
programmeerimise ja algoritmilise mõtlemise arendamisele koolitundides. Konverentsile andsid oma panuse ka viis Eesti õpetajat,
kes viisid läbi kolm ülipopulaarset töötuba. Meie õpetajad, nende seas ka meie kooli õpetaja Jaana Kõvatu, tutvustasid Euroopa
kolleegidele hariduslikke äppe, haridusroboteid ning Microbiti kasutusvõimalusi algklassides.
• 30.09. Markus Soe alustas võistlushooaega Tallinnas toimunud judoturniiril Rothberg Cup ,E klassis -25 kg. V koht.
• 03.10. osales Varstu Kooli 6.-9.klassi poiste võistkond Puigal Võru maakonna koolinoorte jalgpalli meistrivõistlustel
• 03.10. toimus Varstus viie ühineva valla inimeste osavõtul arutelu „Turvalisus algab meist endist“. Ürituse korraldasid Võru
Maavalitsus ja Võrumaa turvalisuse nõukogu ning ürituse eesmärgiks aktiviseerida turvalisuse alast võrgustikutööd ja
kodanikualgatust kohalikus kogukonnas, jõuda igapäevaelu probleemideni ja otsida neile lahendusi.
• 04.10. toimus Parksepas Võru maakonna koolinoorte orienteerumise meistrivõistlused, kus osales koolist 47 õpilast ehk kõik 3.9.klassi õpilased ja kust toodi koju 8 esikolmikukohta. Võistlus toimus intervallstardist ning rajale sai minna nii individuaalselt kui koos
paarilisega. Individuaalselt oli meie parim Lauri Saal, kes saavutas oma vanuseklassis esikoha. Esikohad Kristi Juul/Hanna-Liisa
Gerberg, Airin Alliksoo/Stella Männiste, Martin Oja/Kristo Juul. Teisele kohale tulid paarid Karmen Kender/Keitlin Valge, Andi
Langus/Steven Smorodin. Kolmandad kohad võtsid paarid Angela Anton/Renata-Marjana Karu ja Mari-Eliisa Anton/Janeli Kikerman.
• 06.10. tähistas Varstu koolipere õpetajate päeva ja õhtul oli kultuurikeskuses Sulbi Külateatri etendus "Kae kos pandse plõnni".
• 06.-07.10 .osalesid noorkotkaste ja kodutütarde köiekoolituse ekstreemlaagris Airin Alliksoo ja Martin Oja.
• 7.-8.10. toimus Leedus tantsuvõistlus Open Kaunas, kus Arthur Lepp ja Stella Männiste saavutasid WDSF noored vabaklassis
Ladina - Ameerika tantsudes 17. paari konkurentsis 5. koha.
• 07.10.Tartu XV rahvusvaheline Sügisturniir judos saavutas Markus Soe, EB -23 kg esikoha.
• 10.10. toimus Rõuge-Haanja-Varstu -Mõniste koostöögrupi noorte motivatsioonireis Põlvasse, külastati Põlva Bowlingut .Tegevusi
rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmi
“Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine” kirjeldatud tegevuste raames.
• 11.10. osales Varstu Kooli 6.- 9. klassi poiste meeskond EKSL jalgpalli rahvaliiga finaalvõistlustel Valtus.
• 13.10. käisid Varstu Kooli õpilased Tartu Aparaaditehases inspiratsioonipäeval, mis oli osa nelja valla ühisprojektist „Noorte
kogukonnaettevõtlusõppe mudel“.
• 14.10. peeti Varstu Kultuurikeskuses lusikapidu 2017 aastal sündinud neljale pisikesele Varstu vallakodanikule.
• 14.10. käisid Võrumaa noorkotkad ja kodutütred laskevõistlustel Haanjas. Varstu grupist osalesid Reili Jäädmaa, Airin Alliksoo,
Riivo Männiste, Martin Oja, kes lasksid sportpüssist ja Karmen Kender, Tairo Demant, Sigrit Pettai, Kristo Vaiksaar, kes lasksid
õhupüssist. Individuaalselt saavutas Kristo Vaiksaar 3 koha, Varstu rühm saavutas 5. koha.
• 14.-15.10. Põhjamaade meistrivõistlustel Poola Elblagis, said Stella Männiste ja Arthur Lepp noorte vanusegrupis (16 - 18 a. )
Ladina- Ameerika tantsudes 39. paari tugevas konkurentsis poolfinaali ja saavutasid tubli 10.koha. Elblagis toimus ka maailmakarikaetapp, kus nende vanusegrupis LA tantsudes saavutasid Arthur ja Stella 48. paari tugevas konkurentsis 14. koha.
• 15.10.võtsid Varstu Kooli kodutütred ja noorkotkad osa Eesti Vabariik 100 raames toimunud matkasarjast Meenikommu
rabasse.Rohkem kui 10 kilomeetrist matka saatis kuldne sügispäike. Järgmine matk on 29.10. Setomaal.
• 16.10. külastasid Varstu kooli 6.-7. klassi lapsed Tartu Escape`tuba, mida tuntakse ka põgenemistoa nime all. Iga viiene grupp
pidi oma ruumist erinevate ülesannete ja koodide lahendamisel välja saama.
• 18.10. korraldas Kaitseväe Ühendatud Õppeasutus koostöös Prantsuse võõrleegioniga Varstu alevikus kompanii rünnaku õppuse.
• 21.10. Lätis Salaspilsis toimunud judovõistlustel KANO KAUSS 2017 saavutas Markus Soe (U10 -25 kg) kolmanda koha.
• 21.10. Viljandimaal toimunud sõiduautokrossi “Tarvastu Karikas“ viimasel etapil saavutasid Matsi Tehnikaspordiklubi sõitjad:
Sigmar Tammemägi nii Sojuz tagaveo rahvakrossi klassis kui ka sprindis etapivõidud ja aasta kokkuvõttes esikohad (4 karikat),
Rauno Parv sai rahvakrossi klassis aasta kokkuvõttes III koha.
• 21.-22.10. osalesid Varstu rühma noorkotkad ja kodutütred matkal „Käve üle küngaste“.
• 21.-22.10. Soomes toimunud võistlustantsu maailmakarikaetapil „Helsinki Open“ saavutasid Stella Männiste ja Arthur Lepp Ladina Ameerika tantsudes noorte vanusegrupis 28. tantsupaari konkurentsis 10. koha.
• 23.10. osalesid Varstu kooli õpetajad Võrus esmaabi koolitusel.Tennisetreeningud Varstu koolimajas toimusid ka koolivaheajal.
• 28.10. Missos „Võrumaa Suvekarikas 2017“ IV etapil sai rahvakrossi Sojuz klassis Sigmar Tammemägi etapivõidu ja aasta
kokkuvõttes esikoha karika.
• 28.10. toimus Varstu Kultuurikeskuses hooaja avapidu ans. "Kihnu Poisid", vahepalad "Lahedatelt Muttidelt Lahedalt".
• 29.10. Eesti Vabariik 100 raames toimunud teisest matkast Setomaal võtsid osa 10 Varstu kooli õpilast: Andi Langus, Anti Langus,
Alari Langus, Kaisa Langus, Maarja Langus, Kevin Ojaveer, Kerli Ojaveer, Martin Oja, Lauri Saal, Laura Kirke Bertel Piholaan.

