November, 2017 – 10 (176)

Rõuge Vallavolikogus
02. novembri volikogu teisel istungil valiti Rõuge vallavanemaks Mailis Koger, kes saab volitused valitsuse
ametisse kinnitamise päevast. Otsustati välja maksta Rõuge vallale eraldatud ühinemistoetusest Haldusreformi
seaduse alusel ettenähtud hüvitised endistele Misso, Mõniste, Rõuge ja Varstu vallavolikogu esimeestele ja
moodustada
oodustada alljärgnevad volikogu alatised komisjonid: revisjonikomisjon, sotsiaalsotsiaal ja tervishoiukomisjon,
majanduskomisjon,
anduskomisjon, hariduskomisjon, arengu- ja ettevõtluskomisjon, keskkonnakomisjon, kultuurikultuuri ja
vabaajakomisjon, külaelukomisjon ja korrakaitsekomisjon.
14. novembril Varstus toimunud Rõuge Vallavolikogu istungil kestis 5 ja pool tundi.
Anti nõusolek kolmele Haanja Vallavalitsuse
valitsuse projektis osalemiseks,
osalemiseks valiti esindajad Võrumaa Omavalitsuste
Liidu juhtorganitesse, määrati vallavanema töötasuks 2200 eurot, moodustati uuesti alatised komisjonid, valiti
komisjonide esimehed ja aseesimehed, kinnitati Rõuge Vallavalitsuse liikmete arv ja struktuur ning koosseis:
kooss
Vallavanem, Mailis Koger, telefon 5305 5555, mailis@rauge.ee
Haanjast Tiia Zuppur, telefon 5301 7901, tiia@haanja.ee
Missost Mariliis Raidma, telefon 5344 1800, mariliis.raidma@gmail.com
Mõnistest Maiu Toom, telefon 520 6698, maiu.toom@moniste.ee
Rõugest Olev Mõttus, telefon 505 3143, olev@rauge.ee
Varstust Rainer Vissel, telefon 5303 8182, rainer@varstu.ee.
Veel määrati endistele vallavanematele hüvitised volituste lõppemisel ja määrati
rati asjaajamise üleandmise aeg
ning esitati Rõuge vallavanemale arupärimine seoses Nursipalu metsaraie kohta esitatud sõnavõtuga.
Esimene vallavalitsuse istung toimus 22. novembril.

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

Kuni 15. detsembrini on Varstu raamatukogus foto- ja raamatunäitus „Lugeja reisib“.

Varstu Kultuurikeskuse jõuluüritused
3.detsembril kell 16.oo advendikontsert:
dvendikontsert: Lauri Liiv ja Olav Ehala. Pilet 7€
7
04. detsembril kell 11.00 Varstu Koolis Varstu jõulukuuse tervitus lasteaialasteaia ja koolilastelt ning
eakate klubilt Hõbehall.
8.detsembril kella 9.oo – 15.00 VARSTU JÕULULAAT
20. detsembril kell 13.oo EAKATE JÕULUPIDU ansambliga KONDOR.
21. detsembril kell 13.oo valla mudilaste ja lasteaia LASTE JÕULUPIDU.
JÕULUPIDU
22. detsembril kell 16.oo VARSTU KOOLI JÕULUPIDU.
30. detsembril kell 20.oo AASTALÕPUPIDU ansambliga Night Felony, vahepause sisustavad
kõhutantsijad
tantsijad ka Hopsani poisisd. Pilet 5 €

Suur aitäh meie koduva
valla
lla kirjanik Enn Vainole, kes kinkis senise meeldiva
koostöö tänutäheks kõigile vallavalitsuse töötajatele oma
om raamatud.

Metsaühistu tagab jätkusuutliku metsamajandamise.
Ühinenud Metsaomanikud MTÜ on alates 2017.a. aprillist FSC® C135147 metsamajandamise ja
tarneahela grupisertifikaadi omanik. Tegemist on rahvusvahelise sertifikaadiga, mis näitab, et
metsaomanik majandab oma metsa vastutustundlikult.
Grupisertifikaadi liikmete tegevus peab olema vastavuses kõikide sertifikaadi printsiipide ja
indikaatoritega. Väga oluliselt kohal on kohaliku kogukonna õigused ja nende ressursside kaitse.
FSC® grupisertifikaadiga liitunud järgivad muuhulgas järgmisi punkte:

•
•
•
•

• Metsaomanik ei tee piiranguid igaüheõiguse realiseerimiseks.
• Metsaomanik peab piirangute tegemisel neid põhjendama ja kirjeldama.
Metsaomanik peab austama kohalike kogukondade seaduslikke, tavaõiguslikke või traditsioonilisi õigusi
metsaressursside kasutuseks.
Kvalifitseeritud kohalikele elanikele peab pakkuma võimalust osaleda eelistatud viisil metsamajandaja
tegevuses seoses tööhõive ja alltöövõtuga. Metsamajandaja suunab tähelepanu kohaliku tööjõu kasutamisele.
Metsamajandaja peaks kohalikele elanikele tagama võimaluse osta oma tarbeks küttematerjali.
Metsamajandaja peab regulaarseid läbirääkimisi huvirühmadega.

Meie FSC® grupisertifikaadi suuremate metsamajandajate hulka kuuluvad: Eesti Metsafond OÜ, Estonian Sustainable
Forestry OÜ, Haanja Forests OÜ, Karusambla OÜ, Metsagrupp OÜ, Metsamaahalduse AS, Metsatalu OÜ, Mortec OÜ,
Palumetsa OÜ, Taanimets AS, Varoteks OÜ, Vestman Forest Fund AS, Rainert RL OÜ ja veel hulgaliselt metsaomanikke.
Kõikidele FSC sertifikaati puudutavatele
pilleriin@eestimetsad.ee või +372 56686521.
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Vallas toimunust
• 31.10. toimus Varstu Koolis viie ühineva valla koolide õpilaste osalusel Halloweeni pidu, kuid üritusele tuli osalema vaid Mõniste
Kool. päeval pidasid nooremad õpilased kostüümipidu ja panid kõigile vaatamiseks välja ilusad sügiskaunistustega kübarad ning
õhtul oli Lõõtsavägilaste kontsert ja toredad tegevused vanemate klasside noortel.
• 01.11. toimus Värskas Võru ja Põlva maakonna valla- ja linnasekretäride seltsi ühisarutelu ühinemiste teemadel.
• 01.11. esines koolis Võru Muusikakooli kandleansambel, et tähistada saabuvat hingedepäeva.
• 03.11. toimus koolis 4.-9. klassi õpilastele küberkiusamisvastane koolitus.
• 3.-5.11. osalesid Varstu Kooli õpilased Laura Kõvatu ja Marika Adson Elvas Noorte Meediaklubi trükimeedialaagris.
• 4.-5.11. toimus Põlvas Mesikäpa hallis „Magus algus“ ja „Tähtede sära“ VIII etapp, kus Stella Männiste ja Arthur Lepp saavutasid
Noored+Täiskasvanud vabaklassi võistlustel Ladina- Ameerika tantsudes esikoha Samal võistlusel osales veel lapsi Varstu koolist ja
lasteaiast: Annika Kink (Varstu) ja Ander-Marcus Hõrak (Võru Kesklinna Kool) - lapsed 2, 2 tantsu - II koht; Jarno Kink (Varstu) ja
Mariin Kooser (Meremäe) - mudilased, 2 tantsu IV koht; Loona-Maria Soe (Varstu) ja Indrek Puusalu (Mõniste) - lapsed 1,2 tantsu, VI
koht ning Evelin Jessica Helena Tereping (Varstu) - printsessid 1, 2 tantsu, II koht.
• 06.-10.11. peeti Varstu koolis ja lasteaias poistenädalat. Lasteaias oli esmaspäeval külas politsei, teisipäev oli robootika päev,
kolmapäeval oli külas Mõniste päästekomando, neljapäeval pidulikul poiste nädala lõpetamisel toimus sportliku poisi valimine,
reedel sõideti koos isadega liikluslinna,et tähistada isadepäeva.
• 07.11.osales Varstu Kooli õpilaste võistkond Võru maakonna koolinoorte 6. - 9. klasside segavõrkpalli karikavõistlustel ja saavutas
harrastajate arvestuses esikoha.
• 11.11. toimus Eesti Vabariik 100 raames kolmas matk Urvastes.Varstu koolist osalesid Andi Langus, Anti Langus, Alari Langus,
Kaisa Langus, Kevin Ojaveer, Kerli Ojaveer, Chris Uuk, Steven Smorodin, Kermo Kiviste, Tairo Demant ja Mari-Eliisa Anton.
• 11.11. toimusid Osulas noorkotkaste ja kodutütarde male-kabe võistlused, kus Varstu rühm saavutas kabes 4. koha ja males
esikoha, individuaalselt said males esikohad Airin Alliksoo ja Martin Oja ning III koha Lauri Saal. Kabes said Maarja Langus 16,
Marika Adson 5, Krista Vaiksaar 7, Hanna-Liisa Gerberg 3, Reinar Vissel 6, Reno Kiviste 8, Rainar Vissel 12 ja Markus Soe 8 koha.
• 11.-12.11.toimus Lõuna-Koreas Soulis noorte Ladina- Ameerika tantsude MM, kus osales 30 riiki ja igast riigist kaks parimat paari,
kokku 60 tantsupaari. Eestit esindanud Stella Männiste ja Arthur Lepp saavutasid väga hea tulemuse 31. koha.
• 17.11. osales õpilaste võistkond Võru Spordikeskuses Võrumaa koolinoorte 4. - 5. klassi poiste Dumle rahvastepallivõistlustel.
• 18.11.toimusid Tallinnas Kaitseliidu MV males ja Võrumaa malevat esindasid Airin Alliksoo ja Martin Oja Varstu rühmast.
• 20.11. alustas Varstu raamatukogu koostöös Varstu Kooli õpetajatega Rita Riisenbergi ja Aili Visseliga õpilastele mõeldud
kirjandusmänguga, kus igal kuul toimub üks kirjanduse tundmise võistlus ja mäng lõpeb mais tunnustuspeoga.
• 22.11. toimus Rõuges Rõuge Vallavalitsuse esimene istung.
• 24.11. külastasid Varstu aleviku asutusi meie lasteaia toredad kadrisandid.
• 25.11. esindasid Varstu rühma kodutütred Reili Jäädma, Maarja Langus, Age Kannumäe ja noorkotkas Martin Oja Võrumaad
Vabariiklikul mälumängul Valgamaal, kodutütred saavutasid 3. koha ja Martin 5.koha.
• 25.11. toimus Varstu Kultuurikeskuses mardi-kadri stiilipidu Krabi külateatri etenduse ja ans."Väliharf".
• 25.11. Spordiklubi Zen Jõuluturniiril judos oli tubli Võru Judoclubi Rei võistleja Markus Soe, kes saavutas - 25 kg arvestuses esikoha.


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

