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Volikogus
21. jaanuari volikogu istungil võeti vastu uued avaliku korra-, heakorra- ja kaevetööde, koerte- ja kasside pidamise
eeskirjad ning alevikus üksikute puude raiumise kord. Toimus Varstu valla 2014 a eelarve esimene lugemine,
arutleti Lõuna-Eesti Haigla müügist ja kiideti heaks MTÜ-le Terve Võrumaa kuuluva AS Lõuna-Eesti Haigla aktsiate
müük sihtasutusele Tartu Ülikooli Kliinikum. Volikogu istungist võtsid osa Võru politseijaoskonna piirkonnapolitseinik, Varstu valla konstaabel Hans Saarniit ja Võru politseijaoskonna piirkondliku politseitöö teenistuse
vanem, politseileitnant Raul Ermel, kes esines ülevaatega politsei tegevusest ja korrarikkumistest 2013 aastal Võrumaal
ja Varstu vallas. Vestluse käigus vastati volikogu liikmete küsimustele.

Varstu valla rahvastik 01. jaanuaril 2014
Varstu valla elanike arv seisuga 01.01.2014 on 1128 , neist naisi 537 ja mehi 591.
Elanike arv vallas vähenes võrreldes 01.01.2013 seisuga 11 inimese võrra. Rahvaarv maakonnas tõusis ainult Misso vallas 3
elaniku võrra ja vähenes kõigis valdades, kõige vähem Varstus ja Haanjas.
Elanike vanuseline koosseis:

Eelkooliealised lapsed (0-6aastased) 60 (5%), kooliealised lapsed (7-24 aastased)
Tööealisi - 615 inimest (55%), 64 ja vanemad - 241 inimest (21%).

212 (19%).

Elukoha vahetuse tõttu lahkus vallast 2013.a 37 inimest (sh välismaale: Soome 7 ja Iirimaale 1).
Meile elama asus mujalt 35 inimest.
Sündide arv oli vallas 13, (1 lahkus kohe peale sünnitoetuse kättesaamist). Surma läbi lahkus 22 vallakodanikku.

Varstu vald tähistas pidulikult vastsete vallakodanike sündi.
20. detsembril 2013 sai alguse uus traditsioon – volikogu esimees ja vallavanem kutsusid pidulikule vastuvõtule
pered, kellel olid 2013 aastal sündinud perre uued ilmakodanikud. Seekord oli kutsutute nimekirjas 11 poissitüdrukut oma vanematega. Pisipõnn sai kingituseks meene ja vanemad lilleõie. Lapsevanemaks olemise tähtsusest
rääkis volikogu esimees Ale Sprenk ja päevakohase eeskava esitasid Varstu kooli õpilased. Vastuvõtt lõppes ühises
kohvilauas, millele järgnes valla mudilaste jõulupidu. Soovime kõikidesse peredesse õnne ja armastust!

25. jaanuaril algusega kell 16.00 Varstu Kultuurikeskuses Pihkva ansambli SKAZ kontsert.
15. veebruaril algusega kell 19.00 Krabi rahvamajas sõbrapäeva PIDU.
Vallas toimunust
♦ 19.12. toimusid Krabi kooli ja 20.12. Varstu kooli jõulupeod.
♦ 20.12. toimus kultuurikeskuses volikogu esimehe ja vallavanema vastuvõtt 2013 aastal sündinud lastele ja nende
vanematele ning peale seda valla- ja lasteaia mudilaste jõulupidu.
♦ 25.12. toimus Krabi rahvamajas igati meeleolukas jõulupidu. Lisaks laste ilusatele etteastetele eeskavas said Krabi
inimesed ära näha külateatri uue etenduse Suusa kassid. Tantsuks mängis ansambel K.T.K. Rõugest. Rahvast oli
peol ca 120 inimest ja järgmine pidu rahvamajas on 15. veebruaril 2014.
♦ 31.12. uusaastaööl peeti Varstu Kultuurikeskuses aastavahetusepidu ansambliga “Ciizud“.
♦ „Võrumaa spordiaasta 2013“ lõpetamisel kultuurimajas Kannel tunnustati Varstu valla parimat autosportlast
Sigmar Tammemäge, kes võistles edukalt Lätis, populaarses Žiguli karikasarjas „Žiguļu kauss” etappidel.
♦ Terviseedendajate tunnustamisel tänati sügisel toimunud riikliku puu ja köögiviljakampaania „Sööme ära“
raames teostatud projektide tublisid organiseerijaid, nende seas meie valla sotsiaaltöö spetsialist Signe Arumäed.
♦ Krabi Kool saavutas Võrumaa koolinoorte 2013 aasta spordimängude üldkokkuvõttes koolide kolmandas grupis II
koha .
♦ EAS andis teada, et projekt Krabi rahvamaja II korruse remondiks- õpilaskodu olmetingimuste parandamiseks sai
rahastuse.
♦ 11.01. toimus Pirital Eesti Karikavõistluste esimene etapp võistlustantsus, kus Stella Männiste- Arthur Lepp
saavutasid Juunior 1 D vanuseklassis LA- tantsudes I koha ning Marika Adson- Trevor Kinna ST- tantsudes II k.
♦ 02.-23.01. korraldas Varstu perearst luutiheduse mõõtmise oma patsientidele. Kelle luutiheduse näitajad
sonograafiga olid alla normi, suunatakse edasi täpsema aparaadi alla diagnoosi kinnitamiseks või
ümberlükkamiseks. Perearst tänab kõiki, kes luutihedust mõõtmas käisid. Kokku 62 inimest ehk ca 10% nimistust.
♦ 07.01.Krabi kool on pilootkooliks Kiusamise Vaba programmi käivitamisel Eesti koolides ja selle meeskonna
liikmed osalesid Tartus koolituspäeval.
♦ 10.01. külastas Krabi kooli heategevuslikult tantsutrupp "Katariina".
♦ 11.01. Judo XX Elva Open 2014 võistlustel saavutas Robin Soe C klassis (kuni 46 kg) II koha.
♦ 13.-17.01. Varstu lasteaias toimunud piimanädala raames käidi ekskursioonil piimafarmis ning tehti ise võid ja
kohupiima.
♦ 13.01.toimus Varstu kooli võimlas Krabi ja Varstu koolide 6.-9. klassi poiste meeskondade vaheline
sõpruskohtumine saalihokis ja võrkpallis.
♦ 16.01. Krabi koolis koolisisene 6.-9. klassi poiste korvpallivõistlus “Osavaim Korvpallur”.
♦ 19.01. Matsi Tehnikaspordiklubi korraldusel peeti Matsil jäärajasõidu „Võrumaa Talvekarikas“ I etapp.
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