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Volikogu istung
13. märtsi volikogu istungil kehtestati tugiisiku teenuse osutamise kord ja otsustati võõrandada enampakkumise
korras Varstu vallale kuuluvad: Krabi külas Sirelimaja kinnistust korteriomand (katastritunnus 86502:002:0099),
eluruum nr 6, üldpind 31,80 m2, alghinnaga 3000 eurot ja Varstu alevikus Lauri kinnistu (katastritunnus
86501:003:0105) pindala 1,0 ha, alghinnaga 6500 eurot. Enampakkumine toimub 10. aprillil kell 10.oo vallamajas ja
kuulutused avaldatakse Võrumaa Teatajas ja Ametlikes Teadaannetes. Revisjonikomisjonile anti ülesanne revisjoni
läbiviimiseks ja otsustati rahaliselt toetada ELKS Varstu osakonna kokkutulekutele sõitu.

Eesti Vabariigi 94. aastapäeval tunnustatud kodanikud
Varstu Vallavalitsus otsustas Eesti Vabariigi 94. aastapäeval anda Varstu valla tänukirjad vallapoolse tunnustusavaldusena Varstu valla hüvanguks ja maine kujundamiseks tehtud töö eest või kauaaegse töötamise eest.
Krabi Põhikooli ettepanekul:
Linda Kender - kauaaegse (50a) tulemusliku pedagoogilise töö ja valla hariduselu edendamise eest
Ele Vakk - kauaaegse (40a) tulemusliku pedagoogilise töö ja valla hariduselu edendamise eest
Luule Kuus - kauaaegse (30a) tulemusliku pedagoogilise töö ja valla hariduselu edendamise eest.
Eakate klubi Hõbehall ettepanekul:
Heldi Adamson ja Aino Saarits - kauaaegse aktiivse osalemise eest kultuuri- ja seltsielus.
Varstu Vallavalitsuse ettepanekul:
Margus Ruitlane-Rüütli - Timuski-Jakobi talus põllumajanduse edendamise eest
Korteriühistu Takjas - korteriühistu eduka käigushoidmise eest
Meelis Mõttus - Varstu rahva kaasamise eest spordi- ja kultuuriüritustesse
Iivi Raju – vallarahva abivalmi teenindamise eest
Liivi Mõttus - mitmekesiste lasteaiaürituste korraldamise ja lapsevanemate eduka kaasamise eest
Jaana Kõvatu – tulemusliku projektitöö ja valla arengule kaasaaitamise eest.
Varstu Keskkooli ettepanekul:
Uno Arm – kauaaegse kohusetundliku töö eest Varstu Keskkoolis.
Varstu Lasteaia ettepanekul:
Helina Tammemägi – sõbraliku koostöö eest lasteaiaürituste korraldamisel
Varstu Kultuurikeskuse ettepanekul:
Tiit Varblane - kohusetundliku töö ja kvaliteetse kunsti õpetamise eest
Andre Laine - noortes tantsuhuvi tekitamise ning kvaliteetse ja erinevate tantsustiilide õpetamise eest
Helve Tina – kultuurikeskuse spordiürituste läbiviimise ja abistamise eest
Sirja Läsa - kultuurikeskuse ürituste toetamise eest
Janek Armulik – kultuurikeskuse ürituste helindamise eest
Varstu Keskkooli Õpilasesindus - koostöö eest ürituste organiseerimisel
Projektipartnerid Lätist: Gunta Lule; Daiga Bojare; Laura Pope; Alda Liepina; Liene Abolkalne
koostöö eest Eesti-Läti projektis „Still Active“.
Astrida Harju ja Ilva Sare - Eesti-Läti piiriülese koostöö arendamise eest
Krabi külaseltsi ettepanekul:
Pille Ilisson; Tea Laks; Teri Voomets ja Kaie Puusepp – tulemusliku töö eest Krabi külaseltsis

Informatsioon
Kuperjanovi Jalaväepataljon viib läbi üksuste väljaõpet Varstu valla territooriumil 09.-12. aprillil ja
23.-26. aprillil. Õppuste ajal liigub teedel hulgaliselt kaitseväe masinaid ja kasutatakse imitatsioonivahendeid
(paukpadruneid). Õppus toimub Krabi piirkonna külades ja puudutab Varstu kandist Matsi, Metstaga ja
Raudsepa külasid.

Vallas toimunust
♦ 13.02. toimus Varstu lasteaia hoolekogu koosolek.
♦ 14.02. Teisipäeval tähistati Varstu lasteaias koos Rõuge lasteaia lastega sõbrapäeva, Varstu koolis korraldas
sõbrapäevaürituse õpilasomavalitsus ning Krabi koolis toimus sõbrapäevadisko.
♦ 16.02. osalesid Krabi 9. klassi õpilased Võrumaa Kutsehariduskeskuses eelkutseoskusvõistlusel "Oskaja 2012".
♦ 16.02. osalesid Varstu põhikooli võrkpalli võistkonnad maakonna kooliliiga turniiril, kus poisid saavutasid II
koha ja tüdrukud IV koha ning keskkoolinoored osalesid maakondlikul inglise keele kõnevõistlusel.
♦ 18.02. osales Varstu noorte tantsutrupp „ChocoFeiss“ Võrus üritusel Koolitants 2012.
♦ 18.02. toimus Krabi külaseltsi ja Veclaicene valla algatatud Eesti-Läti III kalapüügivõistlus „KIKKAJÄRVE
KALAKÕNÕ - ILGĀJA ZIVTIŅA. Ürituse vedaja oli Krabi elanik Peeter Lepp, kes pani välja ka peaauhinna –
tugitooli. Individuaalselt kaks esimest kohta lätlastele: Edgars Virks I koht 1742 g, Ilgonis Abolinš II koht 1018 g
ja III koht eestlasele Mihkel Kikas 839 g. Karikas jäi kolmandat aastat järjest Lätimaale.
♦ 18.02. toimus Matsi krossirajal Eesti meistrivõistluste I etapp veoautokrossis ja Matsi karikavõistlus sõiduautokrossis. GAZ51/52 klassis võitis Rõuge krossisõitja Ott Kevvai ja GAZ 53 klassis meie Sigmar Tammemägi.
♦ 20.02. toimus Varstu lasteaia lastele väljasõit Pähnisse, külastati looduskeskuses avatud liblikate näitust.
♦ 21.02. peeti Metsavenna talus Ape, Mõniste, Varstu ja Taheva valla rahvale vastlapäeva.
♦ 21.02. tähistati vastlapäeva ja lasti vastlaliugu ka lasteaias ja koolides. Varstu põhikooli noored lasksid liugu
Vastse-Roosas, algklasside ja 12. kl õpilased Varstus.
♦ 22.02. toimus Varstu Kultuurikeskuse juures Tiit Varblase juhendamisel lumeskulptuuride valmistamine.
♦ 22. 02. osalesid koolide noorkotkaste ja kodutütarde esindused Mõnistes toimunud vabariigi aastapäevale
pühendatud aktusel, kus võeti vastu uusi liikmeid: mõlema kooli rühmad täienesid nelja liikme võrra.
Krabi koolist said: kodutütar Mariliis Põder Võrumaa Maleva aukirja ning sportlase ja meediku erialamärgi;
Marianne Kuus laskuri erialamärgi; Maret Mägise matkaja ja meediku märgi; Ain Mägise ja Joosep Keel said
meediku märgi. Varstu koolist said: Hoolsuspaela Evelin Veinberg; meediku erialamärgi saidPiret Oja, Anette
Siig, Alver Alvela ja Silver Pähn.
♦ 23.02. toimus Mooste mõisas Krabi kooli tänuüritus - pühendatud kauaaegsetele kooli töötajatele.
♦ 23.02. Varstu Kultuurikeskuses Eesti Vabariigi 94. aastapäevale pühendatud kontsert-aktusel anti üle Varstu
valla tänukirjad tunnustamaks tublimaid, söödi sünnipäevatorti ja tantsiti ansambel „Hellad-Velled“ saatel.
♦ 24.02. Vabariigi aastapäeval President Toomas Hendrik Ilvese ja Evelin Ilvese vastuvõtul Tartus osalesid Varstu
valla Taarapõllu talu peremees Edgar Kolts abikaasaga.
♦ 26.02. peeti RMK Pähni looduskeskuses perepäeva, peale räätsamatka sai igaüks korvimeistri näpunäidete järgi
valmistada endale laastukorvi.
♦ 29.02. osalesid Krabi PK õpilased Haanjas Võrumaa koolinoorte murdmaasuusatamise meistrivõistlustel ning
võistkondlikult saavutati koolide arvestuse kolmandas grupis III koht.
♦ 01.03. toimus Varstu Kultuurikeskuses lasteetendus: "Südame kolm soovi".
♦ 01.03.osales Krabi PK võistkond Võru Spordikeskuses Võru maakonna koolinoorte 1. – 3. klassi õpilaste
segarahvastepalli meistrivõistlustel ja saavutas III koha.
♦ 01.-02.03 osales vallavanem Võrus J. Kuperjanovi jalaväepataljonis Kaitseliidu vanematekogu konverentsil,
mille eesmärk on anda Kagu-Eesti arvamusliidritele teadmisi laiapõhjalise riigikaitse põhimõtetest.
♦ 02.03. tähistasid Varstu lasteaia lapsed Võrus Krati mängukeskuses lasteaia sünnipäeva. Lasteaia sünnipäevaks
ilmus lasteaia ajakirja „Sipelgas“ kolmas number.
♦ 02.03. Põltsamaal toimunud vabariiklikul kõnevõistlusel Kuldsuud osalesid Varstu Keskkooli õpilased Jane
Saluorg ja Airi Parv. Jane saavutas III koha ja pälvis publikupreemia.
♦ 02.-03.03. Vastseliinas toimunud maakonna noorkotkaste ja kodutütarde oskustevõistlused osalesid koolide
võistkonnad. Varstu kooli võistkonnad: noorkotkad Alver Alvela, Silver Pähn, Carl Jõõts, Kervin Adamson ja
kodutütred Anete Siig, Piret Oja, Gerda Mändmaa, Iris Arumäe saavutasid I koha.
Krabi kooli võistkonnad: noorkotkad Margo Raju, Kaarel Kõvatu, Joosep Keel ja Ain Mägise ning kodutütred
koosseisus Mariliis Põder, Marianne Kuus, Maret Mägise ja Ele Laks saavutasid II koha.
♦ 07.-08.03. ühinesid haridustöötajate streigiga ka Varstu Keskkooli ja Krabi Põhikooli õpetajad-töötajad.
♦ 09.03. osales Krabi kooli personal Tormas vabariiklikul õpilaskodude väärtuskasvatuse koolitusel.
♦ 09.03. osales vallavanem Võrumaa energiamajanduse strateegia visiooniseminaril.
♦ 10.03. Maakondlikel olümpiaadidel saavutasid Varstu kooli õpilane Anette Konksi gümnaasiumi astmes kunstis
III koha ning Krabi kooli õpilased Henri Heinsoo kunstis I koha ja Stasis Roman Eiche matemaatikas IV koha.
♦ 12.03. toimus Varstu lasteaias kooliminejate laste ja vanemate koosolek „Koolivalmidus“.
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