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Volikogus arutati
12. juuni volikogu istungil kuulati ära revisjonikomiskomisjoni aruanne, tutvuti audiitori arvamusega ja seejärel
kinnitati valla 2011 a. majandusaasta arunne. Lubati Maa-Ametil teostada aadressiandmete süsteemi
infosüsteemis (ADS) valla katastriüksuste koha-aadresside muudatusi, kinnitati kalmistute kasutamise eeskiri ja
kinnitati vallavanema puhkus. Otsustati toetada laste huvilaagritest osavõttu lapsevanema osamaksu ulatuses
vanemate poolt esitatud avalduste alusel. Rahvale teadmiseks: kõik volikogu otsused ja määrused on avalikustatud
vallamajas, raamatukogudes ja kättesaadavd valla kodulehel rubriigis „Dokumendiregister”.

Varstu Vallavolikogu liikmed koos vallavalitsuse töötajatega ühispildil

Varstu valla 20. sünnipäeva puhul on Varstu ja Krabi
raamatukogudes avatud näitused „VARSTU VALD 20” ja välja
pandud materjale vallast pärit autorite-kirjanike raamatutestkirjutistest, valla valitsejate, valla tegemiste jms kohta.
Varstu valla sünnipäevapidu toimub 04. augustil.
Lõpuaktused koolides
16. juuni kell 14.oo Krabi Põhikooli lõpuaktus
20. juuni kell 18.00 Varstu KK põhikooli lõpuaktus Varstu Kultuurikeskuses
22. juuni kell 18.00 Varstu Keskkooli lõpuaktus Varstu Kultuurikeskuses

23. juunil kell 19.oo Kangstis Jaanipäeva pidu.
Kaitseliidu poolt tule toomine, ühismängud ja võistlused, esinevad
Varstu Kultuurikeskuse tantsijad ja tantsuks mängib ansambel GEM.

14. juulil Paganamaa päevad,

alates kella 13.00 igal täistunnil legendide rada, kell 20.oo

Krabi külateatri suur suveetendus Ruhnu Mann ja tantsuks ans. Parvepoisid.

22. juulil kell 11.00 on surnuaiapüha Vana-Roosa kalmistul.
11. augustil Matsi autokross Hansi talu krossirajal.
11.-12. augustil toimub ANTSLAS Hauka Laat.

Kauni kodu konkursist
Varstu vald esitas kandidaadiks konkursile Eesti kaunis kodu 2012, maakondlikule kodukaunistamise konkursile
Sirje ja Georg Aheri kodu Varstu alevikust, aadressil Ritsiku tn 11. Väljavalituid autasustab Vabariigi President
augustikuus Haapsalus.

Tänan, kohalik elanik!
Öeldakse, et tibusid loetakse sügisel. Eesti Kaitseväe kohta võib öelda, et meie loeme väljaõpetatud ajateenijaid
kevadel. Möödas on Kaitseväe suurõppus „KEVADTORM 2012“, kus Lõuna Kaitse-ringkonna Kuperjanovi
jalaväepataljoni sõdurid näitasid visa võitlusvaimu, head väljaõppe taset ja tugevat ühtekuuluvust.
See on ka Teie, kohalike elanike saavutus.
Kuperjanovlaste 2011.-2012. aasta väljaõppe otsustavad koostööharjutused korraldasime just Teie valdade aladel,
kus ajateenijad saavutasid harjutustel vajalikud oskused. Meie valdade elanikud võivad uhkusega öelda, et ka
nemad osalevad Eesti kaitsmises. See, et annate Eesti Kaitseväele kasutada endale kuuluvat maatükki, et Eesti
sõdur saaks õppida relvaga oma maa kaitsmist, on suur panus. Teie olete samavõrd osaline oma maa, inimeste ja
kodude kaitsmises kui Eesti sõdurid.
„Tänan kõiki kohalikke elanikke ning soovin Teile kõigile kordaminekuid ja edukat koostööd ka edaspidi!“

major Maidu Allikas, Kuperjanovi jalaväepataljoni ülem

Vallas toimunust
♦ Krabi koolis peeti tüdrukute nädalat: oli soengute tegemise päev ,kosmeetik jagas tüdrukutele näohooldusnippe; toimus
tüdrukute omavalmistatud riiete moeetendus ökomood "Omamoodi"; valmistati küpsisetorte mida degusteeriti peale
emadepäeva kontserti, kus esinesid kooli laululapsed ja võru keele ringi õpilased etendasid toreda näidendi "Puulpäiv"
♦10.05.osales Krabi PK poiste võistkond Puigal Võru maakonna koolinoorte -7. kl. poiste korvpalli meistrivõistlustel ning
saavutas 3. koha. Meeskonnas mängisid: Kristo Rootslane, Rene-Keven Lääne, Joosep Keel, Margo Raju, Raul Taimer,
Danel Teder, Dimo Teder ja Mihhail Zujev.
♦ 11.05. toimusid emadepäevale pühendatud kontserdid Varstu lasteaias Sipelgas ja Varstu Keskkoolis.
♦ 12.05. peeti kauba- ja rahvarohket Varstu kevadlaata.
♦ 13.05. Võru Kandles toimunud emadepäeva üritusel omistati Võrumaa aasta ema 2012 tiitel Varstu lasteaia Sipelgas
lasteaiaõpetaja abile, tublile meie valla kolme lapse emale, Katrin Parvele.
♦ 15.05. Võru Linnagaleriis avatud Võru maakonna lasteaedade juubeliaasta näitusel „Loodus kutsub lapsi õue“ on välja
pandud ka Varstu Lasteaia laste tööd. Täitunud on 95 aastat esimese lasteaia loomisest Võrumaal. Sellise auväärt ea
möödumist tähistatakse mitmete lasteüritustega, mille seas ka lasteaialaste kunstitööde näitus.
♦ 16.-17.05. toimus Varstu Keskkooli noortele õpireis Valga-, Viljandi-, Rapla- ja Harjumaale projekti
„Tondilossid“ raames. Projekti toetas Euroopa Noored Eesti büroo.
♦ 17.05. toimus Krabi kooli spordipäev.
♦ 21.-22.05. käis Krabi kooli 7.klass 2-päevasel jalgrattamatkal Ähijärvele, vahelduseks pingelistele tasemetöödele.
♦ 22.- 23.05. osalesid KEAT-i laagris Varstu kooli õpilased Kadri Vellak, Piret Oja, Viola Kasak, Merilin Adson, Kaspar
Torn, Germo Alliksoo, Kervin Adamason ja Evert Veinberg.
♦ 23.05. käis Krabi koolis külas kunstnik Navitrolla.
♦ 24.05. toimus Krabi koolis traditsiooniline „Rammumees 2012” võistlus, millel osales ka vallavalitsuse võistkond.
Kergema kaalukategooria esikolmik: Ain Mägise, Joosep Keel ja Tamur Sädeme. Raskema kaalukategooria esikolmik:
Marko Sädeme, Rainet Kriis ja Carl-Mark Valts.
♦ 25.05. toimus Varstu lasteaias Sipelgas lõpupidu, kõik 8 lõpetajat alustavad kooliteed Varstu koolis.
♦ 26.05. osales Varstu "Hõbehall" Võru maakonna memme-taadi tantsu- ja laulupeol Osulas.
♦ 27.05. oli Varstu "Hõbehall" Lõuna-Eesti memme-taadi tantsu- ja laulupeol Põlvas.
♦ 28.05. olid Võru Maavalitsusse vastuvõtule palutud maakonna parimad abituriendid - kuld- ja hõbemedalikandidaadid ja
nende vanemad, Varstu Keskkoolist Jane Saluorg ja Helen Järvpõld.
♦ 31.05. Võru Spordikeskuses toimunud üritusel „Aktiivsed koolisportlased 2012” tunnustati teiste hulgas ka Krabi
Põhikooli õpilasi Anni-Mari Pehlakut ja Kaarel Kõvatut.
♦ 01.06. käisid Krabi Krabi kooli õpilased koolilõpu ekskursioonil Ida -Virumaal.
♦ 02.06. osales Varstu naisrühm "Pääsusilm" Võrumaa tantsu -ja laulupeol Kubija laululaval.
♦ 03.06. saavutas Varstu Keskkooli võrkpalli segavõistkond Credit 24 rahvaliiga tervisefestivalil I koha. Võistkonna
koosseis: Kaidi Parv, Airi Parv, Meelis Lille, Ragnar Rebane, Airis Tuvikene.
♦ 04.06. Regionaalsete investeeringutoetuse andmise programmist sai toetuse „Varstu Kultuurikeskuse katuse
rekonstrueerimise” taotlus.
♦ 05.-07.06. viibisid valla koolide kodutütred-noorkotkad Kääpal maakondlikus laagris.
♦ 09.-10.06. osalesid Varstu naisrühm "Pääsusilm" ja noorte tantsurühm ChocoFeiss Kagu-Eesti tantsupeol Põlvas.
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