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Volikogus arutati
19. veebruaril toimunud volikogu istungil andsid Lõuna prefektuuri korrakaitsebüroo Võru politseijaoskonna juht,
politseikapten Madis Soekarusk ja Kriminaalbüroo Võru kriminaaltalituse juht, politseikapten Anti Paap ülevaate
politsei tegevusest ja korrarikkumistest 2012 aastal Võrumaal ja Varstu vallas ning vastasid volikogu liikmete
küsimustele. Kinnitati kultuurikeskuse põhimäärus, vallavalitsuse ja hallatavate asutuste töötajate koosseisud,
valla 2013.a. eelarve kogusummas 1 459 185 € ja otsustati vabariigi aastapäeval tunnustada väärikaid
vallakodanikke Varstu valla vapimärgiga:
Jaana Kõvatu – Krabi rahvamaja taasavamise ja Krabi piirkonna arengule kaasaaitamise eest;
Kaja Juhanson - kauaaegse pühendunud töö eest valla stabiilsel arengul;
Marge Nurk - aktiivse osalemise eest Varstu kultuurielus ja kultuuriürituste korraldamisel;
Merike Kender - kauaaegse pühendunud töö eest Varstu raamatukogu juhatajana.

Tasuta juriidiline abi Võru maakonna pensionäridele
Teenuse osutaja:
Teenuse osutamise koht:
Teenuse osutamise aeg:
Eelregistreerimine:

Feliks Luiksaar
SA Võru Pensionäride Päevakeskus Lembitu 2 II korrus
teisipäeviti kell 13:30 – 16:00
ainult esmaspäeviti kell 8:30 – 9:30 telefonil 5221929

Roosa Jakobi Koguduse teade
Jumalateenistus toimub Roosa koguduse leerimajas 03. märtsil 2013 kell 14.oo ja koguduse üldkogu kell 15.oo.
Arutatakse möödunut, peetakse uusi plaane ja toimub uue juhatuse koosseisu valimine.

Kultuuriüritused
08.märtsil Krabi rahvamajas naistepäevapidu, tantsuks ansambel Viska viis.
23. märtsil on Mõniste rahvamajas Võrumaa XI MAATEATRITE PÄEV.
30. aprillil Varstu kultuurikeskuses tantsutrupi ChocoFeiss 5. sünnipäev, volbripidu ansambliga
Hellad Velled.

Olete oodatud VARSTU Kultuurikeskusse osalema täiskasvanute karjäärikoolitusele
„Enesetundmine ja valmisolek muudatusteks".
Kaks kohtumist on küll toimunud aga on võimalus veel liituda:
3. kohtumine E 25. veebruar- Eneseteadlikkus. Teadlikkust oma isikuomadustest, võimetest, oskustest ja
motiveerivatest vajadustest. Lektor: Kadri Kõiv.
4. kohtumine K 27. veebruar- Enesejuhtimine keerulistes olukordades, stressiga toimetul. Lektor: Kadri Kõiv.
5. kohtumine R 1.märts Tööõigusest. Külas on jurist.
6. kohtumine E 4. märts Tööturul olulised oskused. Praktilisi nõuandeid tööotsinguga seotud dokumentide
koostamiseks. Töö- ja õppimisvõimalustest täiskasvanutele. Lektor: Astrid Org, päevakava 12.40 – 15.50 .
Koolituse ajal on võimalik leppida kokku individuaalseks tasuta karjäärinõustamiseks.
Kursus toimub ESF projekti „Täiskasvanud elanikkonna karjääri- ja õpinõustamine Liivimaa kutseõppeasutuste
baasil" alaprojekti raames ning on osalejatele TASUTA.
Registreerumiseks võta ühendust: Anneli Mändmaa tel. 5156201; 7893366
e-post: anneli@varsturm.werro.ee

♦

MTÜ Võrumaa Partnerluskogu strateegia uuendamise infopäev
Toimub Mõniste ja Varstu valla taotlejatele teisipäeval, 19. märtsil kell 13.00-16.00
Mõniste Rahvamajas, Kuutsil, Mõniste vallas Võrumaal
Info tel. 53451330, 7868373, info@voruleader.ee

Vallas toimunust
♦ 29.01. osales Krabi koolipoiste võistkond Kuldres maakonna saalijalgpalli rahvaliigas ja jäi jagama 4.-6. kohta.
♦ 31.01. toimus kultuuripärandi aasta raames Krabi koolis muinasjutuõhtu, kus iga klass esitas 1 Eesti muinasjutu.
♦ 02.02. toimus Krabi külaseltsi algatusel Eesti-Läti IV kalapüügivõistlus „KIKKAJÄRVE KALAKÕNÕ - ILGĀJA
ZIVTIŅA. Võistlustel osales 60 kalameest-naist: Eestist 29 ja Lätist 31. Kõige rohkem kalu 2 tunniga püüdis lätlane Ugis
Jukse (987grammi), ka II ja III koha said lätlased. Naistest sai esikoha Indra Troska Apest. Suurima kala (204 g ahven)
püüdis Indrek Lodesk Võrust. Sulev Kasak Krabilt osales juba 4 korda. Samal ajal- ja kohas toimunud Läti
Looduskaitseameti korraldatud suusapäeval osales 18 suusatajat ja üritus oli pühendatud rahvusvahelisele märgalade päevale.
♦ 02.-03.02. olid Varstu koolimajas külas maakonna 107 tulevast noorkotkast ja kodutütart. Õpiti ja harjutati noorkotkaks ja
kodutütreks olemist, saadi uusi sõpru teistest koolidest ja tutvuti Varstuga läbi matkamängu. Suure panuse laagri edukaks
ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks andsid keskkoolinoored ja vanemad kodutütred ja noorkotkad.
♦ 02.02. maakondlikul bioloogiaolümpiaadil saavutasid Varstu kooli 7. kl õpilased Reili Jäädmaa I koha ja Age Kannumäe
6.-7. koha. Õpilasi juhendas õpetaja Reet Järvpõld.
♦ 02.02. Tallinnas toimunud tantsuturniiri „Magus algus” 2013 I etapil saavutasid 9.-12. aastaste võistlusklassis ”Lapsed 2”
esikoha tantsupaar - Alice Saluorg Varstu ja Kristjan Must Mõniste koolist.
♦ 04.-08.02.oli Krabi koolis matemaatikanädal - selgitati välja parimad peastarvutajad; lahendati võluruute ja sudokuid;
lahendati ülesandeid eelmise sajandi matemaatikaõpikutest ja avatud näitusel olid väljas vanad õpikud, arvelaud, lükati
ja arvutusmasin FELIKS ning nädala lõpetuseks toimus klassidevaheline matemaatikaviktoriin.
♦ 07.02. said Varstu lasteaia lapsed laulda ja tantsida Viljandi Kultuuriakadeemia tudengi Ave Saluoru juhendamisel.
♦ 07.02.osalesid Krabi kooli õpilased Võru Spordihoones Võru maakonna koolinoorte sisekergejõustiku meistrivõistlustel,
kus võideti 5 medalit: Viktorija Zujeva – II koht 600m jooksus; Andrei Zujev – III koht kaugushüppes; Margo Raju – II koht
kõrgushüppes; Rene-Keven Lääne – II koht kuulitõukes ja III koht kõrgushüppes.
♦ 07.02.osalesid Vastseliinas oskusainete päeval 5. kl õpilased Säde Kannumäe, Maarja Langus, Indrek Piir.
♦ 09.02. maakondlikul emakeeleolümpiaadil osalesid Varstust Evelin Veinberg, Reili Jäädmaa ja Laura Männiste.
♦ 12.02. pidasid Varstu kooli algklasside lapsed koos Varstu lasteaia lastega mäel kelgutades vastlapäeva.
♦ 13.02. toimus Varstu lasteaia lastevanematele ümarlaud teemal „Laste sotsiaalsed oskused“.
♦ 14.02. tähistati koolides ja lasteaias sõbrapäeva. Varstu lasteaia lapsed käisid külas Rõuge lasteaia lastel.
♦ Nädalavahetusel korraldasid Krabi külaseltsi ja seltsing „Kõrgepalu Noored” oma kandi külalastele vastlapäeva.
♦ Eesti Päevalehe rubriigis „ Märkamata kangelased” sai lugeda meie kandi inimesest - „Õpetaja Jaana Kõvatu päästis Krabi
küla rahvamaja surmaunest”.
♦ 18.02. avati Varstu kaupluses Varstu lasteaialaste joonistuste näitus teemal „Minu kodu“.
♦ 20.02.osalesid Krabi kooli õpilased Haanjas maakonna koolinoorte murdmaasuusatamise meistrivõistlustel.
♦ 21.02. osalesid Varstu KK põhikooli noormehed kooliliiga maakonna võrkpallivõistlustel ja saavutasid II koha.
♦ 21.02. tähistasid koolide kodutütred ja noorkotkad vabariigi sünnipäeva piduliku koondusega Kuldre koolis, erinevaid
autasusid said 9 Varstu rühma liiget, Krabi rühmast Kädi Lehistele anti muusiku märk. Varstu rühm täienes 3 uue noorkotka
ja 6 kodutütre võrra, Krabi rühm 2 noorkotka ja 2 kodutütre võrra.
♦ 22.02. tähistati kõigis haridusasutustes vabariigi aastapäeva, õhtul toimus Eesti Vabariigi 95.aastapäevale ja Varstu
Kultuurikeskuse 20. sünnipäevale pühendatud kontsert-aktus, tunnustati parimaid meie hulgast ja tantsuks mängis ansambel
„Väike mees”.
♦ 24.02. kell 13.00 -13.01 MTÜ Eesti Pressifotograafide Liidu ja riigikantselei korraldatud pildistamisüritus kandis pealkirja
«Eesti minut». Selle eesmärk oli jäädvustada Eestit ühes minutis. Kõik fotod lähevad säilitamiseks Eesti Rahva Muuseumile,
samuti hakkab pilte näitama ETV hommikusaade «Terevisioon». Üritus tuleb kordamisele viie aasta pärast, kui Eesti
Vabariik saab 100-aastaseks. Siis antakse välja ka fotoalbum ja korraldatakse näitus. Valige välja 1 pilt ja saatke
aadressile foto@eestiminut.ee või laadige üles aadressil www.eestiminut.ee.


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

