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Volikogus arutati
12. märtsil toimunud volikogu istungil kooskõlastati Võru maakonnaplaneeringu teemaplaneering ”Võrumaa
kergliiklusteed ja loodusrajad”, kinnitati valla teenistujate ja töötajate palga ja töötasu maksmise kord ning anti
revisjonikomisjonile kontrollülesanded valla 2012 majandusaasta revideerimiseks.

Kultuuri- ja muud üritused
23. aprillil kell 18.00 Jüriöö jooks ümber Varstu järve.
30. aprillil Varstu kultuurikeskuses tantsutrupi ChocoFeiss 5. sünnipäev, volbripidu ansambliga Hellad Velled.
Aprilli lõpuni on Varstu raamatukogus Asta Tammasalu käterätipitside näitus ja raamatuväljapanek „Pitside pillerkaar”.
11. mail toimub Varstu KEVADLAAT.

KEVAD VILJAPUUAIAS
PRIA poolt rahastatud MAK meetme 1.1 „Koolitus- ja teavitustegevus“ raames toimub tasuta kursus- infopäev
neljapäeval, 25.aprillil 2013 kell 10.00–16.30 Varstu vallas Matsi külas Kriguli taluaias.
I. Viljapuude ja marjapõõsaste lõikamine - praktiline tegevus
Töövahendid, nende ohutu kasutamine ja lõikevõtted, kevadised hooldustööd viljapuuaias, vaarika- ja
maasikaistanduses, võimalikud talvekahjustused, kandeealiste vilja- ja õunapuude lõikamine, noorenduslõikus,
hoolduslõikus, võra kujundamine, marjapõõsaste lõikamine ja kevadised hooldustööd, okaspuude olukord iluaias.
II. Olulisemate kahjustajate vältimine ja tõrje marjapõõsastel (sh vaarikas, maasikas) ja viljapuudel
ning väetiste kasutamine koduaias.
Lektorid: Kathy ja Kadri Pähn, Tiiu Annuk.
NB! Koolitus toimub aias, palume riietuda vastavalt ilmale, võimalusel kaasa võtta oksakäärid.
Grupp: 12 inimest. Registreeruda hiljemalt 22.04. Marika Parv, e-post: marika@vaip.werro.ee, tel 53 499 454.

Traktorite, liikurmasinate ja nende haagiste tehnoülevaatus 2013 aastal.
11. aprill 2013
15. aprill 2013
kell 09.00 Krabi töökoda
kell 09.30 Pähni RMK
kell 10.00 Vana-Roosa
Tehnoülevaatuse hinnakiri

kell 09.00 Kangsti teejaoskond
kell 09.30 Varstu töökoda

1. Traktori haagis 10 € , liikurmasinad 20 €, ratastraktor 15 €, ratastraktor (alates 75 kw) 20 €.
2. Määratud ülevaatuskohast kojukutse 4 € , eriväljakutse 16 €

OÜ Kagu-Sell, telefon 78 20 520 www.kagusell.ee

Inimeseõpetuse aasta õpetaja 2013
MERIKE NIITMETS töötab Krabi Põhikoolis inimese- ja ühiskonnaõpetuse õpetajana, huvijuhina ning on
koolis kodutütarde rühmajuht. Merike Niitmetsa õpilased osalevad aktiivselt ainealastes viktoriinides ja
olümpiaadidel. Ta on oma õpetajatöös täpne ja põhjalik. Merike Niitmets juhendab õpilaste uurimistöid, korraldab
oma koolis ainealaseid üritusi, erinevaid õppekäike ning Noorte Kotkaste ja Kodutütarde laagreid. On alati
rõõmsameelne, hea organiseerija ja laia silmaringiga õpetaja, kes on oma tegevuse ja isiksusena eeskujuks nii
õpilastele kui kolleegidele.

Vallas toimunust
♦ 26.02. toimus Varstu lasteaias loeng „Õnnetusi ennetav koolitus lasteaialastele“ ja Varstu kooli 7.-8. kl õpilastele loeng
esmaabiandmisest, lektoriks Riina Paat – Eesti Punase Risti Võrumaa seltsi sekretär.
♦ 27.02. osalesid Krabi kooli õpilased Võru Spordikeskuses maakonna koolinoorte meistrivõistlustel 1. - 3. klasside
segarahvastepallis ja saavutasid 1. koha. Võistkonnas mängisid Laura Kõvatu, Merle Kaasik, Emma Ilisson, Eliisa Taal, Oss
Mändmets, Erko Toots, Egert Arr ja Ralf Saart.
♦ 01.03. osales Krabi kooli õpilane Roman Eiche Võrus maakondlikul matemaatikaolümpiaadil, kus jagas 50 osaleja hulgas
6-8 kohta, õpetaja Luule Kuus.
♦ 01.-02.03. toimus Krabi koolis maakondlik NK ja KT laager, osalejaid oli ka Varstu koolist.
♦ 02.03. toimus Põlvas Tantsuvõistluste sarja „ Magus algus” III etapp, kus Alice Saluorg ja Kristjan Must saavutasid oma
vanusegrupis I koha ning Stella Männiste ja Ander Kokk oma vanuseastmes 5. koha.
♦ Varstu Kultuurikeskuses toimus Võrumaa Kutsehariduskeskuse poolt tasuta korraldatud kuus karjäärikoolitust
täiskasvanutele „Enesetundmine ja valmisolek muudatusteks”, kahjuks oli osalejaid väga vähe.
♦ 04.-08.03. peeti Varstu lasteaias tüdrukute nädalat: esmaspäeval õpiti käitumisreegleid, teisipäeval juuksehooldust ja
soengutegemist, kolmapäeval söögitegemist, neljapäeval küünte hooldust ja reedel toimus lasteaia pop-tüdruku valimine.
♦ 07.03. toimus Võrus vabariikliku etlusvõistluse „Ellen Niiduga Midrimaal“ maakondlik eelvõistlus. Meie kooli õpilastest
käisid luuletust lugemas Emma Ilisson ja Klaudia Liivrand.
♦ 07.-08.03. toimus Krabi kooli noorkotkastele-kodutütardele suusamatk Metsavenna tallu.
♦ 08.03. toimus Varstu Keskkoolis maakondlik kunstiolümpiaad, Varstu koolist osalesid Ako Saluorg (12. kl) ja Piret Oja
(9. kl). Krabi koolist Elise-Martina Rämmel saavutas oma vanuseastmes I koha, juhendaja Urve Konksi. Kaarel Taal
ja Kaarel Kõvatu osalesid töö- ja tehnoloogiaõpetuse olümpiaadil, juhendaja Kaido Kaas.
♦ 08.03. peeti Varstu kooli 1.-6.klassi õpilastele sportlik pärastlõuna Haanjas, suusatati ja kelgutati.
♦ 08.03. üllatas Võru Noorte Meeskoori ansambel Mare Visnapuu juhendamisel vallamaja ja Krabi kooli

naisperesid, nende esinemine oli südantsoojendav, solistide seas Krabi kooli poisid Kaarel ja Margo. Krabi kooli
rahvas lõpetas naistepäeva Põlvamaal Ahja jõe ürgorus tõukekelkudega kelgutades ehk tõukharklemas.
♦ 08.03. toimus Krabi rahvamajas naistepäevapidu, tantsuks mängis ansambel Viska viis. Krabi külateater näitas oma
viimast etendust „Massu massmise mass” ning tegelaskujud Manda ja Liisu tähistasid 5. tegutsemisaasta täitumist laval.
♦ 08.-09.03.toimus Tallinna Eesti Näituste messikeskuses kutsehariduse üritus „Noor meister 2013”. Üleriigilisel
kutsemeistrivõistlustel said kuldmedali Võrumaa Kutsehariduskeskuse III kursuse tudengid Martin Venski ja Erki Teemant.
♦ 11.03. Varstu raamatukogu koos lasteaiaga pidasid tsirgupäeva. Kuulati linnujutte ja viidi metsa saabunud lindudele süüa.
♦ 12.03. Võrus toimunud maakonna laste ja noorte näitemängupäeval jagus tunnustust ka Varstu Kõgõkogo näitetrupile.
Neile omistati ansamblimängu preemia ja stiilipuhta muusikalise kujunduse preemia (lavastus "Udujutt", H.Vilepi
loomingu põhjal). Õpilaste teatrikunstis hoidmise ja juhendamise preemia pälvis Varstu Keskkooli näiteringi juhendaja Lea
Mändmets ( lavastus "Tuult(d)e räägitud").
♦ 11.- 15.03. seonduvalt emakeelepäevaga oli Krabi koolis traditsiooniline keelenädal. Parimad võrukeelsete tekstide
esitajad Eliisa, Virge, Ain ja Henri pääsevad A. Adsoni luulevõistlusele. Inglise keele õpetaja korraldas veebipõhise
viktoriini Inglismaa kohta - parimad tulemused saavutasid Rainet, Silver, Eneken ja Kaarel K. Eesti keele tundides
vigurdasid õpilased sõnadega: koostasid ühe tähega algavaid tekste, vältisid R-i või kasutasid hästi palju täpitähti sisaldavaid
sõnu - tublimad tööd saadetakse vabariiklikule „Sõnaviguri” võistlusele. Neljapäeval olid koolis külalisteks Josimar
Portugalist ja Graziele Prado Brasiiliast, neid saatis EMK Elupuu koguduse pastor Kaupo Kant ja fotografeeris endine
Krabi kooli õpilane Rainer Gopfauf.
♦ 14.03.emakeelepäeval käis raamatukogu juhataja Merike lasteaias: räägiti eesti keelest, loeti luuletusi, mängiti sõnamänge.
♦ 14.03 Krabi külateater sai Vana Võrumaal välja antava „Hindätiidmise Auhinna”, mis on võrukeseks olemise au sees
hoidmise tunnustäht.
♦ 15.03. tähistati kontserdi ja tordisöömisega Varstu lasteaia 45. sünnipäeva ning ilmus ajakirja Sipelgas neljas number.
♦ 15.03. osales valla esindus Võrumaa Omavalitsuste Liidu 20. sünnipäeva tähistamisel Vastseliinas.
♦ 23.03. toimus Mõnistes Maateatripäev ning Võrumaad esindavad Krabi ja Tsooru Külateatrid 13. aprillil Põlvas.
♦ 24.03. oli Varstus kultuurikeskuses Krabi külateatri etendus "Massu massmise mass".
♦ 18.03–30.04. on Varstu raamatukogus Asta Tammsalu käterätipitside näitus ja raamatuväljapanek „Pitside pillerkaar“.
♦ 20.03. oli Varstu lasteaia personalile Tartus koolitus „Mina ja keskkond” ja teatri ühiskülastus.
♦ 17.-22.03. käis Krabi kooli rahvas Tšehhimaa reisil.
♦ 20.-22.03. osalesid Varstu kooli kodutütred maakonnalaagris.
♦ 27.03. oli Varstu Kultuurikeskuses algklassi õpilastele ja lasteaia lastele üritus "Päevakangelane muna".
♦ 27.03 korraldas Krabi kool rahvamajas Play-Back show 2013. Kõik osalejad said auhinnaks tasuta 3-tunnise Värska
veekeskuse külastuse, mis toimub 26. aprillil.
♦ 28.03. olid Varstu lasteaias külas Mõniste lasteaia lapsed ja koos tähistati kevadpühi.
♦ 30.03. Varstu võrkpallivõistkond võitis Nõos toimunud Credit24 terviseturniiril Lõuna regiooni arvestuses I koha.
Võistkonda kuulusid: Airi Parv, Jane Saluorg, Kerttu Bušujeva, Meelis Lille, Juhan Järvpõld, Ragnar ja Raul Rebane.


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

