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Volikogus arutati
21. mai volikogu istungil võeti teadmiseks revisjonikomisjoni aruanne ja audiitori arvamus, mille järel kinnitati
valla 2012 majandusaasta aruanne. Kinnitati ka 2013 eelarve muudatused, kehtestati uues redaktsioonis vallavara
valitsemise kord ja asutati valla täisosalusega äriühing perearstiteenuse edasiseks osutamiseks. Volikogu otsustas
toetada avalduse esitanud lapsevanematel laste huvilaagritest osavõttu vanema osamaksu suurusest poole ulatuses.

Üritused
08. juunil Varstu Keskkooli 150. aastapäeva tähistamine, aktus algab kell 17.oo
15. juuni kell 15.oo Krabi Põhikooli lõpupidu
21. juuni kell 17.oo Varstu KK põhikooli lõpupidu kultuurikeskuses.
22. juuni kell 16.oo Varstu Keskkooli lõpupidu kultuurikeskuses.

23. juunil kell 19.00 Varstu valla jaanipidu Varstu

järve ääres.

Esinevad kultuurikeskuse taidlejad, tantsuks ansambel "Günf"
23. juunil on võidupüha puhul Eestis lipupäev. Võidupühal tähistatakse Eesti vägede pöördelist võitu
Landeswehri üle ja Cesise (Võnnu) linna vabastamist sakslaste käest 23. juunil 1919. aastal. Jaaniööl lippe ei
langetata ja lipud lehvivad jaanipäeva puhul ka 24. juunil ning langetatakse õhtul kell 10.oo.
Eesti lipu kasutamise korda tuntakse aina paremini. Ja hea meel on näha, et järjest rohkem on ka meie valla
eramajade ja asutuste hooned lipuehtes meie olulistel tähtpäevadel. Suur aitäh teile selle eest!

Varstu lasteaia reporter Sipelgas kirjutab:
Reede, 24.mai, Varstu Keskkooli staadionil toimuvad Varstu Lasteaia Sipelgas esimesed lasteaiasisesed spordivõistlused. Kohal on 28 last, kogu personal ja fännid. Võisteldakse neljal alal: kaugushüpe, kõrgushüpe, pallivise ja
jooksmine. Võistlused toimuvad kolmes vanuserühmas. Kõik võistlejad annavad endast parima. On nuttu ja naeru.
Rohelistes särkides fännid vallamajast ergutavad ja innustavad võistlejaid.
Iga võistlusala parimad selguvad tasavägise heitluse tulemusena ja iga rühma kolm paremat saavad diplomi ja
pisikese meene. Kõik osavõtjad saavad pulgakommi ja mahlajoogi. Kõik tunnevad rõõmu toredast spordipäevast,
võistluspingest ja ilusast ilmast.
Reporter Sipelgas tänab abi eest õpetaja Helvet, koolilapsi ja Kadiliisi ema. Suur tänu sponsorile – Taarapõllu talule
ja Sarah Maria emale.
Kuna üritus oli tore ja lastele väga meeldis, otsustati see spordiüritus muuta traditsiooniliseks. Nii et, kohtumiseni
koolistaadionil järgmise aasta mais, Varstu Lasteaia Sipelgas II lasteaiasisestel meistrivõistlusel.
Head treenimist ja kaunist suve !

Fotovõistlus „Taevas meie kohal”
Eesti Looduskaitse Seltsi Varstu Osakond koostöös Mõniste muuseumiga kuulutab välja fotovõistluse „Taevas meie
kohal“. Oodatud on kõigi Mõniste ja Varstu valla loodushuviliste fotod loodusnähtustest (pilved, äike, vihm jne),
samuti päikesest, kuust või tähtedest.
Digifotod palume saata Mõniste muuseumi e-posti aadressile: info@monistemuuseum.ee
Fotosid võib saata kogu perioodi jooksul. Viimane tähtaeg 15. oktoober 2013. a. Kindlasti lisage ka oma nimi.
Fotosid saab hinnata Mõniste muuseumi kodulehel 15. oktoobrist kuni 01. novembrini k.a.
Enim hääli saanud foto(de) autorit autasustatakse väikese meenega ELKS Varstu osakonna aastakoosolekul.
Parimatest fotodest koostatakse näitus, mida saab külastada Mõniste rahvamajas ja Varstu kultuurikeskuses.

„Eesti kaunis kodu 2013” konkurss
Varstu vald esitas kandidaadiks konkursile „Eesti kaunis kodu 2013” maakondlikule komisjonile Ave ja Arvi
Saluoru Jaama talu Kangsti külas. Väljavalituid tunnustatakse Eesti Vabariigi Presidendi vastuvõtul.
Kõiki maakondlikul konkursil osalejaid tunnustatakse maavanema tänukaardiga.

Vallas toimunust
♦ 04.05. korraldas vald Varstu ja Krabi külas suuremõõtmeliste jäätmete kogumisaktsiooni.
♦ 06.05 oli Varstu lasteaias Võru Nõustamiskeskuse logopeed ja 09.05 avati emadepäevale pühendatud joonistuste näitus.
♦ 07.05.toimus Krabi koolis tüdrukutenädala raames spordipäev ainult tüdrukutele.
♦ 08.05. käis Varstu lasteaia õpetaja Inga Ploomipuu koolitusel ja 24. mail lasteaia direktor Liivi Mõttus.
♦ 09.05. osales Krabi kooli 8.-9. klassi poiste võistkond Antslas Võru maakonna koolinoorte korvpalli meistrivõistlustel ja
saavutas 5. koha.
♦ 09.05. toimus Krabi rahvamajas emadepäeva kontsert koos tüdrukute valmistatud küpsisetortide maitsmisega.
♦ 10.05. toimus Varstu Kultuurikeskuse emadepäeva kontsert, mille sisustasid Varstu Keskkooli ja lasteaia lapsed.
♦ 11.05. toimus Kohilas Tantsuturniiri Magus Algus VI etapp. Alice Saluorg ja Kristjan Must saavutasid J1 kuue tantsu
võistluses I koha ning Stella Männiste ja Arthur Lepp L2 nelja tantsu võistluses samuti I koha.
♦ 11.05. toimus Varstus traditsiooniline kevadlaat.
♦ 16.05. osales kooli 3.-5. klassi poiste võistkond Võru Spordikeskuses Võru maakonna koolinoorte rahvastepalli MV-l.
Alagrupis võitsid poisid Vastseliinat ja Antslat. Kesklinna ja Kääpa koolidele aga kaotati. Alagrupis saadi seega kolmas koht
ja lõppkokkuvõttes jäädi 11 meeskonna konkurentsis jagama 5. – 6. kohta.
♦ 18.05. avati Varstu kooli projekti „Tondilossid” raames valminud rändnäitus „Eesti tondilossid” Mõniste Koolis.

Projekti toetab Euroopa Noored Eesti büroo.
♦ Varstu kooli õpilane Viola Kasak pälvis Võru Keskraamatukogu korraldatud loodusjuttude võistlusel
looduskaitse eripreemia.
♦ 21.05. toimus Krabi koolis traditsiooniline koolisisene võistlus „Krabi kooli Rammumees“.
Kergemas (-50 kg) kaalukategoorias võitis Maicel Tamm ning raskemas (50 kg+) Üllar Paju.
♦ 20.-24.05 oli Krabi koolis kevadiste matkade nädal. Iga klass käis endale sobival päeval matkamas. 1.-4. klass käisid
Paganamaal, 5.-6. ja 8. kl. võtsid ette kanuumatka, 9. seikles Otepää seikluspargis ja 7. klass tutvus Sänna taevarajaga.
♦ 22.-23.05. osales Varstu kooli 7.-8. klasside võistkond maakondlikus KEAT-i laagris, kus saavutati 2 alavõitu: meditsiinis ja
traumaennetuses. Jalgratta vigursõidu parim tüdruk maakonnas oli Gerda Mändmaa ja Jaanika Armulik sai eriauhinna
meditsiinipunktis väga hea tegutsemise eest.
♦ 23.05. peeti Krabi õpilaskodus kevadist lõpupäeva toredate mängude ja grillimisega.
♦ 24.05. Lasteaia lapsed pidasid koolimaja staadionil spordipäeva.
♦ 24.05. toimus valla koolide põhikoolide lõpetajate tutipäev.
♦ 24.05. oli Krabi külaelus tähtis sündmus - Aasta küla 2013 ülevaatuskomisjoni külaskäik.
♦ Võrukõsi lipp juusksõ Contraga läbi Vana-Võrumaa kõik kihelkonna`. 26.05. võttis Krabi kooli rahvas Varstu valla
piiril vastu Võrumaa lipuga jooksva Contra, saatis teda päeva lõpuni ja pakkus ka öömaja. Anne Kibal tegi Contra
jooksujalgadele venitusharjutusi ja massaaži ning Krabil pakuti jooksjale väikest kehakinnitust ja kosutavat kuusekasvu jooki.
Järgmisel hommikul liitus jooksjatega Sky Plus. Krabi naised said esimese päeva lõpus ka Contra luuletuse sisse:

Kasutadõn perämist jõuvaru nappi,
jõudsõ kuigi no vällä Krappi,
kon Krabi naasõ tulliva mullõ appi…
♦ 26.05. osales Varstu naisrühm "Pääsusilm" ja eakate klubi „Hõbehall” tantsuring Kubijal toimunud Võrumaa tantsu- ja
Lõuna-Eesti memme-taadi suvepeol ”Rõõmutsõõr”.
♦ 28.- 29.05-osalesid Krabi kooli õpilased maakonna koolinoorte kergejõustiku meistrivõistlustel ja saavutasid 6 individuaalset
esikolmiku kohta: jooksudes Andrei Zujev – I koht 300m ,Viktorija Zujeva-III koht 300m ja Üllar Paju-III koht 400m ning
Talis Boldõrev – II koht kuulitõukes; Rene-Keven Lääne-III koht kuulitõukes ja III koht kõrgushüppes.
♦ 31.05-01-06. toimus Krabi kooli lõpuekskursioon Läänemaale.
♦ 31.05. toimus Varstu lasteaia lõpupidu, kõik 8 mudilast alustavad kooliteed Varstu koolis. Lasteaed on lastele suletud
25. juunist kuni 09. augustini.
♦ 01.06. osales Varstu Keskkooli mudilaskoor Kubijal toimunud III Uma Pidol.
♦ 03.06. toimus Varstu kooli 3.-4. klassil õpetaja Aili eestvõttel põnevalt korraldatud öökool.
♦ 04.-06.06 osalesid Varstu ja Krabi kooli õpilased Vastseliina Kirikumäel kodutütarde ja noorkotkaste laagris.


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

