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Volikogus
17.12. volikogu istungil kinnitati komisjoni esimeeste ettepanekul komisjoni koosseisud, muudeti valla hallatavate
asutuste struktuure ja töötajate koosseise, valla asutuste töötajate palga ja töötasu maksmise korda, võeti vastu
volikogu ja vallavalitsuse liikmetele tasu ja hüvitiste suuruse määramise ja maksmise kord, määrati vallavanema
töötasu ja kinnitati Varstu valla 2013 a eelarvesisesed muudatused. Koos valla asutuste juhtide ja vallavalitsuse
töötajatega tehti kokkuvõtteid möödunud aastast ja istuti traditsioonilises jõululõunalauas.
.

JÕULUÜRITUSED
19.12. kell 17.00
20.12. kell 13.00
20.12. kell 17.00
25.12. kell 19.oo
31.12. kell 23.45

Krabi kooli JÕULUPIDU Krabi rahvamajas.
Varstu valla mudilaste ja lasteaia JÕULUPIDU Varstu Kultuurikeskuses.
Varstu Keskkooli JÕULUPIDU Varstu Kultuurikeskuses
Krabi rahvamajas JÕULUPIDU, esinevad külateater ja kohalikud noored ja ans K.T.K.
Varstu Kultuurikeskuses aastavahetuse PIDU ansambliga “Ciizud“

Varstu valla uus konstaabel
Hans S a a r n i i t tel 5886 7449; hans.saarniit@politsei.ee
Kodanike vastuvõtt Varstu vallamajas igal neljapäeval kella 11.oo – 12.oo tel 782 1354
Vana-Roosa kalmistuvaht on Ilmar U d s u
Aadress: Lüütsepa küla, Mäe-Lüütsepa talu

Telefon 5196 0024
Mobiilne nõustamine Varstu Kultuurikeskuses.
Tänavu oli harukordselt värvikirev sügis, mille võlu said nautida kõik. Mida kaugemale Lõuna poole, seda erksamalt palett avaldus.
13. november. Jõudsime Varstu Kultuurikeskusesse varakult, kus lahke pererahvas meid juba ootas, et hakata ettevalmistusi tegema
kell 9 algavale ühisüritusele MOBI ehk selgemalt väljendudes „mobiilne nõustamine“. Mobiilne nõustamine on Eesti Töötukassa ja
kohalike omavalitsuste korraldatav üritus. Eesmärgiks viia infot kaugematesse piirkondadesse ning tutvustada kohalikku tööturgu.
Ajajuhtimises saad oma tegevusi prioritiseerida ja alustada oma päeva kõige olulisema tegevusega. Ärme jääme üksi olukordades,
kus me vajame vastuseid! Tänu esinejate sisukatele ja informatiivsetele esitlustele said julgemad Varstu ja Mõniste valla inimesed
kaasa mõelda neid huvitanud teemadel ja esitada küsimusi saalis kui ka individuaalselt peale esinemist. Aitäh, tublidele spetsialistide:
Tea Vaab; Katrin Truup, Virgi Kalda; Merike Kalda; Liisi Peets ja Jaan Veeroos.
Aitäh, tööandjatele! OÜ Lõunapiim ja Meelis Mõttus, küsimusi esitati otse saalist ja soovitusi tööotsijatele jagati rõõmuga. Seekord oli
uudne ja kaasaegne lahendus Varstu Keskkooli õpilastelt, kes aitasid tööandjate igapäevategevusi läbi videopildi vaatajateni tuua.
Videomontaaži abil said vaatajad teada, milliseid kaasaegseid seadmeid kasutavad tootjad oma töös ja millised plaanid on tulevikus.
Intervjueeriti Edgar Koltsi Taarapõllu Talu omanikku; OÜ AP Puit - Andrus Ploomi; Ühinenud Farmide AS Varstu Piimaühistu
tegevjuhti Indrek Nõmme.
Täname Varstu Keskkooli ja tublisid julgeid ning asjalikke noori!
Vähe on neid inimesi, kes teevad pingutusi enda arenguks, kuna oskused nõuavad aega, harjutamist ja ohverdusi. Edu õpingutes ja
filminduses!
Ürituse planeerimine algas juba kevadel, esimesi mõtteid mõlgutasime koos aktiivsete vallaelanikega. Tänud teile: Evi, Endel, Helle,
Janno, Rait ja Sirle - olete teinud väärtuslikku kogukonna tööd.
Parim koostöö, mis siiani on olnud! Aitäh, Varstu ja Mõniste vallavanemad. Eriline tänu Varstu valla sotsiaaltöötajale Signele.
Täname teid kõiki osalemise eest ja loodame, et suutsime sombusesse sügispäeva tuua igaühele teist midagi olulist. Osalege julgesti
ka edaspidi üritustel. Hoidke oma kogukonda ja andke omapoolne panus, et siin oleks jätkuvalt hea ja turvaline elada!
Rahulikku Jõuluaega!
Eesti Töötukassa Võrumaa osakond

EELK Roosa Jakobi koguduse teated
24. detsembril jõululaupäeva jumalateenistus kell 14.oo
31. detsembril VANA-AASTA jumalateenistus armulauaga kell 14.oo
Matuste, ristimiste, õnnistamiset ja muude talituste osas palume ühendust võtta koguduse hooldajaõpetaja
Mait Mölderiga telefonidel 52 64 037 või 78 59 218, mait.molder@eelk Liikmemaksu saab tasuda L.Kikkasele.

Vallas toimunust
♦ 25.11. käisid lasteaia väiksed kadrid aleviku asutustes kadrisandis. Varstu lasteaed osales lastejoonistusvõistlusel
„ Lugudega läbi Euroopa“. Tunnustuse ja piduliku vastuvõtu osaliseks said Kristel ja Laura Kirke ning õpetaja Anita Ploom.
♦ 28.11. osalesid Haanjas Võrumaa kodanikuühenduste sügiskonverentsil Krabi ja Kangsti külaseltside ning MTÜ Varstu
Kultuuritarõ esindajad. Võrumaa silmapaistvate mittetulundusühenduste konkursil oli nominendiks ka Krabi külaselts.
♦ 30.11. Kohilas toimunud Tantsuturniiri Magusa Alguse kümnendal Etapil saavutasid Stella Männiste ja Arthur Lepp 6-tantsu
Superfinaalis 1. koha karika, Juunior 1 E- klassis ST- tantsudes 4. koha ja LA- tantsudes 2. koha ning Eesti Karikavõistluste
Juunior 1 E- klassi edetabelis LA - tantsudes 2. koha karika ja Juunior 1 D- klassis saavutasid nad LA- tantsudes 4. koha.
♦ Novembrikuu viimasel nädalal käisid Krabi kooli õpilased Margo Raju ja Mariliis Põder koos infojuhi Alar Voometsaga
väikeses Konnevesi linnas Soomes. Reisi eesmärgiks oli osaleda noorteprojektis, kuhu oli kaasatud sel korral 25 noort
kaheksast erinevast riigist: Eestist, Soomest, Taanist, Inglismaalt, Rumeeniast, Itaaliast, Maltalt ja Türgist .
♦ 01.12. toimusid I advendiküünla süütamised. Varstu valla kuuse juures esinesid Varstu lasteaia ja kooli lapsed,

Hõbehall ja tuležonglöörid ning lapsed said sõita poniga. Krabi külas korraldas advendiküünalde süütamise kohalik
pood-kõrts, ehiti soovide jõulupuu, pakuti glögisid ja suppi ning tähistati kõrtsi 20. sünnipäeva tordisöömisega.
♦ 02.12. tähistas Varstu lasteaed I adventi koos Helina Tammemäega RMK Pähni Puhkekeskusest.
♦ 02.12. Varstu kooli algklassi õpilased süütasid ühiselt esimese advendiküünla, kuulasid muinasjuttu ja lugesid ette
koolipäkapiku poolt jäetud kirja.
♦ 03.12. süütas Krabi koolis esimese advendiküünla Rõuge Maarja koguduse õpetaja Mait Mölder, kes pidas ka loengu
maailma usunditest.
♦ 04.12. käisid kõik lasteaia lapsed Varstu Kultuurikeskuses vaatamas Eesti Lasteteatri etendust „Loomad liikluses“,
lasteaia direktor käis koolitusel.
♦ 04.-06.12. toimus Krabi rahvamajas Paganamaa KAI korraldatud käsitöö näitus-müük. Ürituse raames olid külaliseks
Liivi Silk, kes tutvustas oma huvitavaid käsitöid ja äsjavalminud pereraamatut "Timpri talu lugu" ning sai kuulata
lõõtspillilugusid ja laulu. Veel käisid külas Võru Loovuskooli kandleansambli lapsed koos juhendaja Milja Udrasega.
Toimusid näitlikud käsitöötunnid ja üritustel osalesid Krabi kooli õpilased.
♦ 04.12. osales Varstu kooli 6.-9.klassi segavõistkond Kääpal Võrumaa koolinoorte segavõrkpalli M-liigas ja saavutas II
koha, harrastajate arvestuses toodi koju võidukarikas. Võistkonnas mängisid Iris Arumäe, Reili Jäädmaa, Jaanika Armulik,
Kervin Adamson, Kevin Leer, Kevin Koha, Egert Veinberg ja Jaanus Mitt.
♦ 09.12. külastasid Varstu lasteaialapsed kooli algklassiõpilasi ja ühiselt süüdati II advendiküünal.
♦ 09.12. külastasid Varstu valda Võru politseijaoskonna juhid ja tutvustasid valla uut konstaablit Hans Saarniitu.
♦ 10.12. käisid lasteaialapsed ja Varstu kooli II klass Võrus vaatamas etendust "Päkapikupere jõulud".
♦ 12.12.osales Varstu kooli segavõistkond Võrumaa koolinoorte 10.-12. klassi segavõrkpalli M-liigas ja saavutas 5. koha.
Võistkonnas: Kaidi Parv, Kristiine ja Kuldar Anton, Germo Alliksoo, Alver Alvela, Are Jaagup Tammiksaare, Silver Pähn.
♦ 12.12.toimus maakonna parimate noorkotkaste ja kodutütarde tunnustamisüritus, Varstu koolist oli kutsutud 5
organisatsiooni liiget. Võrumaa Aasta Noorkotkaks valiti Alver Alvela ja Aasta Kodutütreks Jane-Ly Udsu (kuulub Mõniste
rühma), kes lisaks tiitlile said kaasa ka rändkarika. Aasta Kodutütarde nominentide seas oli ka Anete Siig.
♦ 12.12. Üle –eestilise noorsootöönädala raames toimus Võrus Võrumaa noorsootöötajate ja noorte esindajate kokkusaamine,
kus esitleti äsjavalminud Noorteliidri töövihikut ja tunnustati tublimaid. Maavanema tänukirja sai ka Margo Raju õpilasesinduse töö tulemusliku korraldamise eest Krabi Põhikoolis.
♦ 12.12. pidas eakate klubi Hõbehall jõulusid väljasõiduga Alaveski loomaparki ja Mõniste päkapikumaale.
♦ 13.12. toimus Varstu Kultuurikeskuses traditsiooniline jõululaat.
♦ 17.12. korraldas Varstu kool väikestele koolikaaslastele ja lasteaialastele toreda jõulumaa. Osalised said terve päeva jooksul
külastada erinevaid töötubasid. Küpsetati piparkooke, meisterdati jõulukaarte, mängiti laulumänge, tantsiti, vaadati huvitavaid
keemia- ja füüsikakatseid, käidi Pilpa metsas päkapiku mütsi otsimas ja iga klass istutas endale lillepotti kuusepuu, mille eest
nüüd hoolitseda tuleb. Oli väga tore, samas ka vihma tõttu veidi väsitav päev nii lastele kui läbiviijatele.

Päkapikud käivad tervitamas eakaid alates 75. eluaastast ja viivad neile jõulukingi.

Varstu Vallavalitsus ja Volikogu
Volikogu soovivad vallarahvale toredaid jõule
ja kordaminekuid
kordaminekuid saabuval
saabuval 2014
2014 aastal.



