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Volikogus
18. veebruari volikogu istungil võeti vastu uus Varstu valla ehitusmäärus ja otsustati osaleda ühise jäätmehanke
korraldamises koostöös teiste maakonna omavalitsustega, kellel ei ole veel korraldatud jäätmevedu.
Seoses valla koolivõrgu ümberkorraldamisega otsustati lõpetada Krabi Põhikooli, kui munitsipaalkooli tegevus
alates 31.08.2014, et saaks alustada tegevust Krabi erakool. Koolivõrk jääb samaks, muutub ainult ühe kooli
omandivorm. Niisuguse otsuse tingis asjaolu, et riik muutis omavalitsustele haridustoetuse andmise korraldamist,
kui varem anti toetust koolipõhiselt, siis nüüd antakse omavalitsuse laste arvu pealt. Uus rahastamisskeem ei
võimalda aga Varstu vallal ülal pidada kahte kooli, sest Krabi koolis on Varstu valla lapsi vähe (8 õpilast). Vajadus
õpilaskodu teenuse järele aga on jätkuvalt olemas. Krabi koolis on olemas toimiv süsteem ja kvalifitseeritud kaader.
Otsus puudutab ka 38 inimese töökohta, kellest enamus maksab makse Varstu vallale. Et erakool saaks taotleda
koolitusluba, peab tal olema vahendid ja vara. Volikogu võttis vastu otsuse anda seni Krabi kooli kasutuses olev
vallavara tasuta kasutusse asutatavale erakoolile.
Vallapoolse erilise austusavaldusena otsustati anda Varstu valla vapimärgid järgmistele isikutele Varstu vallale
osutatud väljapaistvate teenete eest valla maine kujundamisel ning seoses Eesti Vabariigi 96. aastapäevaga:
1) Sigmar Tammemägi – väljapaistvate teenete eest valla spordielu arendamisel motospordi valdkonnas:
2) Lagle T i k k - väljapaistvate teenete eest valla elanikele apteegiteenuste osutamisega;
3) Maia E r i k s o n - väljapaistvate teenete eest Varstu hariduselu edendamisel;
4) Mare T a r a - väljapaistvate teenete eest Varstu hariduselu edendamisel;
5) Neidi H a n s e n - väljapaistvate teenete eest majandus- ja ettevõtlusõppe edendamisel Varstu koolis;
6) Anne K i b a l - väljapaistvate teenete eest Varstu valla koolisporditöös;
7) Tiia P e h l a k - väljapaistvate teenete eest Krabi õpilaskodu arendustöös.

Varstu Kultuurikeskuses
21. veebruaril kell 19.oo Eesti Vabariigi 96. aastapäeva aktus-kontsert „Põlvkondade side“. Tasuta.
Tantsuõhtu ansambliga MaMa, pilet 3 €.
13. märtsil Võrumaa laste- ja noorte näitemängupäev
16. märtsil kell 16.oo Kuressaare linnateatri etendus “Wally kohvik“. Pilet 9 €

Soovime vallarahvale toredat hobuseaastat!
Varstu valla hobusesõbrad peavad möödunud aasta suurimaks sündmuseks kindlasti 29. juunil Vana-Roosa ja Kikkaoja külas
toimunud Eesti kestvusratsutamise meistrivõistlust juunioridele.Võistlus kandis nime Ubajärve Rännak. Pikemalt kajastati
toimunut ajakirja Oma Hobu 2013 augustikuu neljandas numbris. Korraldustoimkond tänab toetajaid ja abilisi: Eesti
Ratsaspordi Liit, Helketmar OÜ, Ratsane OÜ, AS KET, perekond Truup, Kaia ja Rain Raidma, Toomas Keem, Peeter Torop,
Aare Alliksoo, Jarek Jõela, Katrin Juurvee, perekond Gerberg, Varstu AK OÜ, Vana- Roosa külarahvas, Varstu Vallavalitsus.
Teatame, et võistlus toimub ka käesoleval aastal. 19. juulil on taas Varstu valla metsateedel näha uhkeid hobuseid kappamas,
toimub juunioride heitlus meistritiitlile. Planeeritud on vabaklassi stardid, kvalifikatsioonisõit, tutvumisklass.
Lähipiirkonna hobusekasvatajad, tulge samuti võistlusest osa võtma! Kus siis mujal oma uhkeid suksusid
demonstreerida. Korraldustoimkond ootab igakülgseid ettepanekuid. Ideede ja mõtetega ning lähema info
saamiseks võib julgelt pöörduda tel 5647 3647, Kati Truup.
Tervitustega, Janika Jõgeda

MEMENTO Võrumaa Ühenduse pöördumine
25. märtsil möödub 65. aastat 1949.a. märtsiküüditamisest. Seda päeva tähistatakse 14. juunil - mälestusrinnamärkide
kätteandmisega 1949.a küüditatutele ja Siberis sündinutele.
Rinnamärkide kätteandmist korraldab Vabariigi Presidendi Kantselei koos Eesti Memento Liiduga ja märgid antakse vaid
Memento liikmetele. Memento Võrumaa Ühenduse nimekirjas on praegu 94 küüditatut, kuid maakonnas elab neid tunduvalt
rohkem. Et 14. juunil Võrus toimuval küüditatute kokkutulekul rinnamärgiga meeles pidada võimalikult kõiki küüditamise
ohvreid, palume Teie kaudu täiendada 1949.a. küüditatute ja Siberis sündinute nimekirju. Andmed saata elektronposti
aadressile: silver.sild.002@mail.ee või tel 5102242 Võrumaa Ühendus peab nimekirja esitama 1. märtsiks Tallinnasse.
Silver Sild, Memento Võrumaa Ühenduse juhatuse esimees

Vallas toimunust
♦ 16.-26.01. Berliinis toimunud maailma suurimal toidumessil „Grüne Woche“ olid Võrumaa tootjate toodangust ainsana
väljas meie valla ettevõtja Edgar Koltsi Taarapõllu talu mustika- ja jõhvikakrõpsud.
♦ 19.01. Haapsalus toimunud Kodutütarde 82. aastapäeva aktusel autasustati tublimaid vabatahtlikke noortejuhte. Krabi kooli
õpetaja Merike Mägisele omistati tubli töö eest Kodutütarde tunnustusrist. Ta on Krabi rühma kodutütarde toetajaliige.
♦ 20.01. avanes võimalus kolmel Varstu kooli 9.klassi õpilasel külastada Tartu vanglat. Õppekäik toimus Võru
politseijaoskonna poolt teostatud projekti raames.
♦ 23.01. osales vallavanem MTÜ Terve Võrumaa üldkoosolekul kus otsustati AS Lõuna-Eesti Haigla aktsiate müük
sihtasutusele Tartu Ülikooli Kliinikum.
♦ 23.01. Eesti Vabariigi presidendi joonistuskonkursil „ Meie Eesti head asjad“ osalevad ka Varstu lasteaia nelja lapse: Lauri,
Sigriti, Laura Kirke ja Kristeli tööd. Kõik joonistused on näha virtuaalsel näitusel Facebook`i keskkonnas aadressil
facebook.com/thilves. Näituse lõppedes jagatakse parimatele auhindu.
♦ 24.01. osales Krabi kooli 6.–7. klassi poiste meeskond Sportland 3x3 korvpallisarja Võrumaa koolide etapil.
♦ 24.01.toimus Krabi ja Varstu koolis e-õppe päev ja õpetajad-kasvatajad osalesid Tartu Dorpati konverentsikeskuses
toimunud inspiratsioonikonverentsil "Inspireeriv õpetaja".
♦ 25.01. esines Varstu Kultuurikeskuses Pihkva folklooriansambel SKAZ, kelle esinemisest oli näha vene rahvalike pillide
loomingulised ja piiritud võimalused. Meie kultuurikeskuse tantsurühmad tervitasid külalisi oma tantsudega.
♦ 27.01. osales Varstu kooli 2.klass Võru Tarbijate Ühistu, päästeameti ja MTÜ Võru Veri korraldatud projektis "Võrumaa
lapsed õpivad ujuma". Õpilaste ühistegevusena valminud tööd saab näha Võru Maksimarketis.
♦ 28.01. toimus valla koolide põhikooli tüdrukute saalihokikoondistel sõpruskohtumine saalihokis ja -jalgpallis. Saalikohis
jäid võitmatuks Varstu tüdrukud ja see oli viimaseks kontrollmänguks enne maakonnavõistlusi.
♦ 29.01. osalesid valla koolide 6. - 9. kl tüdrukute võistkonnad Võrumaa koolinoorte saalihoki meistrivõistlustel, kus Varstu
tüdrukud saavutasid II koha. Võistkonnas mängisid Iris Arumäe, Gerda Mändmaa, Jaanika Armulik, Age Kannumäe, Kätlin
Vent, Kristella Valge, Säde Kannumäe ja Ele Laks.
♦ 30.01. osalesid valla koolide 6. - 9. kl poiste võistkonnad Võrumaa koolinoorte saalihoki meistrivõistlustel, kus Krabi poisid
saavutasid 2. koha ja pääsesid edasi vabariiklikule finaalturniirile. Meeskonnas mängisid Rene-Keven Lääne, Marvin
Marjapuu, Margo Raju, Joosep Keel, Danel Teder, Dimo Teder, Andrei Zujev.
♦ 27.-31.01. oli Varstu lasteaias õppenädala teemaks lindude ja loomade elu talvel, hobuseaasta saabumise päeval käidi talus
hobuseid ja ponisid vaatamas.
♦ 31.01.osalesid Krabi kooli 6.-7.kl ja 8.-9. klassi poiste meeskonnad Rakveres „Osavaim Korvpallur“ festivalil.
♦ 01.02. osalesid Varstu kooli õpilased maakondlikul bioloogiaolümpiaadil. Reili Jäädmaa (8.klass) sai 1.koha, Age
Kannumäe (8.klass) 3.koha, Rasmus Serg (7.klass) 5.koha, Kätlin Vent (7.klass) 16.koha ja Säde Kannumäe (6.klass) 4.koha.
♦ 01.-02.02. korraldasid Varstu keskkooliosa noorkotkad ja kodutütred Varstus maakonna algajatele liikmetele koolituslaagri.
100 osavõtja hulgas olid ka Krabi rühma uued liikmed.
♦ 03.-07.02. oli Varstu koolis matemaatikanädal.
♦ 06.02.osalesid valla koolide tublimad sportlased Võru maakonna sisekergejõustiku meistrivõistlustel. Varstu koolist Egert
Veinberg saavutas 1000 m jooksus I koha, Säde Kannumäe 600 m jooksus II koha ja Kelly Mekk 60 m jooksus III koha ning
Krabi koolist Rene-Keven Lääne kuulitõukes III koha.
♦ 06.02. osalesid Varstu kooli õpilased Vastseliina Gümnaasiumis toimunud Võrumaa VII oskusainete päeval.
♦ 07.02. osales Krabi kooli 6. – 9. klassi poiste meeskond Tartus EKSL saalihoki rahvaliiga finaalvõistlustel. ja saavutas II
koha. Meeskonnas mängisid: Rene-Keven Lääne, Marvin Marjapuu, Margo Raju, Joosep Keel, Danel Teder, Dimo Teder ja
Andrei Zujev ning meeskonna parimaks mängijaks tunnistati Margo Raju.
♦ 07.02. osalesid volikogu esimees ja vallavanem VOL-i üldkoosolekul.
♦ 08.02. osales Varstu kooli õpilane Reili Jäädmaa keemiaolümpiaadil ning Virge Kaurson ja Stasis Roman Eiche Krabi
koolist Võru maakonna 6.klasside inglise keele viktoriinil.
♦ 11.02.osalesid valla mõlema kooli põhikooli poiste meeskonnad Antslas Võrumaa koolinoorte saalijalgpalli
meistrivõistlustel ning Krabi võistkond pääses edasi Narvas toimuvatele EKSL saalijalgpalli rahvaliiga finaalturniirile.
♦ 13.02. osalesid valla koolide põhikooli poiste meeskonnad Kääpal Võrumaa koolide Kooliliiga võrkpallivõistlustel, kus
Varstu kool saavutas I koha: võistkonnas Kervin Adamson, Kevin Koha, Evert Veinberg, Kevin Leer, Jaanus Mitt, Joel Taal,
Egert Veinberg ja Stevin Leer ning Krabi kooli võistkond saavutas III koha.
♦ 13.02 toimus Krabi rahvamajas Krabi kooli sõbrapäeva disko ja play-back show 2014.Nukuke“ 1. koht, „Everbody dance“
ja „Seelikukütid“ jagasid 2. ja 3. kohta. Võitjatele auhinnaks Aura veekeskuse külastus, kõik osalejad said suu magusaks.
♦ 14.-15.02. Sännas toimunud noorkotkaste ja kodutütarde rännak-matkal osalesid ka Krabi rühma liikmed.
♦ 14.02. tähistas Varstu koolipere sõbrapäeva ning ühiselt koostatud tervitused edastati ka YouToobi.
♦ 14.02. käisid Varstu lasteaia lastel sõbrapäeva puhul külas sõbrad Rõuge lasteaia Viitina rühmast.
♦ 15.02. Toimus Krabi rahvamajas üllatusterohke sõbrapäeva PIDU.
♦ 15.02. toimus Pirital Eesti Karikavõistluse teine etapp D- klassile, kus Stella Männiste ja Arthur Lepp saavutasid Juunior 1
vanuseklassis LA- tantsudes 1. koha ja ST- tantsudes 8-9. koha.


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

