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Volikogus
17. juuni volikogu istungil kuulati volikogu revisjonikomisjoni aruannet ja audiitori arvamust ning kinnitati
Varstu valla 2013 majandusaasta aruanne. Peremehetuteks ehitisteks tunnistati ja võeti valla arvele: Pilpajärve tn 10
asuv õppehoone, Varstu alevikus Kesk tn 21 korter 6, Varstu alevikus Kesk tn 23 korter 2 ja Mutemetsa külas asuv
elamu ja laut-küün, kuna kahe kuu jooksul peale peremehetu ehitise hõivamise teadete avaldamist vastuväiteid ei
esitatud. Otsustati vallavara võõrandamised: otsustuskorras müüa OÜ-le Rohulaane Varstu vana koolimajaVanakooli kinnistu 1000 euro eest ning enampakkumise korras Varstu alevikus Jaama tn 6 korter 20 alghinnaga
1000 eurot ja Varstu alevikus Lauri kinnistu (pindala 1 ha) alghinnaga 6500 eurot. Enampakkumise toimub
26. augustil kell 10.oo Varstu vallamajas, teade avaldatakse Võrumaa Teatajas ja Ametlikes Teadaannetes. Otsustati
toetada 04.-06.07.2014 Kikkaojal toimuvat elektroonilise muusika Festivali „KÕU“, laste võistlustantsu varustuse
soetamist (edaspidi toetatakse kulukaid harrastustegevusi kõige enam 100 euro ulatuses) ja Eesti Loodukaitse Seltsi
Varstu osakonna osavõttu vabariiklikust kokkutulekust.

Jaaniüritused
Kõrgepalu külakeskuses on jaanipidu
23. juunil algusega 17. 00.
Lõkke süütamine kell 22 00.
Krabi kõrtsi juures jaanimeeleolu 23. juunil
alates kella 18.oo. Palju erinevaid mänge
(väikestele, suurtele) Võimalusel süüdatakse
lõke. Jaanilaulud ja –lood CD-delt.

Varstu valla JAANIPIDU Varstu järve
ääres, algus kell 19.oo.
Esinevad kohalikud taidlejad, tantsuks mängib
ansambel Viiser.

Suveüritused
12. juulil PAGANAMAA PÄEVAD 20 korda!!! Lipu heiskamine 12.oo, igal täistunnil
legendide rada, kell 20.oo Krabi külateatri etendus „Huudi Roosi“ (Robin Hoodi ainetel) ja kell
22.00 tantsuks ansambel FIX. Päeva jooksul erinevaid esinejaid ja tegevusi-auhindu.
Pääse kogu trallile 6€, põhikooli õpilastele 3€ ja nooremad nagu ikka - tasuta!

27. juulil kell 11.oo on surnuaiapüha Vana-Roosa kalmistul. Armulaud Roosa kirikus kell 12.00.
27. juulil kell 13.oo Hansi talu krossirajal Matsi autokross.
17.-20. juuli Võrus XX Võru Folkloorifestival
19. juuli Lõõtspillipidu HARMOONIKA Põlva Intsikurmus.
09.-10. august Antslas HAUKA laat

Teenused
Massaažiteenus - Varstu Kultuurikeskuses esmaspäeviti kella 10.oo-st või kokkuleppel tel. 51997239.
Juuksur - Mõniste sotsiaalmajas teisipäeviti ettetellimisel tel. 5303 0699 – Kristi.
Küünetehnik - Mõniste sotsiaalmajas, aeg kokku leppida tel. 5694 4397.
Vallas toimunust
♦ 20. – 21.05.osalesid valla koolide võistkond Võru staadionil Võrumaa koolinoorte kergejõustiku meistrivõistlustel. Krabi
koolist saavutas Rene-Keven Lääne saavutas kuulitõukes ja kettaheites 3. koha ning kolmikhüppes Virge Kaurson ja
Damian Kruusa samuti 3. koha. Varstu koolist said medalid 4 õpilast: Säde Kannumäe kolmel alal, Johannes Klaus Konksi
ja Egert Veinberg kahel alal, ning Armands Ivanovs ühel alal.
♦ 22.05. käis Krabi kooli 9. klass Otepää Seikluspargis ronimas.
♦ 23.05. helises Krabi kooli 9-le klassile viimane koolikell.
♦ 23.05. pidas Riigikogu liige Kalvi Kõva vanemale kooliastmele loengu "Turvaliselt suvesse".
♦ 24.05.osales Varstu Hõbehalli tantsurühm Antsla laululaval Võrumaa memme-taadi peol ja 25.05. Viljandis toimunud
Lõuna-Eesti memme-taadi peol.
♦24.-25.05. esindas Reili Jäädmaa Varstu rühmast Võrumaa kodutütreid vabariiklikul luureretkel "Ernake" ja saavutas koos
meeskonnakaaslastega II koha.
♦ 25.05. käisid Krabi kooli 2 noorkotkast ja 2 rühmajuhti Lennundusmuuseumis lennupäeval, kus tähistati ka Noorte

Kotkaste aastapäeva koos teiste Võrumaa noorkotkastega.
♦ 28. 05 korraldas Varstu kooli 8.klass 9. klassile tutipäeva.
♦ 29.05. peeti Varstu lasteaia õues pannkoogipäeva „Veel lasteaias kõik koos“.
♦ 29.05.olid Margo Raju ja Rene-Keven Lääne Krabi koolist ning Iris Arumäe, Kervin Adamson, Kaidi Parv ja Carl Jõõts
Varstu koolist kutsutud Võru Spordikeskusse maakonna aktiivsete koolisportlaste tunnustamisele.
♦ 29.05. toimus Varstu Keskkooli tublidele õppijatele preemiaekskursioon Pärnusse, külastati Pärnumaa
Keskkonnahariduskeskust ja Tervise Paradiisi veekeskust.
♦ 30.05. toimus Varstu lasteaia Sipelgas lõpupidu, sügisel alustab kooliteed 8 mudilast.
♦ 31.05. Kubijal toimunud Võrumaa laulu- ja tantsupeol osales Varstu vallast naisrühm Pääsusilm.
♦ 02.06. toimus Krabi kooli 1.-8. klasside matkamängu päev Paganamaal, peale lõunat toimus rammumehe võistlus, kus
erinevates kaalukategooriates tulid võitjateks Margo Raju ja Maicel Tamm.
♦ 03.06. käisid Krabi kooli kõik klassid matkamas. Pidulik koolilõpu aktus toimus kolmapäeval, kus külalisteks olid Varstu
kooli noored näitlejad.
♦ 14.06. President Toomas Hendrik Ilvese massiküüditamise ohvrite vastuvõtul Kadrioru roosiaias viibisid meie

vallast Inga Ploomipuu ja Silver Sild.

Vee- ja kanalisatsiooni hinnad
Riigi Teatajas avaldatud andmete alusel avaldame ja toome võrdluseks naabervaldades kehtestatud vee- ja
kanalisatsiooni hinnad:
Rõuge vallas – vesi- ja kanalisatsioon kokku ilma käibemaksuta 2.11 €/m3
Mõniste vallas - vesi- ja kanalisatsioon kokku ilma käibemaksuta 1.90 €/m3
Varstu valla Varstu alevikus teenuse hind 1.34 €/m3 ja Krabi külas 1.12 €/m3

Teated
OÜ Redsom müüb ja paigaldab üle Eesti klaasplasttooteid: septikud, tuletõrjemahutid, veemahutid, muda-ja
õlipüüdurid. Tooted on valmistatud kerimismeetodil, omavad sertifikaati ja garantiid.
Tel 537 38556, www.rwdsom.ee; tellimus@redsom.ee


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

