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Volikogus
20. jaanuari volikogu istungil kinnitati Võrumaa omavalitsuste ühine jäätmekava 2015 – 2020 ja avaliku ürituse
korraldamise ja pidamise nõuded Varstu vallas. Toimus Varstu valla 2015 a eelarve esimene lugemine.
10. veebruari volikogu istungil kinnitati Riigikogu valimiste läviviimiseks jaoskonnakomisjoni koosseis ja valiti
rahvakohtuniku kandidaadiks ka varem seda ametit pidanud Aita Schmidt. Tunnistati peremehetuks ja võeti valla
arvele Kangsti külas asuv kuuriosa, mille tõttu on hoonealuse maa erastamine viibinud.
Vallapoolse erilise austusavaldusena Varstu vallale osutatud väljapaistvate teenete eest valla maine positiivsel
kujundamisel ning seoses Eesti Vabariigi 97. aastapäevaga otsustas volikogu anda Varstu valla vapimärgid:
Ele V a k k` ale - valla koolide ja lasteaia muusikaõpetaja, pikaaegse (43 a) ja tulemusliku töö eest Krabi koolis,
aastaid õpetanud muusikat Varstu valla lastele ning juhendanud valla täiskasvanute kollektiive.
Urve K o n k s i` le – valla koolide kunsti- ja käsitööõpetaja, pikaaegse (15a) järjepideva kunsti- ja käsitööalase
tegevuse, käsitööaida mõtte algatamise ja elluviimise ning ringide juhendamise eest.
Varstu vallale osutatud väljapaistvate teenete eest valla maine positiivsel kujundamisel ning seoses Eesti Vabariigi
97. aastapäevaga otsustas vallavalitsus anda Varstu valla tänukirjad:
1. Janis Prangels - Eesti-Läti ühisürituste korraldamise ja kauaaegse aktiivse piiriülese koostöö arendamise eest.
2. Helle Jõela - vallarahva kauaaegse abivalmi teenindamise eest postiljonina.
3. Annika Anton - läbi avaldatud loomingu võru keele säilitamise eest; võitso Uma Lehe 2014 aasta suurõ
jutuvõistluse auhinna parema mõtsajutu iist, sai tuu iist Eesti rahvaluulõ arhiivi eräpreemia ning eesti- ja võrukeelse
raamatu “Elu om illus” väljaandmise eest.
4.Sirje ja Ants Schmidt – tunnustuse „Eesti talu 2014“ võitmise ja sellega valla maine positiive kujundamise eest.
Varstu vallas Kõrgepalu külas asuv Tuuma talu, mida peavad Ants ja Sirje Schmidt kuulutati Eesti Talupäevadel
2014. aasta parimaks taluks ja ühtlasi parimaks tootmistaluks.
5. Varstu valla 2014 a. kõige armsama ürituse „Lüütsepa külalaste kokkusaamine“ toimumise eest.
6. Igor Raju – vallarahva kauaaegse abivalmi teenindamise eest bussijuhina. Maanteemuuseumi ja Õpetajate
Lehe korraldatud konkursil "Märka koolibussijuhti" pälvis tunnustuse „Tunnustatud koolibussijuht 2014“.
7. Reet Järvpõld – õpilaste järjepideva eduka ettevalmistamise eest aineolümpiaadideks;
8. Anne Kibal - õpilaste tulemusliku ettevalmistamise eest maakondlikeks ja vabariiklikes võistlusteks;
9. Helve Tina - õpilaste tulemusliku ettevalmistamise eest maakondlikeks ja vabariiklikes võistlusteks ning
noorkotkaste ja kodutütarde tulemusliku juhendamise eest, saavutas maakonnas kotkaste ja kodutütarde juhina III
koha 2014 aasta töö kokkuvõttes.
10. Merit Kokk - kauaaegse ja kohusetundliku töö eest (15.a.).
11. Merike Niitmets - noorkotkaste ja kodutütarde tulemusliku juhendamise eest.
Tänukiri antakse üle Krabi rühma 20. aastapäeva ja EV aastapäeva tähistamise üritusel Krabi koolis 26.02.2015

Võrumaa I Töömess 27. märtsil 2015
Eesti Töötukassas käivad ettevalmistused korraldamaks esimest Töömessi Võrumaal. Analoogsed üritused
Tallinnas, Tartus, Pärnus ja teistes maakonnakeskustes on näidanud, et huvi selliste ettevõtmiste vastu on suur.
Võrumaa Töömess toimub 27.03.2015, kell 10.00- 15.00, Kultuurimajas Kannel. Erinevad tegevused toimuvad
kontsertsaalis ja jalutusruumis. Osalemine messil on tasuta. Võrumaa Töömess on avatud kõigile huvilistele, kes
soovivad infot töötamisvõimalustest Võrumaal, Eestis kui ka mujal Euroopas. Messil tutvustatakse Eesti Töötukassa
võimalusi, pakutakse tööandjatele võimalust ennast tutvustada ning leida meeskonda uusi töötajaid. Samuti osalevad
messil töötukassa head partnerid, kellelt on oodata asjakohaseid ettekandeid ning kellelt külastajad saavad terve
messipäeva vältel huvipakkuvat infot. Võrumaa Töömessi õnnestumisel on suur roll eelkõige tööandjatel. Et
selgitada välja tööandjate ootused messile, ootame Teie ettepanekuid. Täpne päevakava märtsi esimesel töönädalal.
Teie aktiivne osavõtt messi ettevalmistamisest on oluline Võrumaa Töömessi õnnestumiseks.
Oma osalemisest teatada e-postile: kulli.velkmann@tootukassa.ee
Eesti Töötukassa Võrumaa osakond

Vallas toimunust
♦ 05.01. Varstu Kultuurikeskuses Varstu ja Parksepa noortele filmitegemise koolitus, kus vajalikke näpunäited filmitegemise
kohta jagas Kinobussi pealik Mikk Rand.
♦ 07.01. käisid lasteaia lapsed metsamatkal „Jäljed lumel“.
♦ 11.01. Matsi külas Kõrtsi talu lumerajal toimunud sõiduautode võistluste „Talvekarikas 2015“ II etapil rahvakrossi
arvestuses võitsid Sigmar Tammemägi esikoha ja Toomas Soe III koha. Samad kohad said Varstu mehed ka Missos
27.12.2014 toimunud võistluse I etapil.
♦ 16.01.toimus Varstu kooli 5.-9. kl. poiste koolisisene saalihokiturniir. Võitis võistkond: Egert, Martin,Herbert, Reinar.
♦ 20.01. tähistati koolides kodutütarde 83. aastapäeva, sel puhul oli kodutütardel vormikandmise päev. Peeti kogunemisi,
lauldi hümni ja kodutütarde laule, ühiste tegevuste päeva lõpus söödi kringlit ja tunti uhkust oma organisatsioonist.
♦ 20.01. käisid Varstu kooli 1.-5. klasside õpilastel külas jalgpalliliidu esindajad projekti "Jalgpall kooli" raames. Toimusid
ühistreeningud külaliste juhendamisel ja võeti vastu jalgpalliliidult kingitused: 10 jalgpalli, eraldussärgid, mängutähised ja
jalgpalliõpikud. Aitäh! Lastele oli väga vahva päev.
♦ 20.01. osalesid koolide 6.-9.klassi poiste meeskonnad Võru Spordikeskuses maakonna saalihoki meistrivõistlustel, kus
Krabi Kool saavutas II koha ja Varstu Keskkool III koha.
♦ 21.01. osales Varstu kooli põhikooli tüdrukute saalihoki koondis edukalt maakonna meistrivõistlustel, saavutati II koht.
Võistkonda kuulusid Jaanika Armulik, Age Kannumäe, Kristella Valge, Kätlin Vent, Säde Kannumäe, Kristin Valge, Liisa
Maria Mihhailov, Airin Alliksoo.
♦ 22.01.toimusid Haanjas noorkotkastele-kodutütardele maakondlikud suusavõistlused. Krabi Kool saavutas IV koha.
♦ 23.01. oli mõlemas koolis e-õppe päev. Krabi Kooli õpetajatele toimus IT teemaline koolitus ja Varstu kooli õpetajad
arutlesid uue arengukava teemadel. Arengukava oli varem, 21.01. kinnitanud ka kooli hoolekogu.
♦ 24.01. kogunesid maanteemuuseumisse Varbusel Eestimaa parimad koolibussijuhid, nende hulgas ka meie bussijuht Igor
Raju, kellele omistati tiitel „Tunnustatud koolibussijuht 2014“.Maanteemuuseumi ja Õpetajate Lehe korraldatud konkursile
"Märka koolibussijuhti" laekunud ettepanekutes tõsteti esile enim juhtide professionaalsust ja tähelepanelikkust turvalisuse
tagamisel, aga ka bussijuhi iseloomuomadusi, mis näitavad, et bussijuhi töö on palju rohkemat kui pelgalt roolikeeramine.
♦ 24.01. osalesid Krabi ja Varstu kooli tehnikahuvilised poisid koos haridustehnoloogi ja Krabi Kooli IT spetsialistiga
Tallinnas toimunud ProgeTiigri õpilaskonkursi „Tuleviku õpperuum 2050“ lõppvooru üritusel. Külastati erinevaid töötubasid,
vaadati õpilaste loodud konkursitööde esitlusi ja nauditi suurel laval toimuvat.
♦ 24.01. Lätis toimunud „Žigulu kauss 2014“ sarjas pärjati Läti meistriks standartklassis Sigmar Tammemägi ja Toomas
Soe sai ilusaima auto karika.
♦ 25.01. Rõuge vallas toimunud sõiduautode lume- ja jääraja võistluste „Talvekarikas 2015“ III etapil rahvakrossi arvestuses
võitsid Varstu mehed Sigmar Tammemägi esikoha ja Toomas Soe II koha. Naiste arvestuses sai II koha Kersti Jõgi.
♦ 24.01. käisid Varstu ja Krabi täiskasvanud rühmajuhid Helve Tina , Aivar Mägise ja Merike Niitmets Saaremaal
Kodutütarde 83 .aastapäeva üritustel.
♦ 24.01.toimus järjekordne mõõduvõtmine keemiaalastes teadmistes. Age Kannumäe sai 5. koha ning Ele Laks jagas 7.-8. k.
♦ 27.01. osalesid koolide 6.-9. klassi poiste meeskonnad Võrumaa koolinoorte saalijalgpalli meistrivõistluste, kus Krabi kool
saavutas II koha ja Varstu kool jäi jagama 7. – 9. kohta.
♦ 29.01. külastasid Varstu noored projekti "Sünergia" raames Smiltene televisooni ja ettevõtteid.
♦ 29.01. toimus Krabi koolis loodusõhtu, külaliseks Toomas Kaun -Sõmerpalu jahimees, kes rääkis jahimehe jutte ja tutvustas
metsloomade nahku. Õpilased lugesid loodusluulet osaleti õpetaja Lemmi poolt äbiviidud loodusviktoriinil.
♦ 30.01. käisid Krabi Kooli õpilastel külas jalgpalliliidu esindajad projekti „Jalgpall kooli“ raames. Ühises vestlusringis
näitasid õpilased oma teadmisi jalgpallist millele järgnes külaliste juhendamisel huvitav treening.
♦ 30.-31.01.toimus Varstu koolis maakonnalaager algajatele noorkotkastele ja kodutütardele. Laagri edukaks läbiviimiseks
andsid suure panuse keskkooliosa noorkotkad ja kodutütred ning vilistlased. Laagris osales 130 täiskasvanut ja väikest sõpra.
♦ 31.01. toimus 5.korda Eesti-Läti kalapüügivõistlus „Kikkajärve kalakõnõ“, kus osalesca 90 kalastajat.Ka sel aastal läks
võidukarikas ja II koht Läti poolele, kolmas koht tuli siiski Eestisse.
♦ 07.02. maakondlikul 6.klasside inglise keele viktoriinil saavutas Varstu kooli võistkond koosseisus Martin Oja, Armin Siig,
Marika Adson I koha.
♦ 10.02. osales Krabi Kooli 6.-7. klassi poiste meeskond Puigal EKSL Sportland 3x3 korvpallisarjas Võrumaa koolidele.
♦ 11.02.osalesid valla koolide 7.- 9. kl. poiste meeskonnad ja Varstu KK tüdrukute naiskond EKSL Võrumaa koolide
Kooliliiga võrkpallis. Varstu poisid saavutasid I koha (meeskonnas: Kevin Leer, Jaanus Mitt, Joel Taal, Egert Veinberg, Stevin
Leer ja Indrek Piir) ja tüdrukud II koha ( naiskonnas: Jaanika Armulik, Age Kannumäe, Kristella Valge, Kätlin Vent, Säde
Kannumäe, Reili Jäädmaa ja Eliis Taal) ning Krabi kooli poisid tulid III kohale (meeskonnas mängisid: Arno Allik, Mihhail
Zujev, Margo Mägi, Rainis Lõhmus, Henrik Tamm, Dimo Teder, Andrei Zujev ja Stasis Roman Eiche).
♦ 12.02. külastasid Varstu keskkoolinoored Metsavenna ja Jaagumäe talusid. Ettevõtluspäev korraldati rahvusvahelise projekti
"Sünergia" raames.
♦ 12.02. peeti Krabi koolis sõbrapäeva, korraldati disko, mängiti ringmänge ja vahvaid sõbramänge, töötas sõbrapostkast ning
riietus pidi olema punane!
♦ 14.02. toimusid Matsi krossirajal Eesti meistrivõistluste 2015 I etapp veoautokrossis, kus tulid GAZ 51/52 klassis esikohale
Marko Tiinas Lääne-Virumaalt ja GAZ-53 klassis Sigmar Tammemägi, kes võitis ka Matsi karika sport-sõiduautodele.
♦ 15.02. Viitinas toimunud sõiduautode lume- ja jääraja võistluste „Talvekarikas 2015“ V etapil rahvakrossi arvestuses
esikohale tuli Sigmar Tammemägi.

Reklaam
Teostame valdadele ja eraisikutele:
-

Ohtlike puude raiet majade, liinide läheduses.
Vanade puude ohtlike okste eemaldamist.
Ohtlike puude raiet kalmistutel.
Puude seisukorra ja elujõu hindamist.
Töid kõrgustes kasutades korvtõstukit.
Kinnistute hooldustöid (võsaraie, trimmerdamine, korrastamine, hoonete lammutus).

Töid teostavad oma ala professionaalid koos kaasaegse tehnikaga.
Hinnapakkumine ja konsultatsioon TASUTA.
Tel: 5810 9846; e-post: pajolus@gmail.com
Email: puuderaie.info@gmail.com Kontaktisik : Tanel Pajo

______________________________________________________________________
REOVEE BIOPUHASTUSSEADMED, AugustESTFIN OÜ
www.augustbio.ee
Müük, paigaldus, hooldus
Esindaja Kesk ja Lõuna-Eestis OÜ RST Valga, www.rstvalga.ee tel.5072412
See kupong annab 5% allahindlust Tallinnas messil “Eesti ehitab” 08.11.2015.a
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Tartumets OÜ ostab metsakinnistuid ja põllumaid kogu Eestis

www.tartumets.ee

Janno Jõesaar mob 5557 7007
Tel faks (+372) 733 3150 janno@tartumets.ee
Tartumets OÜ, Ringtee 43, 50105 TARTU

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

