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Volikogus
21. aprilli volikogu istungil esitati revisjonikomisjonile kontrollülesanded 2014 aasta tegevuse revideerimiseks ja
otsustati anda Varstu valla vapimärk Lilia Veber` ile, kauaaegse pühendunud töö eest tantsu- ja ringjuhina Varstu
Kultuurikeskuses. Vapimärk antakse kätte 29. aprillil kell 18.oo toimuval kevadkontserdil, kus esinevad kõik
Lilia poolt juhendatavad tantsurühmad. Veel otsustati toetada Varstu võrkpallivõistkonna osavõttu Võrumaa
meistrivõistlustest.

Laupäeval, 9. mail algusega kell 9.00 VARSTU KEVADLAAT
Müügiplatsile oodatakse istikute ning seemnete müüjaid, aiakaupade ja käsitöötoodete pakkujaid,
talukaupa igast valdkonnast, toitlustajaid, tööstuskaupade müüjaid jms.
Kui sul on midagi müüa või soov midagi osta – tule Varstu laadale! Info tel 78 93 366
Hajaasustuse programmi taotlusi võetakse vastu 18. maini 2015
Toetatavate tegevuste ja abikõlblike kulude loetelu ning taotlemise tingimused on kehtestatud siseministri 20.02.2015
käskkirjaga nr 1-3/46 „Hajaasustuse programmi 2015.a programmdokument." Dokument on avaldatud:
http://www.eas.ee/et/avalikule-ja-mittetulundussektorile/avalike-teenuste-arendamine/hajaasutuse-programm/taotlejale
Lisainfo: Kerli Kanger, Võru Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna peaspetsialist , tel 786 8322, 53 090923
kerli.kanger@voru.maavalitsus.ee

Varstu Vallavalitsuse kontaktisik on Rainer Vissel tel. 7821354 või 5303 8182; e-post rainer@varstu.ee

Suurjäätmete kogumiseks paigaldatakse 15. mail 2015 Varstu alevikku ja Krabi
külla konteinerid, kuhu valla inimesed kahe päeva jooksul suurjäätmeid viia saavad.
Konteinerisse võib panna vana mööblit, suuremõõtmelisi- ja koristusjäätmeid.
Ei tohi ladustada olmeprügi, ohtlikke jäätmeid, eterniiti, elektroonikat ning autokumme.

Palume konteinerit mitte üle kuhjata, sest siis ei ole võimalik transportida!
Üleriigiline konkurss „Eesti kaunis kodu 2015“
Seoses üleriigilise konkursiga „Eesti kaunis kodu 2015“ ootab Varstu Vallavalitsus elanike ja asutuste poolt
ettepanekuid kodude, maakodude, suvekodude, talude, tootmistalude, korterelamute, ühiskondlike või tööstustootmishoonete ja ettevõtete kohta, keda võiks esitada Varstu vallast konkursile.
Varstu Vallavalitsus ootab ettepanekuid kuni 20. maini 2015 a. Pärast seda teeme kokkuvõtte laekunud
ettepanekutest, millest kaks esitame maakondlikule komisjonile. Võimalusel palume lisada digitaalsed fotod (koos
foto autori nimega) objektist.
Konkursi võitjaid tunnustatakse augustikuus Eesti Vabariigi Presidendi vastuvõtul, mis toimub
taasiseseisvumispäeva nädalal. Kõiki maakondlikul konkursil osalenuid tunnustab Võru maavanem tänukaardiga.
Ettepanekud palume saata e-postile vald@varstu.ee.

Vallas toimunust
♦ 23.-31.03 oli Krabi koolis tüdrukutele pühendatud nädal . Õpetajad korraldasid erinevaid üritusi. Õpetaja Kaido tegi
tüdrukutega traadist nuputamise vidinaid, Anne juhendamisel tegime sporti. Toimus teatevõistlus, kus ülesanded olid lõbusad
ja üldse mitte väga rasked. Kolmapäeval tegime õpetaja Urve käe all süüa.
♦ 26.03. osalesid Krabi kooli 6-7. kl. õpilased Räpinas Keskkonnaameti projekti raames jäätmeprogrammis.
♦ 26.03. toimus Krabi rahavamajas Krabi Kooli Play-back show 2015. Esitati 10 numbrit. Võitjaks osutusid ülekaalukalt
9.klassi poisid Ain Mägise ja Margo Raju, kes jäljendasid Heli Läätse ja Üllar Jörbergit loo "Kaelakee hääl. Esindatud olid
veel järgmised staarid ja ansamblid: Luisa Värk, Lauris Reniks, "Kuldne trio", Tanel Padar, Ithaka Maria, "Koopaoravad",
Getter Jaani, "Hellad velled", Maie Parrik ja veel üks Jörpa. Pärast aga toimus disko, mida vedasid käima meie kooli poisid
Mihhail, Algis ja Sander . Õhtul tähistati õpilaskodu laste sünnipäevi, kokkuvõtteks oli üks äge päev.
♦ 27.03. osales Varstu kooli 7.-9. klassi poiste võistkond Viljandis EKSL Kooliliiga võrkpallivõistluste finaalis ja sai 6.koha.
♦ 27.-28.03. toimus Krabi koolis ja Paganamaal maakondlik noorkotkaste ja kodutütarde oskuste võistlus, kus Krabi rühma
noorkotkad said esikoha ja kodutütred 6. koha. Noorkotkaste meeskonda kuulusid Ain Mägise, Margo Raju, Oss Mändmets,
Aulis Allik ja KT naiskonda kuulusid Emma Illison, Ele Laks, Sofia Semevsky, Klaudia Liivrand.
♦ 28.-29.03. Keilas toimunud Eesti MV judos võistles -55 kg Robin Soe kahjuks palavikuga ja pjedestaalile ei jõudnud,
Ragnar Soe võistles -73 kg juuniorklassis ja sai pronksmedali.
♦ 30.03. osalesid Varstu lasteaia lapsed Mõniste muuseumi üritusel „Lihavõtted“.
♦ 31.03. käisid Krabi kooli tüdrukud tüdrukutenädala raames ja kooli Play-back`i võitjad Värska veekeskuses mõnulemas.
♦ 31.03. osales valla majandusspetsialist Võru Maavalitsuses hajaasustuse programmi infopäeval.
♦ 01.04. toimus Varstu Kultuurikeskuses Heino Seljamaa kohverteatri etendus „Suur Peeter ja Väike Peeter“.
♦ 01.04 käisid Krabi kooli 1.-6.kl. õpilased teatrikuu raames Võru Kandles Rakvere teatri etendust "Buratino" vaatamas.
♦ 05.04. Rõuges toimunud „Lootuste Shiai“ turniiri I etapil judos saavutas Markus Soe kehakaalus -20kg kolmanda koha ja
Teele Remmelgas kehakaalus -22kg viienda koha.
♦ 09.04. osales Krabi kooli 7. – 9. klassi poiste meeskond Kuldres Võru maakonna koolinoorte meistrivõistlustel korvpallis.
♦ 10.04. oli Varstu lasteaias näitemängude päev: vanem rühm esitas etenduse „ Naeris“, keskmine rühm „Lumivalgeke ja 7
pöialpoissi“ ning noorem rühm „Kelle müts“.
♦ 11. 04.osalesid kaks Krabi kooli õpilast Väimela Tervisekeskuses Võru maakonna ujumise meistrivõistlustel ja kõige
nooremate poiste 25m vabalt ujumises saavutas Akim Mihailov 4. koha.
♦ 11.04. osalesid neli Krabi kooli õpilast Väimela Tervisekeskuses Võru maakonna lauatennise meistrivõistlustel ja kuni 17aastaste noormeeste vanuseklassis saavutas Max-Sander Salusaar III koha.
♦ 11.04. Võru Spordikeskuses toimunud Rahvusvahelisel kevadturniiril judos „XX Võru Kevad“ saavutas Robin Soe A klassis
-55kg 7.-8. Koha, mis pole paha arvestades teiste maade võistlejate taset.
♦ 15.04. toimus Varstus hajaasutuse programmi infopäev. Taotlusi võetakse vastu 18. maini, info tel 7821354 või 5303 8182.
♦ 6.-8. klasside parimad inimeseõpetuse ainetundjad esinesid edukalt veebiolümpiaadil ja Tallinnasse lõppvooru kutsuti
Võrumaa parimatena kaks Varstu kooli õpilast: Stella Männiste ja Liisa Maria Mihhailov.
♦ 15.04. toimus juba teist korda sellel õppeaastal 4.-5. kl öölaager. Lastele oli see toredaks vahelduseks koolitööle. Alustati
kell16.00 öölaagri reeglite tutvustamisega. Toimusid erinevad mängud, mis tekitasid palju elevust. Mänge aitas läbi viia
Varstu Keskkooli vilistlane Kertu Torn. Õhtusöögi valmistasid lapsed ise ja söök maitses kõigile suurepäraselt. Nüüd oli kätte
jõudnud õhtu kõige oodatum osa. Lapsed olid ette valmistanud erinevate TV-kanalite saated. Nagu päriselt algas meie saade
kell 19.00 Reporteriga, milles kajastati päevasündmusi. Õhtul saime vaadata saateid: „Farm“, „Palume lavale“, „Padjaklubi“,
„Võimalik vaid Varstus“, „Kättemaksukontor“ ja „ 57. maailmasõda“. Kogu see mängulust, oskus saada tegevusest endast
rahuldust ja naudingut ning „mängida“ mõttes erinevate ideedega, ongi ühise meie- tunde tekitamine.
♦ 16.04. külastasid Varstu noored Eesti-Läti ühisprojekti "Sünergia" raames Smiltene ettevõtteid (puitmajade valmistamine,
leivaküpsetamine, jänesekasvatus).
♦ 17.04. toimus Kõrgepalus kohalike noorte algatusel sudoku lahendamise võistlus.
♦ II klassi õpilased võtavad juba kolmandat kuud osa matetalgutest. See on algklasside matemaatikaülesannete lahendamise
võistlus, kus osalevad 1.-4.klasside õpilased Eestimaa koolidest. Aprillis pälvis Varstu Keskkooli II kl oma vanusastmes
nimetuse nädala PARIM VÄIKE AHV ja sai auhinnaks magnetkonstruktori, mida sõbralikult ka teiste õpilastega jagatakse.
♦ 19.04. Ruusmäel toimunud „Lootuste Shiai“ III etapil judos saavutas Markus Soe III koha ja Teele Remmelgas V koha.
♦ 21.04. osalesid Varstu lasteaia lapsed Pähni Looduskeskuse õppeprogrammis „Liblikad“.
♦ 21.04 käis Krabi kooli 1-5. klass Pokumaal KIK projekti raames õuesõppemänge mängimas.
♦ 22.03. osalesid koolide nooremate noorkotkaste ja kodutütarde esindused maakonna jüripäeva matkamängul Pikakannus kus
Varstu rühm saavutas II koha ja Krabi rühm VI koha.
♦ 22.-23.04 viibis valla registripidaja Aita Schmidt Rakveres toimunud Rahvastikuregistri seminaril.
♦ 23.04. toimus traditsiooniline jüriöö jooks ümber Varstu järve ja 25.04. toimub jüripäeva tähistamine Krabil.
♦ 23.04. oli lasteaia lastele matkapäev teemal „Teen oma südamele head“.
♦ 25.04. korraldas seltsing „Kõrgepalu noored“ jüripäeva matka.


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

