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Volikogus
16. veebruaril toimunud volikogu istungil kinnitati Varstu valla 2016 aasta eelarve kogumahus 1 423 064 eurot.
Kinnitati Varstu valla vapimärgi saajad. Haldusreformi osas on saabunud liitumiseks neli ametlikku ettepanekut
Meremäe, Mõniste, Rõuge ja Antsla vallalt ning märtsikuu istungil peab neile vastama.
Vallapoolse erilise austusavaldusena otsustati anda Varstu valla vapimärgid Varstu vallale osutatud
väljapaistvate teenete eest valla maine kujundamisel ning seoses Eesti Vabariigi 98. aastapäevaga:
1. Alar Antsov - vallarahva ja -laste kauaaegse abivalmi teenindamise eest.
2. Igor Raju - vallarahva kauaaegse abivalmi teenindamise eest.
3. Marje Mürk - loomingulise panuse eest Varstu valla kultuuriellu.
4. Aita Schmidt – väljapaistvate teenete eest vallarahva kauaaegsel ja korrektsel teenindamisel.
5. Helju Toots - pikaaegse ja väljapaistvate teenete eest valla elanike teenindamisel.
6. Anita P l o o m - kauaaegse kohusetundliku töö eest alushariduse edendamisel ning eelkooliealiste laste
õpetamisel ja kasvatamisel Varstu lasteaias.
Varstu Vallavalitsus otsustas anda Varstu valla tänukirjad vallapoolse tunnustusavaldusena Varstu valla
hüvanguks ja maine kujundamiseks tehtud töö eest ning kauaaegse töötamise eest tänu avaldamiseks:
1) Seltsing ”Kõrgepalu noored” - külaelu elavdamise eest;
2) Anne Erik - vallarahva kauaaegse meditsiinilise teenindamise eest;
3) Ellen Ansip - õpilaste kauaaegse meditsiinilise teenindamise eest;
4) Rein Kirsbaum - aktiivsuse eest aleviku heakorra tagamisel;
5) Uuno Kolts - kodanikuaktiivsuse eest (rahva eestkõneleja perearsti tagasisaamiseks);
6) Ilmar U d s u - aktiivse tegevuse ja kohusetundliku töösse suhtumise eest (kalmistuvahina).
7) Kati Truup - ratsaspordi arendamise ja -ürituste „Ubajärve rännak“ korraldamise eest;
8) Urve Teder - osalemise eest I ülevabariigilisel „Avatud Talude Päeval 2015“;
9) Ingrid Luik-Semevsky - projekti „Hooliv kogukond“ eduka teostamise eest;
10) Juta Koemets - pikaajalise ja pühendunud töö eest Varstu Keskkoolis (40 a);
11) Anne Kibal - õpilases ande leidmise ja arengu toetamises eest (toetus ja abi Armands Ivanovi treenimisel);
12) Õnne Saluorg - pikaajalise ja pühendunud töö eest majandusjuhina Varstu Keskkoolis (30 a);
13) Urve Konksi – pikaajalise ja entusiastliku töö eest käsitöö- ja kunstiõpetuse õpetamisel (15 a);
14) Aili Toom - kauaaegse ja kohusetundliku töö eest (15 a);
15) Anu Mändmets - kauaaegse ja kohusetundliku töö eest (15a.);
16) Jaana Kõvatu - kauaaegse ja kohusetundliku töö eest (15 a.);
17) Mait Mölder - kauaaegse meeldiva koostöö ja koolielu elavdamise eest;
18) Pilvi Merisalu - meeldiva koostöö eest lasteaialaste õppetegevuste läbiviimise mitmekesistamisel;
19) Marie Hainoja - meeldiva koostöö eest lasteaialaste õppetegevuste läbiviimise mitmekesistamisel.
22. veebruaril toimus Võrus Eesti Vabariigi 98. aastapäevale pühendatud pidulik kontsertaktus, kus Võru
maavanem Andres Kõiv ja Võrumaa Omavalitsuste Liidu esimees Mailis Koger andsid üle Võrumaa kõrgeimad
autasud – Võrumaa Vapimärgi ja Teenetemärgid.

Ale Sprenk pälvis Võrumaa Teenetemärgi
Võrumaa Teenetemärk on autasu, millega tunnustatakse inimest, kes on silma paistnud märkimisväärse saavutusega
Võrumaa heaks. Ale Sprenk pälvis autasu silmapaistva töö eest kodukoha ja Eesti hariduselu arendamisel. Ta on
koolijuht, kodanikuühiskonna ja hariduselu aktivist ning Varstu vallavolikogu eestvedaja. Ale Sprenk on
missioonitundega juhtinud Krabi Põhikooli ja Varstu Keskkooli. Tema eestvedamisel reorganiseeriti Krabi Põhikool
erakooliks, et kool saaks jätkata tegevust. Samuti on ta arendanud õpilaskodude võrgustikku ja Eesti maakoolide
koostööd, et vähendada laste põhikoolist väljalangemist ja tänavale sattunud laste arvu. Ale Sprenk on Varstu
volikogu esimehena pühendunud oma kodukoha ja kogu maakonna arengule. Palju õ n n e!

Vallas toimunust
♦ 25.01. osalesid Krabi rühma noorkotkad ja kodutütred maakonnasuusavõistlustel Haanjas, rühmade arvestuses sai Krabi
rühm 7.koha, individuaalselt paremad Oss Mändmets 9.koht ja Klaudia Liivrand 11. koht.
♦ 26.01. osalesid mõlema kooli 7.-9. klassi poiste võistkonnad Võrumaa koolinoorte saalijalgpalli meistrivõistlustel. Varstu
KK võistkond saavutas 13 kooli konkurentsis 4. koha, olles ühtlasi parim harrastajate meeskond, Krabi võistkond 7.-9. koht.
♦ 27.01. osales Varstu kooli õpilane Armands Ivanovs Võrumaa TV10 Olümpiastarti II etapil. 60m tõkkejooksus 3. koht.
♦ 27.01. osalesid Tartus kodutütarde etiketi koolitusel meie tublimad Emma Ilisson ja Sofia Semevsky, nad käisid ka
Vanemuises teatrietendust "Inetu pardipoeg" vaatamas.
♦ 28.01. oli lasteaias päevateemaks „Hammaste eest hoolitsemine, ning külas olid „ Sööbik“ ja „Pisik“ .
♦ 28.01. osales Krabi Kooli huvijuht Võru Gümnaasiumis toimunud huvijuhtide nõupidamisel.
♦ 29.01. osales kaks Varstu Keskkooli 7.klassi õpilast vabariikliku emakeeleolümpiaadi piirkonnavoorus Võrus.
♦ 29-30.01. korraldati Varstu koolis algajate NK ja KT laager. Varstu rühma vanemad liikmed õpetasid algajatele vajaminevaid tarkusi, tehti sporti ja õpiti uusi mänge. Kokku võõrustati 89 last ja nende juhendajaid teistest maakonna koolidest.
♦ 30.01. osales Varstu Keskkooli neli põhikooli õpilast vabariikliku matemaatikaolümpiaadi piirkonnavoorus Võrus:
7.kl.Martin Oja III koht ja Kertu Serg 7.-8.koht ning 9.kl.Rasmus Serg 8.koht ja Ele Laks 16.koht. Õpetaja Juta Koemets.
♦ 01.-05.02. oli Varstu lasteaias piimanädal.
♦ 02.02. Võrus toimunud koolinoorte sisekergejõustikuvõistlused osales ka Varstu koolivõistkond ja vaatamata sellele, et
koolis spetsiaalselt treeningutega ei tegeleta, toodi ära 11 medalit.
♦ 04.02. käisid Varstu lasteaia lapsed Võru kultuurimajas Kannel lasteendust “Kessu” vaatamas.
♦ 06.02. toimus Riias Võistlustantsu karikavõistluste etapp, kus Stella Männiste ja Arthur Lepp saavutasid Juunior 2 (14-15
aastased) vabaklassis Ladina-Ameerika tantsudes II koha.
♦ Bioloogiaolümpiaadil osalesid 7.klassist Airin Alliksoo 8.koht, 8.klassist Kristin Valge II koht, Maarja Langus 6.-7.koht ja
9.klassist Ele Laks 9.koht ning Rasmus Serg 10.koht.
♦ 09.02. Ilmataadi kiuste vastlapäev ära ei jäänud. Varstu kooli ja lasteaia lapsed lustisid vastlapäevaüritusel.
♦ 11.02. külastasid meie lasteaeda maakonna ohutusprojekti „Tunnen. Oskan.Tean“ raames Maanteeameti spetsialistid.
♦ 11.02. osalesid mõlema kooli 6.-9. klassi poiste- ja tüdrukute võistkonnad Võrumaa Kooliliiga võrkpallivõistlustel, kus
Varstu KK poiste võistkond saavutas I koha, tüdrukute võistkond III koha ja Krabi kooli poisid said III koha.
♦ 12.02. olid lasteaias külas Rõuge lasteaia Viitina Puhhikeste rühma lapsed ja koos tähistati sõbrapäeva.
♦ 12.-13.02. osalesid noorkotkad ja kodutütred Mõnistes piirkonnalaagris.
♦ 13.02. toimusid Põlvas Mesikäpa hallis Eesti Meistrivõistlused Ladina-Ameerika tantsudes, kus Stella Männiste ja Arthur
Lepp saavutasid Juunior 2 vanuseklassis 44 paari konkurentsis 8. koha.
♦ 13.-14.02. osales Markus Soe Lätis toimunud judovõistlustel „Saulkrasti 2016“ ja saavutas III koha.
♦ Varstu kauplusesse pandi üles lasteaialaste tööde näitus „Minu kodu“.
♦ 15.02. tähistas Varstu keskkool sõbrapäeva, pannkookide müügist teenitud tulu annetati „Minu Unistuste Päev“ fondi.
♦ 17.02. maakonna rahvastepallivõistlustel saavutas I koha Varstu kooli 1.-3. klasside segavõistkond kosseisus: Sigrit Pettai,
Laura Kirke Piholaan, Kristi Serg, Angela Anton, Lauri Saal, Keio Anton, Tairo Demant ja Kevin Ojaveer.
♦ 17.02. Haanjas toimunud maakondlikul suusavõistlusel osalesid ka Varstu kooli õpilased. Varstu lapsed võistlesid
harrastajate grupis ja Eliisa Taal sai 1 km sõidus III koha ning Johannes Klaus Konksi 5 km distantsil III koha.
♦ 17.02. toimus Võrus NUPUTA piirkondlik voor, millest võtsid osa Varstu Keskkooli 7.klassi ja 5.-6. klassi võistkonnad. III
koha saavutas võistkond koosseisus Marika Adson, Kertu Serg ja Martin Oja.
♦ 20.02. Võrus toimunud Sõbrapäevaturniiril Judos võitis kehakaalus kuni 22kg Markus Soe II koha.
♦ 20.02. Viljandimaal Tarvastu rahvakrossi II etapil Sojuz-tagaveo klassis võidutsesid Varstu mehed: Sigmar Tammemägi,
Toomas Soe ja Rainer Vissel. Sigmar Tammemägi võitis ka 2WD-tagaveo sprindis esikoha karika.
♦ 21.02. õhtul algas Varstu Keskkoolis rahvatantsurühma „Mürakarud“ öölaager.
♦ 22.02. toimus Varstu koolis kodutütarde ja koorkotkaste Varstu rühma 20. a. pidulik koondus ja võeti vastu uusi liikmeid.
♦ 23.02. Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamise kontsert-aktusel Varstus esines Varstu rahvas lasteaia lastest eakateni,
autasutati parimaid meie seast, söödi sünnipäevatorti ja tantsiti ansambel Veskikivi saatel. Ka Krabi koolis toimus kontsertaktus ning noorkotkaste-kodutütarde esindus viis pärja ja küünlad Krabi vabadussõja ausamba juurde.
♦ 25.02. osales Krabi kooli 8.-9. klassi poiste meeskond Valgas EKSL saalihoki rahvaliiga finaalis ja sai 3. koha. Võistkonnas
Andrei Zujev, Kevin Tikenberg, Madis Kononenko, Ragnar Suurmäe, Kaspar Punning, Stasis Roman Eiche, Sander Peetrisoo,
Riho Roodja. 26.02. osales Varstu kooli 7.-9. klassi poiste meeskond Viljandis samal võistlusel ja jäi jagama 9. - 10. kohta.
Meeskonnas: Egert Veinberg, Riivo Männiste, Stevin Leer, Rasmus Serg, Indrek Piir, Martin Oja, Armands Ivanovs.
♦ 25.-26.02.oli valla koolide õpilastel e-õppe päev, õpetajad osalesid digipädevuste arendamise koolitusel.
♦ 26.02. kogunes Varstu Keskkooli 110 Võrumaa noorkotkast ja kodutütart, et laupäeva varahommikul ette võtta Sänna
rännak/matk. Neid turvas 28 Kuperjanovi ÜJP ajateenijat ja 32 rühmajuhti ja kaitseliitlast. Vanemad läbisid rännakul üle 22
kilomeetri ja nooremad matkasid üle 12 kilomeetri. Rajal oli hulgaliselt kontrollpunkte, pidi näitama oma teadmisi ja oskusi.
♦ 27.02. toimus Tallinnas, Pirita Majandusgümnaasiumis Eesti Karikavõistluste etapp võistlustantsus, kus Alice Saluorg ja
Mart Kirotar saavutasid 17 paari konkurentsis JII C klassis standard-tantsudes 6. ja ladina-tantsudes 7. koha.
♦ 27.02 Siguldas toimunud judovõistlustel sai Robin Soe kuni 60 kg 5.koha ja Markus Soe kuni 23 kg 7 .koha.
♦ 28.02.„Võrumaa Talvekarika “Misso etapil sai rahvakrossi tagaveos Sigmar Tammemägi I koha, naistest Kersti Jõgi III koha.
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