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Volikogus
14. juuni volikogu istungil keelduti Misso valla ettepanekust moodustada Karula, Taheva, Mõniste, Varstu,
Rõuge, Haanja,, Misso, Vastseliina ja Orava valdadest uus Lõuna-Võrumaa omavalitsusüksus.
omavalitsusüksus Kinnitati Varstu valla
2015 majandusaasta aruanne ning muudeti seoses miinimumpalga tõusuga valla hallatavate asutuste töötajate
palgamäärasid.

Kooli lõpetamised
17. juuni
18. juuni
22. juuni

Krabi KOOLI LÕPUPIDU kell 17.00
17. Krabi koolis
Varstu PÕHIKOOLI LÕPUPIDU kell 16.00 Varstu Kultuurikeskuses
Varstu KESKKOOLI LÕPUPIDU kell 16.00 Varstu Keskkooli saalis

22. juunil kell 17.oo Võru Spordikeskuses heategevuslik kontsert „LAULUD
LAULUD Sõdurile“
kust toimub ka ETV otseülekanne
lekanne. Piletid Piletilevist.
Toeta raskelt vigastatud või teenistuses hukkunud kaitseväelaste
kaitsevä
laste huvitegevust ja haridusteed.
Avatud annetusnumbrid:
900 6705
5 eurot
900 6715 15 eurot
900 6735 35 eurot
Heategu on HEA TEGU! Aitäh.
Aitäh

Jaanipäeva üritused
22. juunil kell 20.oo Vana-Roosass võidupüha tähistamine,
tähistamine mängud, esinemised
sinemised ja ans.VILDIST
ans
KÜBAR.

23. juunil kell 20.oo VARSTU valla JAANIPIDU Kangsti külaplatsil, tantsuks IRENA ja Ivar Hansen.
23. juunil toimub Võidupüha paraad Võru linnas, millele järgneb Maakaitsepäev.
23. juuni Kõrgepalu küla Jaanituli
01. juunil alustasid Rõuge,
e, Haanja, Misso ja Varstu vald läbirääkimisi ühise omavalitsuse moodustamiseks.
„Meie ühine otsus on, et kõik osapooled on läbirääkimiste laua taga võrdsete partneritena. Oluline soov on viia
haldusreform ellu kohalike elanikega arvestavalt
rvestavalt ning kaasates maksimaalselt kogukondi,” ütles Rõuge vallavanem
Tiit Toots. Rõuges
uges toimunud esimesel koosolekul lepiti kokku ühinemisprotsessi esialgne ajakava ning
ühinemislepingu sisustamiseks otsustati moodustada komisjonid. Valdade elanikke hoitakse
h
haldusreformi
edenemisega kursis teavituskoosolekute ja temaatiliste infolehtede kaudu. Sügisel, kui ühinemisleping on koostatud,
toimub lepingu avalik väljapanek inimeste arvamuste väljaselgitamiseks.
Ühinemisprotsessi aitab eksperdina läbi viia Kadri
Kadri Tillemann. Järgmine juhtrühma koosolek toimub juuli alguses.

Tule 5.–7.
7. augustil Otepääle Baltimaade suurimale triatlonifestivalile
Eestisse on jõudnud kauaoodatud IRONMANi sarja triatlon. Koos sellega on Otepääl ja Pühajärve ääres augusti
alguses suur spordipidu, kuhu on oodatud kõik huvilised ka Varstu kandist.
Festival algab heategevusjooksuga reedel, 5. augustil. Laupäevasel põhivõistlusel SiS IRONMAN 70.3 Otepää
presented by Ferroline Group läbivad 20 riigist pärit sportlased 1,9 km ujudes, 90 km jalgrattaga ja 21,1 km joostes.
Selle võistluse jaoks treenib ka Tanel Padar, kes osaleb triatlonil ja annab kaasaelajatele samal õhtul tasuta
kontserdi. Triatlonil
iatlonil selgitatakse Eesti meistrid ja iga vanuserühma 35 parimat pääsevad MM võistlustele.
7. augustil on kavas lastevõistlused Grüne Fee IRONKIDS. Samal päeval on ka rahvadistantsi triatlon, mis on
jõukohane kõigile spordisõpradele. On väga sümboolne,
sümboolne, et rahvusvaheline triatlon toimub Otepää 900. aasta
pidustuste aastal ja 7. augustil on Otepääl ka suur käsitöömeistrite laat.
Tule tee sporti heategevusjooksul, osale triatlonil üksi või võistkonnaga või tee kaasa lühidistantsil. .
Lisaks vajame appi vabatahtlikke ja kaasaelajaid, sest ühiselt korraldame ja võõrustame selle suve suurt
spordisündmust Otepääl ja Pühajärve ääres. Pealtvaatajatele on osalemine tasuta.
Ain-Alar Juhanson, võistluste direktor

Toetame vähekindlustatud laste sporditegemist
Valio ja Lastekaitse Liit algatasid 2016 aasta juunist ühiselt Liblikaefekti heategevuskampaania (vaata lähemalt
http://www.valio.ee/ettevottest/valio-toetab/liblikaefekt), mille eesmärk on toetada vähekindlustatud laste sporditegevust.
Kampaania jooksul annetab Valio iga 150-grammise Alma liblikaga kohupiimakreemi müügitulust ühe sendi heategevuseks.
Kogutud annetused aitab vähekindlustatud lastele jagada MTÜ Lastekaitse Liit. Kampaania põhieesmärgiks on
vähekindlustatud lastele juhendatud sporditegevuste toetamine aastase osalustasu maksmise kaudu.
KELLELE: Raskustesse sattunud perede lapsed; lasterikastest peredest pärit lapsed; vanavanemate kasvatada jäänud lapsed;
lapsed, kes mingil põhjusel spordiks toetust vajavad; lapsed ja noored vanuses 6-18 aastat.
MILLEKS: Toetuse eesmärk on suurendada vähekindlustatud laste võimalusi tegeleda spordiga; sporditegevuse toetamine
toimub aastase osalustasu maksmise kaudu (ülekanded teostatakse otse treeningasutuse kontole, toetuse saajale rahalist
väljamakset ei teostata); kuulumine ringi, klubisse ei ole eeldus iseeenesest - toetatakse ka spordiga alustamist, oluline on soov
hakata regulaarselt trennis käima, toetuse lubatud kasutusvaldkond on trennide osalustasud aastaseks perioodiks (jaanuar 2017
– detsember 2017).
KUI PALJU: Toetussumma 1 lapse kohta on aastane trenni osavõtutasu (jaanuar– detsember 2017); toetussumma 1 lapse
kohta on maksimaalselt 500 (viissada) eurot koos käibemaksuga.
KUIDAS: Liblikaefekti toetusele kandideerimise kriteeriumid ja ankeedi leiab veebilehelt www.alma.ee/liblikaefekt.
Esimesed toetustesaajad saavad vabalt trennis käima hakata 2017. aasta algusest ning selleks peavad nad olema taotluse
esitanud hiljemalt 15. oktoobriks 2016 ning osutunud valituks.
Parimate tervitustega, MTÜ Lastekaitse Liit

Vallas toimunust
♦ 22.-26.05. viibisid Varstu kooli 11.-12. klassi õpilased ekskursioonil Londonis.
♦ 23.05. külastasid Varstu kooli IV klassi õpilased Saadjärve ääres Jääaja keskust, kus tutvuti põnevate eksponaatidega
kaugest minevikust ning lisaks toimus mõnus parveretk Saadjärvel.
♦ 23.-24.05. viibisid valla mõlema kooli õpilased Sulbis Võrumaa ohutuslaagris „Kaitse end ja aita teist“ (KEAT).
♦ 24.05. käisid Varstu kooli 1.-2. klassi lapsed klassiekskursioonil Uue-Antsla liikluslinnakus.
♦ 25.05. käis Krabi kooli laulukoor Viitina mõisas esinemas.
♦ 25.-26.05. osales Varstu kooli esindus maakonna kergejõustikumeistrivõistlustel, kust toodi kokku 7 medalit. Parimad olid
Armands Ivanovs, Riivo Männiste, Ander Kokk ja Maarja Langus.
♦ 27.05.saavutas Varstu kooli õpilane Armands Ivanovs Võrumaa TV10 neljandal etapil palliviskes 1. koha, 1000m jooksus 2.
koha ja kettaheites 3. koha ning Tartus toimunud vabariiklikul TV10 neljandal etapil tuli ta palliviskes 54 poisi konkurentsis
3. kohale (68.51), Tartus Eesti noorte meistrivõistlustel teatejooksudes jooksis Armands Võru kergejõustikuklubi Lõunalõvi
meeskonnas 4x100m jooksu ja selles tuldi neljandaks.
♦ 27.05.oli Varstu Keskkooli põhikooli lõpetajate tutipäev ja algasid eksamid.
♦ 27.05. oli Varstu lasteaias pannkoogipäev „Veel kõik koos lasteaias“ ja reedel lõpupidu 12 lapsele.
♦ 27.-28.05. vabariiklikul Mini-Ernal esindas Võrumaad 3 kodutütart Varstu rühmast ja raske võistlus lõpetati 5. kohaga.
Palju õnne Maarja Langus, Reili Jäädmaa, Age Kannumäe Varstu rühmast ja Kaisa Kahre Kääpa rühmast.
♦ 30.05 tähistas Krabi NK ja KT rühm noorkotkaste 86. aastapäeva, kus lauldi, söödi kringlit ja toimus pildistamine.
♦ 30.05. Võru Kesklinna kooli aulas toimunud Võrumaa koolide tublide ja aktiivsete koolisportlaste tunnustamise üritusel
osalesid Varstu koolist Kätlin Vent ja Egert Veinberg ning Krabi koolist Maris Hüdsi ja Madis Kononenko.
♦ 31.05. toimus Krabi kooli õpilaskodu lastele lõpuõhtu, külas oli Mari Kalkun, kellega koos lauldi, grilliti, mängiti
laulumänge ja viidi läbi lõbusaid võistlusi ning lõpuks tunnustati kõiki lapsi.
♦ 01.06. oli Krabi kooli õpilastele matkamäng Paganamaal, kus pidi läbima 14 tegevuspunkti.
♦ 01.06. tähistas Varstu kooli 3. klass lastekaitsepäeva mängides läbi päeva. Oli tore ja lustlik väljaelamispäev kõigile.
♦ 02. 06. toimus Varstu Keskkooli parimatele õpilastele preemiaekskursioon Rakverre, külastati Rakvere linnust, Eesti
Politseimuuseumi ja AQVA veekeskust. Krabi kooli ekskursioon oli marsruudil Korneti- Aluksne -Zeltini endine raketibaas.
♦ 03.06. oli maavanema ja VOL juhatuse esinaise parimate abiturientide vastuvõtul Keidy Schneider Varstu Keskkoolist.
♦ 03.-05.06. toimunud noorkotkaste ja kodutütarde maakonnalaagris Sulbis osalesid nii Varstu kui Krabi rühma liikmed.
♦ 04.06. osalesid Varstu Kultuurikeskuse eakate tantsrühmad „Hõbehall“ ja Mehkarid“ Parksepas toimunud Võrumaa
memme-taadi rahvapeol „Aeg on aeg“ ja pühapäeval Põlva Intsikurmus Lõuna-Eesti memme-taadi suvepeol.
♦ 07.-08.06. toimunud noorte kergejõustikusarja TV10 Olümpiastarti Võrumaa finaalvõistlusel saavutas Armands Ivanovs
5827 punktiga II koha. Üheksavõistlusel võttis ta alavõidud 60m jooksus, kaugushüppes, kuulitõukes, palliviskes ja 1000m
jooksus. Uued isiklikud rekordid tegi 60m (7,9), 1000m (3.13,77) ja kõrguses (1.31). Kuna Armands täitis üleriigilise TV10
finaalvõistlusele pääsemiseks etteantud normi (5600 p), võistleb ta Tallinnas Kadrioru staadionil suures finaalis.
♦ 12.06. osales Jõgeval toimunud II Naiste Tantsupeol „Mehe lugu” Varstu naisrühm „Pääsusilm”.




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

