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Volikogus
11. oktoobri volikogu istungil otsustati (varem peremehetuks kuulutatud) Pähni külas asuva keldri
teenindamiseks vajalik maa taotleda munitsipaalomandisse, osaleda viie vallaga koostöös koduteenuse
osutamise projektis ja võtta vastu pärimata pärandvara (surnud L. Mettuse korteriomand). Vaadati üle ja viidi
sisse muudatused Varstu valla arengukavas ja kinnitati Varstu valla eelarvestrateegia aastateks 2016 – 2020.
Arutati Rõuge Vallavolikogu ettepanekut korraldada rahvaküsitlus uuele ühendvallale eelistatuima nime
leidmiseks. Haanja, Misso, Mõniste, Rõuge ja Varstu valla ühinemisläbirääkimiste juhtrühm jõudis 30.09.2016
töökoosolekul kompromissettepanekuni, et valla keskuseks jääb Rõuge ja nimeks Haanjamaa vald, millega ei
nõustunud ainult Rõuge vald. Varstu Vallavolikogu otsustas rahvaküsitlusel küsida elanike arvamust ainult
haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuse piiride muutmise kohta.

Valdade ühinemislepingu projekt avalikul väljapanekul
Varstu, Haanja, Misso, Mõniste ja Rõuge valla ühinemislepingu projekt on avalikul väljapanekul 4. - 24.
oktoobrini Varstu valla kodulehel www.varstu.ee ja Varstu vallamajas. Ettepanekud ja vastuväited
ühinemislepingule on võimalik esitada 24. oktoobrini elektrooniliselt e-posti aadressile vald@varstu.ee või
paberkandjal Varstu Vallavalitsusse.
Lepingu lisadeks on seletuskiri haldusterritoriaalse korralduse muutmise vajaduse põhjenduse, territooriumi
suuruse ja alaliste elanike arvu kohta; Valla kaart mõõtkavas 1:50 000; Prioriteetsete investeeringute kava;
Üleminekuperioodi tegevusja ajakava ja kõigi valdade auditeeritud majandusaasta aruanded 2015.

Varstu kultuurikeskuses
Alates oktoobrist 2016 tegutsevad järgmised huviringid:
Esmaspäeval •
•
•
Kolmapäeval •
•
Neljapäeval •
•

Laste käsitööring kell 12.oo – juhendaja Aili Vissel
Laste näite-ja tantsuring kell 14.oo - juhendaja Aili Vissel
Eakate klubi „Hõbehall“ kell 12.30 - juhendaja Liilia Veber
Lastele meisterdamise ring kell 12.oo - juhendaja Aili Vissel
Naisrühm „Pääsusilm“ kell 18.oo juhendaja - Liilia Veber
Eakate tantsurühm “Mehkarid“ kell 11.30 -juhendaja Ave Saluorg
Keraamikaring täiskasvanutele ja noortele kell 16.oo juhendaja Urve Konksi

07. novembrist kuni 06.detsembrini toimuvad esmaspäeviti ja teisipäeviti töötukassa poolt korraldatud tööklubid.
21.oktoobril Tsooru Külateatri etendus “Esmaspäev on hirmus päev“ ja pärast kohviõhtu ansambliga Kapriis.
22.oktoobril Käsitöökoda Varstus

Varstu Kultuurikeskuses on jätkuvalt avatud Martin Marki ja Jaanus Tanilsoo fotonäitus
„Meie kodukoha TAVALINE ERILINE loodus“.

28. oktoobril on Lindora Laat.
Maksu- ja tolliameti andmetel on Eestis ligi 16 000 kinnistut, mille senine omanik on surnud
ja uus omaja ei ole kande parandamiseks avaldust esitanud
Kinnistusraamatus olevad andmed peavad peegeldama tegelikkust. Tartu maakohtu kinnistusosakond palub
käesoleva aasta 1. novembriks kinnistusraamatus end omanikuks vormistada kinnistute pärijatel, kes ei ole seda veel
teinud. Samuti viidatakse, et juhul, kui omanik kinnistusraamatu kande parandamist taotlenud ei ole, on võimalik
kohustuse täitmiseks määrata korduvalt kuni 3200 € rahatrahvi. Lisainfot pärimisõiguse ja -menetluse kohta saab
veebilehelt https://www.notar.ee/483

Vallas toimunust
 19.09. käisid Varstu kooli 8.-9. kl. õpilased jalgrattamatkal. Kohtuti Mõniste kooli samade klasside õpilastega, võisteldi
jalgpallis ja võrkpallis, Mõniste muuseumis osaleti muuseumitunnis ning matk lõpetati ühise grillimisega.
 20.- 23.09 toimus Krabi koolis traditsiooniline tervisenädal teemal "Mõndagi munast". Õpilased tegid esitlusi muna
kasulikkusest, lauldi munast, joonistati muna, tehti väike video "Muna õpetab kana". Valmistati munadest maitsvaid
toite. 9.klass korraldas kooli ümbruses matkamängu, kus kõik tegevused olid seotud munaga. Toimus ka õppekõik Tartu
Põllumajandusmuuseumi, kus tehti munadega katseid. Uurisime, mis on muna sees ja kuidas areneb munas tibu. Nägime
erinevaid liike kanasid ja vutte ning saime ka keedetud vutimune maitsta.
 21.09. osalesid mõlema kooli noorkotkad ja kodutütred Kubijal maakondlikul orienteerumisvõistlusel.
 21.09. toimus Varstu koolimajas õppehäire, kus harjutati käitumist tulekahju korral.
 22.09. käis Varstu kooli 1.kl. avastamas sügismärke aias, metsas, põllul; 2.-3. kl. käis Pilpametsas sügist tervitamas.
 22.09. osales Krabi kooli 6.-9. klassi jalgpallimeeskond maakonna koolinoorte jalgpalli meistrivõistlustel ja 15
võistkonna konkurentsis jäädi jagama 5. - 8. kohta.
 24.-25. 09.toimus Tallinna Arigato Spordihoones "Estonian Open Championships 2016" rahvusvaheline tantsuvõistlus.
EKV arvestuses saavutasid Alice Saluorg ja Mart Kirotar Juunior II C- klassi arvestuses Standardtantsudes 3. ja LadinaAmeerika tantsudes 2. koha. Samal võistlusel Juunior II vabaklassi arvestuses saavutasid Stella Männiste ja Arthur
Lepp Ladina-Ameerika tantsudes 10. koha ja on praegu Eesti Juunior 2 vabaklassi Karikavõistluste arvestuses 2. kohal.
 26.09. käisid volikogu esimees ja vallavanem õppereisil Lääne- ja Järvamaal, kus tutvuti Lääne-Nigula ja Türi
omavalitsuste ühinemiskogemustega.
 26.09. külastasid Varstu kooli 1.-4.kl. õpilased KIK-i poolt rahastatud õppereisil Räpina keskkonnamaja ja
pabervabrikut, neljapäeval meisterdasid 2. ja 3. klass looduslikest materjalidest sügiskompositsioone näituseks.
 27.-29.09.osalesid Merit Kokk, Õnne Saluorg ja Luule Kuus Tallinnas HITSA korraldatud koolitusel "Digipädevuse
arendamine haridusasutuses“, mille tulemusena valmib koolide digiarengu plaan.
 28.10. osalesid mõlema kooli õpilased Kubijal maakonna koolinoorte murdmaajooksu võsitlustel. Medalikohtadele
jooksid Varstu koolist Alice Saluorg, Stella Männiste, Hanna Antsov ja Maarja Langus ning Krabi koolist Markus
Peetrisoo ja Damian Kruusa.
 29.10. toimus Varstu lasteaias mihklipäeva matkamäng.
 30.09. peeti lasteaias vanavanematele ja rahvusvahelisele muusikapäevale pühendatud “Memme-taadi pidu” , kus lisaks
laste esinemistele tutvustasid professionaalsed muusikud Peeter Rööp, Reino Käärmann ja Alo Pihu erinevaid pille ja
andsid meeleoluka kontserdi ning seejärel vaadati õuepaviljonis koostöös lastevanematega valminud sügisnäitust.
 30.09. Varstus toimunud viie valla ühinemisläbirääkimiste juhtrühma koosolekul oli põhiteemaks ühinemisleping.
 01.10. tähistati Varstu kultuurikeskuses eakate päeva.
 01.10. esines üleriigilise muusikapäeva raames Pähni kõlakodade juured Eesti Noorte Segakoor.
 01.-02.10. osalesid noorkotkaste-kodutütarde võistkonnad Nursipalus patrullvõistlusel „Käve üle küngaste“.
 03.-07.10. oli Varstu lasteaias leivanädal ja esmaspäeval osaleti Mõniste muuseumis leivapäeval.
 04.10. toimus Varstu vallas KIK-i osalisel rahastamisel ohtlike jäätmete kogumisring.
 05.10. tähistati koolides ja lasteaias õpetajate päeva, õpetajatele korraldati väljasõit.
 05.10. osalesid koolide võistkonnad Antslas maakonna koolinoorte meistrivõistlustel valikorienteerumises, Varstust
Marika Adson ja Kristin Valge said oma vanusklassis I koha ning Krabi õpilased saavutasid seitse esikolmiku kohta.
 06.10. osales Krabi kooli jalgpallimeeskond Paides EKSL 6.-9. kl. poiste jalgpalli rahvaliiga finaalis ja sai III koha.
 07.10. käisid Varstu kooli 1.-3. klassi ja lasteaia lapsed Võrus lasteetendust „Sipsik“ vaatamas.
 08.10. Tartu XIV Rahvusvaheline Sügisturniiril judos saavutas E klassis (kuni 21 kg) Markus Soe esimese koha.
 08.10. käisid Varstu vallavanem ja volikogu esimees tervitamas Rõuge valda 25. sünnipäeval.
 10.10. oli Krabi koolis muusikapäev.
 10.10 oli Varstu kooli 12. klassil karjäärinõustamine ja 5.-9. klassid käisid KIK-i projekti raames Räpinas Põlvamaa
keskkonnamaja ja paberivabrikut külastamas.
 11.10. toimus Varstu Keskkoolis ja 14.10. Varstu lasteais lastevanemate koosolekud.
 13.10.Varstu Keskkooli II - III kl. liitusid Vabariikliku pudruprogrammiga ning korraldasid kultuurimajas pudrupäeva.
 13.10. toimus Varstu kooli 2.-3. klasside klassiõhtu teemal „Sügisvärvid“ ja 4.klassi õpilased osalesid Võru
Lasteraamatukogus ettelugemisvõistlusel.
 13.10. Varstu Kooli õpilane Gerda Mändmaa osales Parksepa Keskkoolis maakondlikul uurimus- ja loovtööde
konverentsil, kus tutvustas uurimistööd “Enesehinnang noorte teadvuses“. Juhendajaks õpetaja Helve Tina.
 13.10 osalesid 3 Krabi kooli õpilast ja huvijuht Pühajärve koolis Eesti Õpilasesinduse Liidu Põlva-, Valga- ja Võrumaa
Regionaalsel koolitusel Pühajärve koolis.
 14.10. korraldas Varstu raamatukogu juhataja ettelugemistunni Varstu kooli I klassi lastele.
 15.-16.10. Sankt Peterburis toimunud rahvusvahelisel võistlustantsuturniiril „Autumn Rhythms 2016“ saavutasid
Arthur Lepp ja Stella Männiste 23 paari konkurentsis Juunior 2 vaba klassis Ladina-Ameerika tantsudes kolmanda koha.
 15.10.Misso toimunud Võrumaa suvekarika 4 etapil Sojuz klassis sasvutasid Varstu mehed Toomas Soe II ja Rainer
Vissel III koha. Noorte klassis võistlesid sõiduautokrossis Reinar Vissel, Egert ja Evert Veinberg.
 16.10. osales Robin Soe Tallinnas Aitado turniiril judos ja saavutas B klassis (kuni 66 kg) II koha.
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