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Volikogus
08. novembri volikogu istungil otsustati osaleda puidutöötlemise ja mööblitootmise kompetentsikeskuse Tsenter
kaasfinantseerimises, alates 1. septembrist 2017 liita Varstu lasteaed ja Varstu Keskkool lasteaed-põhikooliks
nimetusega Varstu Kool ning volikogu arvamus oli, et uue vallavolikogu liikmete arv oleks 21 ja valimine ühes
valimisringkonnas. 15. novembril peeti Varstu Kultuurikeskuses ühinevate Haanja, Misso, Mõniste, Rõuge ja Varstu
vallavolikogude ühisistung, kus salajasel hääletusel valiti ühineva valla nimeks Haanjamaa vald.

Rahvaküsitlus ühinemiste teemal toimub 11. ja 12. detsembril.
Ootame kõigi ühinevate valdade elanikke avaldama arvamust Haanja, Misso, Mõniste, Rõuge ja Varstu valdade
ühinemise kohta üheks omavalitsusüksuseks.
Rahvaküsitlusest on õigus osa võtta igal küsitluse ajaks vähemalt 16-aastaseks saanud valimisõiguslikul
elanikul, kes Eesti rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetel elab püsivalt asjaomase kohaliku
omavalitsusüksuse maa-alal.
Küsitlus toimub pühapäeval, 11. detsembril ja esmaspäeval, 12. detsembril kell 10−18 järgmistes
küsitluspunktides:
1. Haanja vald − Haanja vallamaja (Haanja küla, Võru tee 15, telefon 518 0682, 782 9111)
Ruusmäel vallavalitsuse ruumis (Ruusmäe küla, Mäe tee 2, telefon 5347 3150)
2. Misso vald − Misso rahvamaja (Misso alevik, Tsiistre tee 3, telefon 5302 8090)
3. Mõniste vald − Mõniste Vallavalitsus (Mõniste küla, Tedre, telefon 520 6698)
4. Rõuge vald − Rõuge rahvamaja (Rõuge alevik, Metsa tn 1, telefon 5565 0450)
5. Varstu vald − Varstu Vallavalitsus (Varstu alevik, Järve tn 1, telefon 526 3399 või 7821352-vallasekretär
Kaasa võtta kehtiv isikut tõendav dokument, osaleda saab vaid elukohajärgse valla küsitluspunktis.
Isik, kes tervisliku seisundi või mõne muu mõjuva põhjuse tõttu ei saa tulla küsitluskohta, võib taotleda
küsitluslehe täitmist kodus. Küsitluslehe kodus täitmise taotlus tuleb komisjonile või vallasekretärile esitada
hiljemalt 12. detsembril 2016. a kella 15.00-ks.
Küsitlused toimuvad ainult küsitluspunktides, elektroonilist küsitlust ei toimu.
Loodame, et kõigi valdade valimisealised elanikud rahvaküsitlusel osalevad, leides selleks endale sobiva aja
rahvaküsitluseks ette nähtud kahe päeva jooksul oma elukohajärgses küsitluspunktis.

Varstu kultuurikeskuses
1. novembrist alustas tegevust JOOGA HUVIRING. Treeningud teisipäeviti kell 18.oo, osalustasu 2€ kord.

27.novembril kell 16.oo I advendikontsert ja kuuseküünalde süütamine, esinevad Ape taidlejad.
06.detsembril kell 11.00 lasteetendus „Vaibaaluste jõuluunistus“
09.detsembril kell 9.00 – 15.00 VARSTU JÕULULAAT
14. detsembril kell 13.00 Eakate jõulupidu Toomas Anniga
15. detsembril kell 11.00 Krabi Kooli etendus
21.12 kell 12.00 Lusikapidu ja kell 13.00 Varstu lasteaia laste ja valla mudilaste jõulupidu.
22. detsembril Varstu Keskkooli jõulupidu
31.detsembril kell 23.45 Aastavahetuspidu ansambliga „Veskikivi“.
Krabi Kooli jõulupidu toimub 21.detsembril kell 17.00 Krabi rahvamajas.

Varstu noorte tegemistest
Varstu, Rõuge, Haanja ja Mõniste noorsootöötajad on koostanud järgnevaks kaheks aastaks nelja valla noorsootöö
arendamise ühise tegevuskava, et noored leiaks huvipakkuva eneseteostuse kodukoha lähedal. Kokku on lepitud
erinevad tegevused, mis noori kodukandis tegevuses hoiaks: Varstu vallas on kavas käivitada noortekeskus, luua uusi
huviringe kõikidesse piirkondadesse, arendada noorteaktiivide tööd, korraldada ühisüritusi, tunnustada noori, viia läbi
koolitusi ja soetada uusi tegevusvahendeid. Praegu on nelja valla 1030-st 7-26 aasta vanustest elanikest pisut üle poole
noorsootöö tegevustega hõivatud. Paari aastaga soovitakse hõivatud noorte osakaalu suurendada, kuna need neli valda
on ühinemas ning liitumas ka Misso vald. Esimese üritusena toimus Varstus stiilikas „Pidžaama ööpidu“.

Vallas toimunust
 18.10. osalesid lasteaia lapsed KIK-i projekti raames Jääaja Keskuses õppeprogrammis „Retk lemming Lempsiga“.
 19.10. käisid Krabi rühma noorkotkad ja kodutütred Antsla lasketiirus lasketrennis.
 20.10. sai Varstu koolimajas avalöögi Rõuge, Haanja, Varstu ja Mõniste noorte koostöö, esimese üritusena toimus
stiilipidu „Pidžaama ööpidu“.
 20.10. toimus Krabi koolis disko „Hurraa koolivaheajale!“. DJ plaate keerutasid Joosep Kurm ja Sander Peetrisoo.
 21.10. toimus Varstu lasteaias päästeameti evakuatsiooniõppus ja koolides algas vaheaeg.
 21.10. Krabi koolis toimunud HITSA koolitusel osalesid Varstu ja Krabi koolide õpetajad.
 22.10. osalesid mõlema kooli noorkotkad ja kodutütred maakonna laskevõistlustel Haanjas, Ain Mägise sai II koha.
 22.10.Viljandimaal Raassilla rajal toimunud Tarvastu karikasarja viimasel etapil tegid Võrumaa sõitjad puhta töö.
Enamus karikaid nii etapi kui aasta arvestuses tuli Võrumaale ja neist paljud ka Varstu meestele Sigmar Tammemäele,
Rainer Visselile ja Toomas Soele.
 22.-23.10. Soomes toimunud Helsinki Open Dancesport Festivalil saavutasid Stella Männiste ja Arthur Lepp
rahvusvahelisel Juunior 2 vabaklassi võistlustel Ladina- Ameerika tantsudes 31 paari konkurentsis 5. koha.
 25.10. osalesid koolide õpetajad Võru Kreutzwaldi koolis toimunud IX maakondlikul õpetajate metoodikapäeval.
 26.10. osales Varstu kultuurijuht A. Mändmaa Põlvas Euregio infopäeval ja 28.10. Lasval kultuuritöötajate infopäeval.
 28.10. külastasid Varstu lasteaia töötajad Eesti Rahva Muuseumi.
 31.10. oli Varstu lasteaias võlurite päev; 01.12. hoolekogu koosolek, kus hoolekogu esimeheks valiti Aigi Young.
 01.11. osales Varstu Keskkooli huvijuht Rõuges toimuval nelja valla noorsootöö koostöögrupi koosolekul.
 02.11 oli Krabi koolis hingedepäeva kultuurihommik küünlavalguses. .
 02.11. tähistasid Varstu Keskkool ja lasteaed Sipelgas hingedepäeva, kooli juures süüdati küünlad esivanemate
mälestuseks ja seejärel kuulati Võru Muusikakooli keepilliorkestri ja solistide „Hingemuusika kontserti“.
 03.11. külastas Krabi kooli Riigikogu liige Liina Kersna ja 04.11. olid külalised Haridusministeeriumist.
 Martin Oja Varstu rühmast osales vabariiklikul Noorte Kotkaste laskevõistlusel ja saavutas oma vanusgrupis
individuaalselt I koha ja meeskonna arvestuses II koha.
 05.11.Põlva Mesikäpa hallis toimunud klubivõistlusel "Tähtede Sära" saavutasid Alice Saluorg ja Mart Kirotar nii
Juunior II C+Noored C Standardtantsudes kui ka Ladina-Ameerika tantsudes II koha.
 07.11, osales Krabi kooli huvijuht Tartus teatrite festivalil „Noorele vaatajale“.
 07.-11.11. oli Varstu lasteaias Sipelgas poistenädal: esmaspäev oli viisaka käitumise päev, teisipäeval oli külas
kaitseliitlane Aivar Mägise, kolmapäeval toimusid spordivõistlused poistele, neljapäeval meisterdati ja reedel osalesid
kõik lapsed koos oma isadega Eesti Maanteemuuseumis isadepäeva eriprogrammil.
 07.11.toimus Varstus Krabi ja Varstu õpilaste ühine võrkpallitreening segavõistkondadele ja 08.11.osalesid
võistkonnad Puigal maakonna koolinoorte segavõrkpalli M-liiga karikavõistlustel. Krabi kool sai harrastajate seas I koha.
 08.11 käisid Krabi Kooli 8-9.klass projekti "Aitan lapsi" raames Viljandi teatris noorteetendusel "Moraal".
 09.11-11.11 toimusid Krabi kooli poiste päevad. Viidi läbi kabevõistlus, saalihokiturniir ja fotosessioon .
 11.11. toimus Uue-Antsla rahvamajas maakonna noorsootöötajate ja huvijuhtide tunnustamisüritus, kus Varstu
Keskkooli õpilane, Gerda Mändmaa sai tunnustuse "Aktiivse ja silmapaistva osalemise eest Võrumaa noorte tegevuses".
 11.12. toimus Võrumaa Omavalitsusliidu juhatuse koosolek Varstu Kultuurikeskuses .
 11.12. arutasid Mõnistes viie ühineva omavalitsuse vallasekretärid ühinemise juriidilisi küsimusi.
 12.11.osalesid mõlema kooli rühma noorkotkad ja kodutütred Osulas maakondlikel male- ja kabevõistlusel. Varstu
rühma vanemas vanuseastmes saavutas Martin Oja I koha males, Reinar Vissel II koha kabes ja Reikko Valge nooremas
vanuseastmes II koha kabes. Krabilt saavutas vanemas vanuseastmes Ain Mägise III k. kabes ja Hanna Riisa III k. males.
 12.11. Pärnus toimunud meistrivõistlustes judos saavutas Markus Soe kehakaalus -23 kg III koha.
 12.11. Võrus Uma Meki laadal olid müügil ka meie valla Taarapõllu talu mahetooted.
 13.11.2016 toimus Jüri Spordihoones Eesti Karikavõistluste etapp võistlustantsus. Alice Saluorg ja Mart Kirotar
saavutasid J2 C klassis standardtantsudes I koha ja J2+N C klassis Ladina-Ameerika tantsudes II koha.
 14.11. oli Krabi Kooli 9.klassi õpilane Lauris Pikk töövarjuks Võru KPJ laskeinstruktor Tarvo Plankenile.
 15.11. toimus õpilastele Varstu raamatukogus Merekultuuriaastale pühendatud ürituse esimene ja 17.11. teine osa ning
lisaks sellele tähistati ühiselt Põhjamaade raamatukogunädalat.
 15.11. osalesid vallasekretär ja registripidaja maakonna kohalike omavalitsuste vallasekretäride kohtumisel Väimelas
puidutöötlemise ja mööblitootmise kompetentsikeskuses Tsenter, kus peateemaks 2017 kohalike valimiste korraldamine.
 16.11. Varstu Kultuurikeskuses toimunud lasteetendust „Imerohi“ käisid vaatamas nii lasteaia kui algklasside õpilased.
 16.11. Tartu Hariduskonverentsil osalesid Varstu ja Krabi kooli õpetajad, lasteaia juhataja ja vallavalitsuse esindajad.
 16.11. käis Varstu kooli 6.-9. klass Pärnus, Kilingi-Nõmmel uudistati Allikukivi koopaid, Pärnus käidi veekeskuses,
MiniZoos ja Apollo kinos. MiniZoos anti põhjalik ülevaade madudest ja julgemad said neid käes hoida ja pildistada.
 17.11 osalesid Tallinnas Nordea Kontserdimajas toimunud Noortekonverentsil „ Lahe Koolipäev 2016“ Varstu
Keskkooli huvijuht Stella Männiste ja Alice Saluoruga ning Krabi kooli huvijuht koos kolme õpilasega.
 18.11. külastas Varstu lasteaia kooliminejate rühm Varstu kooli esimest klassi.
 18.-20.11. osalesid Varstu ja Krabi rühma noorkotkad ja kodutütred Mõnistes maakonnalaagris.


Varstu Vallavalitsus, tel 78 21 353 www.varstu.ee

