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Volikogus
02. detsembril kinnitas volikogu Haanja, Misso, Mõniste, Rõuge ja Varstu valla ühinemislepingu avaliku
väljapaneku käigus laekunud ettepanekute ja vastuväidete läbivaatamise õiendi. 13. detsembri volikogu istungil
kinnitati elanike arvamuse väljaselgitamise tulemused, arutati Haanja volikogu ettepanekut ühinemislepingu
muudatuseks ja määrati Varstu valla konsolideeritud 2016 ja 2017 majandusaasta aruannete auditeerijaks
Audiitorbüroo E-Audit OÜ.
Selle aasta viimane volikogu istung toimub 27.detsembril viie valla ühisistungina, kus tulevad päevakorda
ühinemislepingu ja selle lisade kinnitamine ning ühinemise taotlemise otsuse tegemine.

11. ja 12. detsembril toimus rahvaküsitlus ühinemiste teemal
Haanja, Misso, Mõniste, Rõuge ja Varstu vald on algatanud läbirääkimised ning teinud menetlustoimingud haldusreformi
käigus Haanja, Misso, Mõniste, Rõuge ja Varstu valla ühinemiseks ning ühinemise tulemusena uue haldusüksuse ja
avalik-õigusliku juriidilise isiku moodustamiseks.
Varstu valla haldusterritooriumil korraldati 11.detsembril ja 12.detsembril 2016 haldusterritoriaalse korralduse muutmise
kohta Varstu valla elanike arvamuse väljaselgitamiseks küsitlus. Samal ajal toimus küsitlus ka teistes
ühinemisläbirääkimisi pidavates omavalitsustes.
Küsitlusel said Varstu valla elanikud avaldada arvamust, kas nad on nõus või ei ole nõus haldusreformi käigus Haanja,
Misso, Mõniste, Rõuge ja Varstu valla ühinemisega (ühinemise tulemusena moodustub Haanjamaa vald).
12. detsembri 2016 a seisuga oli Varstu valla hääleõiguslike elanike nimekirjas 919 hääletama õigustatud isikut.
Küsitlusel osales 42 inimest. Valdade ühinemist pooldas 27 inimest ja ühinemise vastu oli 15.


25. detsembril kell 20.oo Krabi rahvamajas Jõulupidu.
31.detsembril kell 23.45 Varstu Kultuurikeskuses Aastavahetuspidu ansambliga „Veskikivi“.
Roosa kirikus 24. detsembril jõululaupäeva jumalateenistus kell 14.oo.
31. detsembril VANA-AASTA jumalateenistus armulauaga kell 14.oo.
_____________________________________________________________________________________________

Hea vallakodanik!
Järjekordne rahvaloendus, mida koordineerib ÜRO, Euroopas Eurostat, toimub aastal 2021. Rahvaloendus on riigile
kohustuslik. Eesti on otsustanud korraldada registripõhise rahva- ja eluruumide loenduse, mis on riigile tunduvalt odavam
kui loendus ukselt uksele käimise teel. Registripõhise loenduse eelduseks on vajalike registrite olemasolu, andmete pidev
aktualiseerimine ja kõrge kvaliteet. 2018 aastaks on planeeritud prooviloendus.
Oma rahvastikuregistri andmete (statistilised andmed – rahvus, haridus, tegevusala, elukoha andmed) vastavust
tegelikkusele saate kontrollida portaali www.eesti.ee kaudu, samas on võimalik muuta ka oma statistilisi andmeid. Kui
juhtute vallamajja tulema, astuge läbi registripidaja juurest, et kontrollida oma andmete õigsust rahvastikuregistris.

Vallas toimunust
 22.11. toimusid Krabi koolis Töötukassa töötoad 8-9. klassi õpilastele.
 23.11. oli Krabi koolis stiilipäev "Valge-valges", kus tantsiti seltskonnatantse. Kõige "valgem" klass oli 2.- 4. klass.
 25.11. oli koolides e-õppe päev ja õpetajatele toimus HITSA digikoolitus.
 25.-26.11. toimus Vastse - Kuuste Koolis Võru- ja Põlvamaa 7.- 9.klasside 16.matemaatikalaager,kus osalesid Varstu
Keskkoolist Marika Adson, Kaisa Langus, Alice Saluorg ja Martin Oja.
 27.11. Pärnus toimunud meistrivõistlustel judos saavutas Markus Soe kehakaalus kuni23kg III koha.
 27.11. süüdati valla kuusel küünlad ja I advendi kontserdi andsid Ape linna kultuurimaja taidlejad ja Varstu lapsed.
 28.11. alates toimusid Varstu Keskkoolis igal esmaspäeval advendi-kohvikud „Me armastame aidata“, kus igal
esmaspäeval toimetasid erinevad klassid. Saadudu tulu annetati Võru Loomade varjupaigale.
 28.11 tähistati Varstu lasteaias ja Krabi koolis advendiaja algust, Krabi koolis esinesid 2.-4. klassi õpilased.
 29.11 osalesid Krabi Kooli 10 õpilast ja huvijuht Pähni Looduskeskuses telesaate "Osoon" lindistusel.
 29.11 käisid Krabi kooli õpetajad ja töötajad Vanemuise teatris "Mamma-Mia" etendust vaatamas.
 01.12 toimus Varstu lasteaias „Sipelgas“ ohutuspäev „Ettevaatust tulega“.
 01.12. osalesid koolide huvijuhid infomaterjalide kujunduse ja avaliku esinemise koolitusel Võru Kreutzwaldi koolis.
 01.12. osalesid Varstu kooli 1.-3.klassi lapsed Võru Kandles peetud „ Jõululal“.

 01.12 külastas Krabi kooli laulja Kaidi Feldmann.
 02.12. käisid Varstu kooli 9. ja 12. klassi noored Tallinnas noorte infomessil „Teeviit 2016“.
 02.12. Leedus toimunud Põhjamaade Meistrivõistlustel võistlustantsud saavutasid Stella Männiste ja Arthur Lepp
Junior 2 vanuseklassis Ladina-Ameerika tantsudes 29 paari konkurentsis 6. koha.
 04.12. Tartus Zen Jõuluturniiril judos saavutas Markus Soe E klassis -23kg esimese koha.
 05.12. kaunistati Varstu lasteaias jõulukuuske, valmistati jõulukaarte ja avatud oli jõulupostkast. Terve nädal oli
lasteaias ettelugemise nädal, päkapikulugusid käisid jutustamas Varstu raamatukogu juhataja, endine õpetaja Anita jt.
 05.12. tähistasid Varstu kooli 2.-3. klassi õpilased eakate klubi „Hõbehall“ liikmetega teise advendi saabumist. Kauni
jõulukuuse juures valmistati jääküünlaid. Koostöö sujus kenasti ja kõik rõõmustasid töötulemuse üle.
 05.-06.12. külastasid Varstu valla esindajad koos teiste Võrumaa omavalitsuste esindajatega Riigikogu, kus avati juba
16. korda traditsiooniks kujunenud Võrumaa meistrite jõulueelne käsitöö näitus-müük, kohtuti peaministri Jüri Ratasega
ja Kagu-Eesti saadikutega ning külastati ERR-i maja.
 Krabi koolis sisustasid teise advendi 5.-6.klass ja 06.12 esines Krabi kooli laulukoor Põlvamaal Maarja külas.
 06.12. esitas MTÜ Müüdud Naer Varstu Kultuurikeskuses jõululavastuse lastele „Vaibaaluste jõuluunistus“, mida
külastasid lasteaia mudilased ja Varstu kooli algklasside lapsed.
 07.12. käisid Krabi kooli algklasside õpilased Võrus etendust „Hansuke ja Greeteke“ vaatamas.
 08.12. käisid Varstu kooli vanemate klasside õpilased Tartus Lõuna-Eesti suurimas batuudikeskuses lustimas ja
külastasid Tartu linnasüdames asuvat Raekoja platsi jõulumaa kiigemetsa.
 08.12. noorkotkaste ja kodutütarde tunnustamisüritusel Võru Kandles tehti kokkuvõtteid aasta tööst, "Aasta kodutütar
2016" tiitli pälvis Reili Jäädmaa Varstu rühmast ja "Aasta noorkotkas 2016" nominendid olid Martin Oja Varstu rühmast
ja Ain Mägise Krabi rühmast. Tänati ka Varstu valda, kes oli "Toetav vald aastal 2016" nominent. Varstu rühma
kodutütarde detsembri tegemisi kajastav foto valiti vabariiklikul konkursil "Kodutütre 12 kuud" parimaks ja hakkab
kaunistama järgmise aasta kalendri detsembrikuud.
 09.12. toimus Varstu Kultuurikeskuses VARSTU JÕULULAAT.
 09.12. külastasid Varstu lasteaia lapsed Rogosi mõisa jõulumaad.
 10.12. Tartus toimunud Eesti Tantsuspordiliidu Karikavõistluste finaaletapil võistlustantsus saavutasid Stella Männiste
ja Arthur Lepp Junior 2 vaba klassis Ladina-Ameerika tantsudes I koha ja aasta karikaarvestuses II koha.
 11.12. samuti Tartus toimunud aasta viimasel karikaetapivõistlusel saavutasid Alice Saluorg ja Mart Kirotar Junior 2 C
klassis nii standarttantsudes kui ka Ladina-Ameerika tantsudes II koha ja aasta karikaarvestuses standarttantsudes 26
paari hulgast II koha ja Ladina-Ameerika tantsudes 28 paari hulgast I koha.
 10.12. selgusid Võrumaa meistrid judos, Markus Soe on meister -25 kg, Robin Soe meister -66 kg ja Ragnar Soe
meister meeste -81 kg, lisaks on Robin Soel teine koht ka meeste arvestuses.
 Varstu Keskkoolis peeti aastalõputurniir tennises, kus osales üle 30 lapse .Algajatest olid parimad Sandra Asu, Kristo
Asu ja Keitlin Valge. Edasijõudnutest vastavalt võistlusklassile Kevin Kasak, Kevin Troska, Angela Anton, Laura Kirke
Bertel Piholaan, Janeli Kikerman, Markus Luik, Aarne Kink, Hendrik Jaak Pertel.
 Viljandis peetud noorte müürseppade kutsemeistrivõistlusel „Jõulukellu“ võitis esikoha ja trofeekellu Tartu Kutsehariduskeskuse õpilane Jaanus Mitt meie vallast. Parimad lähevad mais edasi võistlema kutsemeistrivõistlusele „Noor
Meister“, kus võitjate seast valitakse juba välja TeamEstonia võistlejad järgmistele üle-euroopalistele võistlustele.
 Varstu Keskkooli heategevusliku kolmanda advendi-kohviku „Me armastame aidata“ korraldas 3.-4. klass ja
toimunud neljanda advendikohviku 1.-3. klass, saadud tulu annetatakse Võru Loomade varjupaigale.
 12.12.Krabi koolis korraldas kolmanda advendiküünla süütamise 7.-8. klass.
 12.12. Varstu lasteaialapsed külastasid kolmandal advendihommikul kooli jõulukohvikut ja neljandal advendil
küpsetasid ning kaunistasid piparkooke.
 13.12. toimus volikogu, vallavalitsuse ja allasutuste juhtide ühine traditsiooniline jõululõuna.
 14.12. toimus valla eakate jõulupidu, kus esinesid Varstu kooli algklasside õpilased ja tantsuks mängis Toomas Anni.
 15.12. sai kultuurikeskuses kuulata Krabi kooli lastekoori meeleolukat kontserti „Hetk küünlavalgusse“.
 16.12 toimus Riias Baltic Sea Cup, kus Arthur Lepp ja Stella Männiste osalesid rahvusvahelistel Juunior 2 vaba klassi
võistlustel ning ainukeste eestlastena pääsesid edasi finaali, kus saavutasid Ladina- Ameerika tantsudes 26 paari tugevas
konkurentsis 4. koha ning 18.12. Riias toimunud Baltic Grand Prix 2016 rahvusvahelistel Juunior 2 vaba klassi
võistlustel saavutasid 66 paari konkurentsis 16. koha.
 16.12. osales Varstu Keskkooli huvijuht Kubijal Nõukoja koosolekul.
 18.12. Markus Soe Aluksnes toimunud judovõistlustel E klassis -23 kg III koht ja Robin Soe A klassis -66 kg 7. koht.
 20.12. Külastasid Varstu kooli õpilased Võru Loomade Varjupaika ja andsid üle heategevuskohvikutega kogutud raha.
 21.12. toimus volikogu esimehe ja vallavanema pidulik vastuvõtt 2016 sündinud lastele ja nende vanematele,
vallakodanikuks saamise puhul kingiti nimeline hõbelusikas.
 21.12. toimus Varstu lasteaia laste ja valla mudilaste ühine jõulupidu.
 21.12. tähistati Krabi rahvamajas endise Krabi kooli noorkotkaste juhendaja ja õpetaja Voldemar Kiinoja 90.
sünnipäeva. Tervitama olid tulnud vallavanem, volikogu esimees ja Mulkide Seltsi Tartu kogukonna esindajad.
 21.12. toimus Krabi rahvamajas Krabi kooli jõulupidu.
 21.12. toimus füüsika õpikoda Vastseliina Gümnaasiumis, kus osalesid Airin ja Marika).
 22.12. toimub Varstu Keskkooli jõulukontsert „Polaarekspress“.

Varstu valla päkapikud käisid jõulude eel tervitamas eakaid alates 75. eluaastat ja viisid neile jõulukingi.
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