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Volikogus
14. veebruari volikogu istungil kinnitati Varstu valla 2017 aasta eelarve kogumahus 1 452 220 € ja sotsiaalvaldkonnas koduteenuste osutamise kord.
kord Tutvustati Vabariigi Valitsuse 31.01.2017 määrust nr 38 „ Haanja
valla, Misso valla, Mõniste valla, Rõuge valla ja Varstu valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse
03.04.1995 määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu
nimistu kinnitamine“ muutmine“, milles:
(1)
(2)

Haanja, Misso, Mõniste, Rõuge ja Varstu valla ühinemise teel moodustatakse uus haldusüksus.
Uue haldusüksuse nimeks määratakse Rõuge vald.

Otsustati anda Varstu valla vapimärgid vallapoolse erilise austusavaldusena järgmistele isikutele Varstu
vallale osutatud väljapaistvate teenete eest ning seoses Eesti Vabariigi 99. aastapäevaga:
Viivi Harak - ajaloo ja külaelu elav mälu.
Ere Varik - 30 aastat koolikokk, kauaaegse
auaaegse pühendunud
pühendunud töö eest vallarahva teenindamisel.
Silver Sild - ELKS Varstu
stu osakonna juhatuse esimees, osakonna
o
tegevuse juhtimise ja pideva arendamise eest.
Merike Mägise - 30 aastat tulemuslikku tööd Krabi koolis ja kõrge panuse eest kohalikku
kohalik haridusellu.
Eevi Anton - 30 aastat kohusetundlikku tööd Krabi koolis.
Inga Ploomipuu - 30 a töötanud, pikaajalise töö eest eelkooliealiste laste õpetamisel ja kasvatamisel lasteaias.
Evi Kiis - 30 a töötanud - kauaaegse ja kohusetundliku töö eest Varstu lasteaias.
Varstu Vallavalitsus otsustas anda Varstu valla tänukirjad
Reili Jäädmaa, pälvis "Aasta kodutütar 2016" tiitli.
tiitli
Enn Vaino - Kodukoha väärtustamise, kirjandusliku tegevuse ning rohkete raamatute avaldamise eest.
Linda Kender - 55.a. Krabi kooli õpetaja, kõrge panuse eest Varstu valla haridusellu.
Liivi Käärt - 39 a. Varstu lasteaia õpetaja, kõrge panuse eest Varstu valla haridusellu.
OÜ Varstu Energia – 24 a valla vee-ettevõtja
ettevõtja ja elektriteenuste osutaja,
osutaja kauaaegse
auaaegse meeldiva koostöö eest.
eest
Matsi Tehnikaspordiklubi - 12 a. ürituste
rituste korraldamise
korralda
ja noorte kaasamise eest tehnikaspordi
tehnikaspord aladele.
Eakate klubi Hõbehall - 33a tegutsemise
mise ja aktiivse osalemise eest valla- ja maakonna üritustel.
üritustel
Jaanus Põldsepp - alati abivalmis kultuuriüritustel kaasaaitaja, kauaaegse
auaaegse meeldiva ja abivalmi koostöö eest.
eest
Tarmo Denks – 2015 valmis uus torn, Paganamaa arendamise eest.
Lenno Kangur - aktiivsuse
tiivsuse eest külaelu edendamisel,
edendamisel kogukonna kaasamisel.
Tanel Allas - turismi edendamise
ndamise eest Varstu vallas.
Taso Vahl - tennisemängu edendamise eest Varstu vallas.
Uno Arm - 20 a. Kauaaegse kohusetundliku töö eest allasutuste korrashoidmisel.
korrashoidmise
Anneli Vissel –Pikaajalise (2011-2016)
2016) ja tulemusliku koostöö eest Varstu lasteaia hoolekogu esimehena.
Annika ja Heino Anton – laste jõulupeaoks näidendi kirjutamine ja dekoratsioonide tegemine, koostöö ja abi eest
Varstu valla eelkooliealiste laste jõulupeo korraldamisel.
Varstu raamatukogu pühendunud kirjanduse lugejatele:
lugeja
Vaike Juul, Leida Jaaska ja Sirje Schmidt.
Schmidt
Krabi raamatukogu pühendunud kirjanduse lugejatele:
lugeja
Hilda Kõiv, Pille Ilisson jaTiiu
Tiiu Liiskmann.
Liiskmann
Varstu Keskkooli direktor on avaldanud kiitust:
Eduka
duka võistlemise eest maakonna sisekergejõustikuvõistlustel:
sisekergejõustikuvõistlustel
Armands Ivanovs I koht kaugushüppes,II koht 60m jooksus,III koht kuulitõukes;
kuulitõukes
Alice Saluorg III koht 60m tõkkejooksus, 6.koht kõrgushüppes;
Airin Alliksoo III koht kuulitõukes, 5.koht kõrgushüppes;
kõrgushüppes Ander Kokk 4.koht kaugushüppes;
kaugushüppes Erko Toots 6.koht 600m
jooksus; Kristin Valge 6.koht kuulitõukes;
kuulitõukes Martin Oja 6.koht kaugushüppes; Kristo Juul 6.koht kõrgushüpe.
Eduka võistlemise eest 1.-3. kl. rahvastepalli
hvastepalli segavõistkond maakonnavõistlustel,, kes saavutas I koha
Sigrit Pettai, Laura Kirke Bertel Piholaan,
Piholaan Angela Anton, Teele Remmelgas, Hendrik Jaak Pertel,
Pertel Rasmus Hainoja,
Sten Valge ja Lauri Saal.
Eduka võistlemise eest maakonna kooliliiga võrkpallivõistlustel:
võrkpallivõistlustel
Tüdrukud III koht
Kristin Valge, Maarja Langus,
Langus Airin Alliksoo, Karin Kender, Laura Baranov,
Baranov Alice Saluorg,
Kristi Juul ja Neleriin Vaiksaar.
Poisid II koht Indrek Piir, Armands Iva
Ivanovs, Martin Oja, Robin Soe, Reinar Vissel, Ren
eno Kiviste ja Ander Kokk.

Vallas toimunust
 23.-27.01. oli Varstu lasteaias hammaste nädal, kus iga päev oli sellega seotud tegevused ning neljapäeval toimus üritus
Varstu raamatukogus, kus loeti raamatuid hammastest ja nende eest hoolitsemisest.
 24.01. osales Varstu Keskkooli põhikooli tüdrukute esindus maakonna saalijalgpallivõistlustel.
 26. 01.osalesid mõlema kooli poiste meeskonnad Rõuges Võru maakonna koolinoorte saalijalgpalli meistrivõistlustel,
kus Krabi kooli võistkond saavutas alagrupis III koha. 27.01. oli koolides e-õppe päev.
 26.01 käisid Krabi rühma NK ja KT Haanjas suusatrennis, mida viis läbi suusatreener Kadri Parts.
 26.01.osales Varstu kultuurijuht Viimsis vabariigi kultuuritöötajate tunnustamisüritusel „Kaheksakand“.
 27.01.oli Varstus loodusõhtu, kus Aili Paeglis pajatas reisimuljeid Israelist ja muusikalist vaheldust pakkus Malle.
 27.-28.01. toimus Varstu koolis maakonna algajate noorkotkaste ja kodutütarde laager, kus õpiti tundma erinevaid
noorkotkaste ja kodutütarde tarkusi, tehti sporti, matkati mööda Varstut ja saadi juurde uusi sõpru. Osavõtjaid ca 100 +
nende juhendajad. Suure panuse laagri edukaks läbiviimiseks andsid Varstu rühma vanemad liikmed.
 28.01. Tartus Kass Arturi judo karikasarja I etapil saavutas Markus Soe -24 kg II koha ja Robin Soe +58 kg I koha.
 28.01. õhtul oli Krabi kõrtsis mõnus muusikaõhtu, külalisteks Jan ja Hebo Rahman Kärgulast.
 30.01. osalesid Krabi rühma NK ja KT maakondlikul suusavõistlusel Haanjas. Ralf Saart 13. koht oma vanusegrupis.
 31.01. osalesid kaks Krabi kooli õpilasesinduse liiget 9.klassist Rõuges Noorte konverentsil.
 01.02.osalesid Varstu ja Krabi koolide õpilased sisekergejõustiku võistlustel Võrus.
 02.02. osaleid Varstu kooli 3 laste rahvatantsurühma Ave Saluoru juhendamisel vabariigi tantsupeo ülevaatusel Võrus.
 04.02. Valmieras sõiduautode jäärajasõidu Läti karikasarja „Ziemas Kaus“ 3. etapil sai Sigmar Tammemägi II koha.
 07.02.osalesid Varstu keskkooli õpilased Alice Saluorg ja Martin Oja Võrus matemaatikaolümpiaadi piirkonnavoorus.
 07.02. tähistati Krabi koolis turvalise interneti päeva, lahendati teste.
 08.02. külastasid Varstu lasteaia lapsed piimanädala raames Nopri talu ja neljapäeval käisid Tartu Vanemuise teatris
lasteetendust „Lotte unenäomaailmas“ vaatamas.
 08.02. osalesid mõlema kooli õpilased Puigal Võrumaa koolide Kooliliiga võrkpallivõistlustel, kus Varstu
koolimeeskond saavutas teise koha ja naiskond kolmanda koha ning Krabi kooli meeskond kolmanda koha.
 10.-11.02. osalesid Varstu rühma noorkotkad ja kodutütred ning Krabi rühma kodutütred Kuldres piirkonnalaagris.
 11.02. toimus Paganamaal Eesti-Läti V kalapüügivõistlus „Kikkajärve kalakõnõ – Ilgaja zivtina“, kus osales 37 eesti ja
sama palju läti kalamehi. Seekord püüdis kõige rohkem kala ja sai esikoha Valmar Lilleoja Räpinast ja teine, kolmas koht
läks Lätimaale. Naistest oli parim lätlanna Leela Renze. Kõige nooremad kalapüüdjad olis Kaspas Railis Apest ja Joosep
Keel Krabilt ning Varstu valla kangeim kalamees oli Mait Juhanson Vana-Roosast.
 12.02. Viljandimaal sõiduautokrossi “Tarvastu Karikas“ II etapil said meie sõitjad Sojuz tagaveo rahvakrossi klassis
Sigmar Tammemägi nii ühisstardis kui sprindis I koha, Rauno Parv ühisstardis III koha ja Rainer Vissel sprindis IV koha.
 13.02. osales Krabi kooli 9.klass karjääripäeval Võru Gümnaasiumis
 14.02 tähistati koolides sõbrapäeva, Krabil lauldi ühislaule sõprusest ja armastusest, valmistati sõbrapäeva kaarte ja
värviti mandalaid: Varstu koolis tegutses sõbrapäeva puhvet ja toimusid põnevad tegevused.
 15.02. toimus Varstu lasteaia hoolekogu koosolek.
 16.02. toimus Võru Gümnaasiumis VÕEL koosolek, kus osalesid 2 Krabi kooli ja 4 Varstu kooli õpilasesinduse liiget
ning huvijuhid. Varstu Kooli huvijuht osales Haanjas noortemaja avamisel.
 Varstu kooli algkl. segavõistkond osales maakonna rahvastepallivõistlustel ja saavutas oma grupis I koha.
 17.02.Tartus toimunud haridus- ja infomessil „Intellektika“ osalesid kaks Krabi kooli 9 .klassi õpilast.
 17.-18.02. osalesid nii Krabi kui ka Varstu rühma kodutütred-noorkotkad Sänna rännak-matkal.
 17.02. külastas maaeluminister Tarmo Tamm oma saatkonnaga Võrumaa visiidi raames ka meie vallas asuvat Sirje ja
Ants Schmidti Tuuma lambakasvatustalu Kõrgepalus.
 18.02. Missos „Võrumaa Talv“ etapil saavutas Sigmar Tammemägi Sojuz tagaveo rahvakrossi klassis I koha.
 18.-19.02. Siguldas toimunud judoturniiril saavutasid Robin Soe-66kg IV koha ja Markus Soe -22kg II koha.
 20.02.külastasid Varstu lasteaia lapsed Rõuge lasteaia Viitina rühma ja Varstu vallamajja pandi Vabariigi sünnipäevaks
üles laste joonistusnäitus „Minu kodu“.
 21.02. Krabi kooli poiste meeskond saavutas Viljandis EKSL saalijalgpalli Rahvaliiga finaalis 12 kooli seas III koha.
 21.02. Käisid Krabi NK ja KT rühm vastlapäeva tähistamas Otepää Winterplaces.
 22.02 Tähistati Krabi koolis Eesti Vabariigi 99.aastapäeva piduliku kontsert-aktusega, toimus viktoriin "Tunne
Eestimaad" ning viidi pärg Krabi vabadussõja ausamba juurde.

Teated
Laupäeval 25. veebruaril kl 11.00 toimub Mõniste-Ritsiku (Varstu) kirikus
jumalateenistus. Teenib preester i. Stefan Fraiman.
Ostame põllu- ja metsamaad ning raieõigust 512 50 20 info@metsainvest.ee


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

