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Kingitus koduvallale
Varstu koolipere kutsub kõiki vallaelanikke üles tegema Varstu vallale juubelikingitust.
See võib olla kordatehtud objekt (kuulutustetahvel,
kuulutustetahvel, bussijaam),
bussijaam piirkond (järve kallas),
), ehitis (pink, kiik), istutatud
puu, lilleklump jne. Kingitus on ka see,
see, kui iga pere teeb korda oma koduümbruse ja hooldab seda järjepidevalt.

Häid mõtteid ja elavat fantaasiat varstukatele!
Volikogus
14. märtsi volikogu istungil andis PPA Lõuna prefektuuri Kagu politseijaoskonna piirkonnapolitseinik Hans
Saarniit ülevaate 2016 a kuritegudest Võru maakonnas ja Varstu vallas. Kinnitati volikogu liikmete ja
esimehe hüvitiste ning vallavanema töötasu suurused. Nõustuti volikogule laekunud Haanja Vallavolikogu
Vallavolik
ettepanekuga esitada
tada Vabariigi Valitsusele taotlus üle vaadata ühendvallale
hendvallale nime määramise taotlus ja muuta
see vastavaks 5 valla ühinemislepingus
slepingus kokkulepitule. Ei nõustutud Rõuge valla idee pakkumisega
partnervaldadele teha ka VARSTU kohanime ausammas-monument, kuna Varstus on juba aastatid olemas
Varstu nimega vapipeenar. Leiti,
eiti, et 11 000 euro eest saab teostada vallale midagi kasulikumat ning kas
ühinemise kontekstis peaks ikka tegelema taoliste asjadega? Arutati ka teisi avaldusi ja pöördumisi.

Teated
24. märtsil k.17.oo Varstu Kultuurikeskuses loodusõhtu Georgg Aheriga (Lõuna-Aafrika)
25. märtsil k.13.00 Mõniste-Rit
Ritsiku (Varstu) kirikus jumalateenistus uinunute
mälestamisega. Teenib
eenib preester i. Stefan Fraiman. Lisainfo 501 7256
26. märtsil k.15.oo Varstu Kultuurikeskuses Saku Mandoliinide Orkestri kontsert, tasuta.
30. märtsil Varstus Eesti-Soome--Läti ühisfilm „Sangarid“.
12. aprillil k. 13.00 Varstu Kultuurikeskuses EAKATE KEVADPIDU etendus, meisterdamine,
meisterda
tants.

TRAKTORITE, LIIKURMASINATE ja NENDE HAAGISTE TEHNOÜLEVAATUS
21. aprillil 2017
04. mail 2017
kell 09.00 Tsooru töökoda
kell 09.00 Krabi töökoda
kell 11.30 Kõrgepalu töökoda
kell 10.00 Pähni RMK
kell 12.30 Varstu töökoda
kell 10.30 Vana-Roosaa
HINNAKIRI 1. Traktori haagis (1--telj)10 € , traktori haagis ( 2 ja enam telj) 15 €;
2. Ratastraktor (kuni 75 kW) 20 €, ratastraktor alates 75 kW 25 €;
3. Määratud ülevaatuskohast kojukutse 5 €, eriväljakutse 20 €.. Hinnad sisaldavad käibemaksu 20 %
Info tel 78 20 520 www.kagusell.ee Reino Mokrik, mob 506 5113 e-post ülevaatus@kagusell.ee

Isiksusearengukoolitused puuetega inimestele
MTÜ Pro Civitas eestvedamisel käivitati 12 Eesti maakonnas projekt „Isiksusearengukoolitused puuetega
inimestele“. Projekti eesmärk on parandada puuetega inimeste õpioskusi
oskusi ja algatusvõimet.
algatusvõimet
Võrumaal alustab koolitusgrupp aadressil
adressil Lembitu 2, Võru. Koolitused toimuvad 28.-29.03; 4.-5.04,
11.-12.04 kell 10:00-16:00.
16:00. Koolitajaks on Kaidi Kübar. Infopäev toimub 21. märtsil kell 14:00 samas.
sama
Projekti koostööpartner on Eesti Puuetega
uetega Inimeste Koda, projekti
projekti rahastab Euroopa Sotsiaalfond.
Osalemine on tasuta. Info ja registreerumine: 56 659 118 või anu.viltrop@gmail.com

Vallas toimunust
 22.02. osales noorkotkaste-kodutütarde Varstu rühma esindus pidulikul aastapäeva ja Mõniste rühma sünnipäeva
koondusel, kus Varstu rühm täienes 2 noorkotka ja 3 kodutütre võrra, aktiivsetele liikmetele omistati erialamärke.
 23.02. toimus Varstu Kultuurikeskuses vabariigi aastapäevale pühendatud kontsert-aktus, kus esinesid Varstu
lasteaia ja Varstu kooli lapsed, kultuurikeskuse tantsurühmad, tunnustati tublimaid ja söödi ühiselt sünnipäevatorti.
 25.02. Matsi jäärajal karikasarja „Võrumaa Talv“ IV etapil saavutas Sigmar Tammemägi Sojuz tagaveo rahvakrossi
klassis kodurajal I koha.
 25.02. toimusid Jüri Spordihoones Eesti 2017. aasta Meistrivõistlused Ladina-Ameerika tantsudes, kus Arthur Lepp
ja Stella Männiste saavutasid Noored 1 (16-18 a) võistlusklassis 29 paari hulgas II koha, said kokku vajalikud punktid
A-klassi jõudmiseks ja õiguse esindada Eestit 2017. aasta Maailmameistrivõistlustel Hispaanias. Alice Saluorg ja
Mart Kirotar saavutasid Juunior II vanusegrupis 36 paari konkurentsis 16. koha ja jõudsid B-klassi.
 27.02.osales Krabi kooli saalihokimeeskond Valgas EKSL saalihoki rahvaliiga finaalturniiril ja saavutas 12 kooli
konkurentsis viienda koha.
 28.02. toimus Varstu koolis vastlapäeva kultuurihommik ja ka lasteaialapsed tähistasid vastlapäeva.
 28.02. osalesid Varstu kooli kuni 6.klassi poisid- tüdrukud maakonna minivõrkpalli võistlustel, tüdrukutel III koht!
 01.03. esitas trupp „Teatripisik „ Varstu lasteaias etenduse „Pudeli-Pille seiklused“, õpetlik lugu plastikpudelist.
 02.03. MTÜ Tule Maale üldkoosolek peeti Krabil, kus otsustati valida uus tegevjuht ja uuendada MTÜ juhatust
kaasates MTÜ töösse esindajad viiest ühinevast omavalitsusest, Varstu valla esindajaks valiti Aigi Young.
 02.03. toimus kooli esivõistlus tennises ja selgitati edasipääsejad piirkonnavõistlustele ning 03.03.toimus koolis
tõsine tennisetreening koos Eesti meeste esireketi Jürgen Zopiga, kelle vanavanemad elavad Varstus!
 02.03. Osalesid volikogu esimees ja vallavanem ühinevate valdade juhtrühma 9. töökoosolekul Missos.
 03.03.toimus Varstu Keskkooli rahvatantsurühmade lastevanemate koosolek ja nädalavahetusel osales
rahvatantsuõpetaja Ave Saluorg laulu- ja tantsupeo seminaril Tartus.
 03.03. selgusid vabariikliku inimeseõpetuse olümpiaadi Võrumaa tulemused. Sofia Semevsky saavutas II koha,
Marika Adson 4.koha ja Stella Männiste 4.koha.
 07.03. külastasid Varstu kooli talendiprogrammi otsingute raames Eesti Jalgrattaliidu esindajad, kes tutvustasid
jalgrattaspordi ja kõik 7.-9. klassi õpilased said katsetada enda võimeid Wattbike trenažööridel.
 07. -10.03 toimus Krabi koolis matemaatika nädal.
 09.03. esines Varstu lasteaed Sipelgas „Võrumaa Lasteaiad 100“ raames heategevuslikul teatrifestivalil etendusega
„Naisevõtt pole naljaasi“, 10.03. peeti Võru Kratikeskuses lasteaia 49. sünnipäeva ja anti välja ajakirja „Sipelgas“ nr 8.
 09.-10.03. viis Ühendatud Õppeasutuste Lahingukool Varstu alevikus läbi taktikaharjutuse, kus harjutati julgeoleku
tagamist asustatud punktis, öisel ajal tegevust ei toimunud. Harjutuse läbiviimise eesmärk oli harjutada juhtimist
asustatud piirkonnas. Osalevate üksuste eesmärk oli patrullide, liikluskontrollpunktide ja teiste tegevustega tagada
julgeolek ja kohaliku võimu kontroll asulas. Õppusest võttis osa ca 40 tegevväelast, 5 veoautot ja 2 maasturit ja
õhuväe kopter. Võrus paiknevas Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste Lahingukoolis koolitatakse vanemallohvitsere ja
reservohvitsere. Kooli õppetöö on jaotatud erinevateks kutse- ja täiendusõppekursusteks. Lahingukool tänas
vallavalitsust hea koostöö ja Varstu valla elanikke mõistva suhtumise eest.
 10-11.03. Võru Kaitseliidus toimunud salga- ja rühmajuhtide koolitusel osalesid Ralf Saart ja Merle Kaasik Krabilt.
 10.02. Vallavanem osales Mõnistes toimunud Võrumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse koosolekul.
 10.02. oli Varstu kultuurikeskuses Leaderi meetme infopäev Varstu ja Mõniste valla taotlejatele.
 11.03.osalesid noorkotkaste ja kodutütarde Varstu rühma esindus Kaitseliidu meistrivõistlustel võrkpallis, kus saavutati Võrumaa võistkonna koosseisus III koht. Aitäh: Martin Oja, Egert Veinberg, Reili Jäädmaa ja Age Kannumäe!
 11.03. Tartus A LeCoqi spordihoones peetud Kass Arturi karikasarjas Judos saavutasid oma kaalukategooriates
Robin Soe II koha ja Markus Soe I koha.
 13.03. osales Krabi kooli 9.klass Võrus Võrumaa noortekonverentsil "Leia oma koht" .
 13.-15.03. oli Krabi koolis tüdrukute nädal. Tehti süüa, osaleti võistlusel ja toimusid loengud tüdrukute hügieenist.
 Varstu lasteaias peeti tüdrukute nädalat ja teisipäeval 14.03. tähistati emakeelepäeva.
 14.03. toimus Varstu Kultuurikeskuses Lendteatri etendus „Abstinent“.
 15.03. osales Carolin Teder maakondlikul käsitöö ja kodunduse oskustepäeval ja saavutas II koha. Õp. U. Konksi.
 15.03. Krabi kooli 1.-6. klassid käisid Tartu teatris "Pettson ja Findius" kaemas ja külastasid mänguasja muuseumi.
 15.03. toimus Krabi rahvamajas Krabi kooli disko 80-90 aastate muusikaga.
 16.03. tähistati Krabi koolis keeltepäeva, 5.-6. klassile toimus KEATI projekti raames loeng "Meelemürgid".
 16.03. külastasid Krabi kooli talendiotsingute programmi raames Eesti Jalgrattaliidu esindajad, kes tutvustasid
jalgrattasporti ja kõik 8. - 9. klassi poisid said katsetada enda võimeid Wattbike`i trenažööridel ning toimus
projektiüritus15.-16. a poistele ja tüdrukutele "Oled rattasõidu talent, aga ise seda ei tea?
 17.03. osalesid Varstu tennisetrenni parimad Rõuges toimunud võistlustel
 17.-19.03. osalesid Varstu rühma noorkotkad ja kodutütred Sännas maakonna metsalaagris.
 19.03. Väimela Tervisekeskuses toimunud Võru maakonna lauatennise meistrivõistlustel saavutas naiste arvestuses
Kristella Valge Varstust esimese koha. Krabi kooli poisid Stasis Roman Eiche saavutas II koha ning Max-Sander
Salusaar III koha oma vanusegruppides.


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

