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Volikogus
25. aprilli istungil andis ülevaate MTÜ Maale elama tegevusest tegevjuht Triinu Tiks, revisjonikomisjonile
revisjonikomisjoni anti
ülesanded revideerimiseks, kinnitati hajaasustuse programmi taotluste hindamise komisjon samas koosseisus ja
otsustati võõrandada Uus tn 5 garaažiboksid senistele kasutajatele.
23.mai istungil peale revisjonikomisjoni
jonikomisjoni akti ja audiitori arvamuse ärakuulamist kinnitati Varstu valla 2016
majandusaasta aruanne, kinnitati ühineva valla valimiskomisjoni liikmed, tehti muudatusi valla teede koosseisus,
kinnitati Varstu Kooli põhimäärus jaa arutati volikogule esitatud avaldusi. Otsustati jätkuvalt toetada valla
koolides õppivate õpilaste suvelaagritest
gritest osavõttu 50% , puudega laste osalemist 75% ulatuses lastevanemate
poolt esitatud avalduste alusel, ei antud nõusolekut eraisikule kuuluva Krabi veskijärve väljaarvamiseks
Vabariigi Valitsuse poolt kinnitatud avalikuks kasutamiseks
kasuta
määratud veekogude hulgast.
Informeeriti korraldatud
orraldatud jäätmeveo teenustasude tõstmise soovist vedaja poolt

Teated
Alates 13. maist on Varstu Käsitööaidas avatud kohalike käsitöötoodete NÄITUS-MÜÜK.
NÄITUS
01.06. kell 16.oo Võru maakonna lastaedade laulu- ja tantsupidu Kandle aias, Varstu lasteaed osaleb.
osaleb
02.06. kell 16.oo Varstu lasteaia Sipelgas
ipelgas LÕPUPIDU.
03.06. kell 16.00 Võru maakonna laululaulu ja tantsupidu „Maailm heliseb“ Kubijal,, naisrühm Pääsusilm osaleb.
11.06. kell 16.oo Lõuna-Eesti memme
emme-taadi rahvapidu Kubijal, Varstu rühmad osalevad.
osalevad
17.06. kell 10.oo Mustjõe I spordipäev, Vana-Roosa külas Mäeotsa talus – kogupereüritus.
kogupereüritus
23.06. kell 20.oo Varstu valla JAANIPIDU Kangsti kiigeplatsil ansambliga Viiser.
Viiser
Ka töötavad inimesed saavad Töötukassa toel ümberümber ja täiendõpet
Mais lisandusid töötukassa teenuste hulka uued tööl käivatele inimestele mõeldud teenused. Uute võimalustena toetatakse töötajaid
kutse-, kõrg- või rakenduskõrghariduse omandamisel, kuni ühe aasta kestvatel tööturukoolitustel ja kvalifikatsiooni tõendava dokumendi
saamisel. Tööandjad saavad taotleda töötajate koolitamiseks koolitustoetust.
„Töötukassa
tukassa jaoks on tegemist olulise muutusega - keskendume järgnevatel aastatel üha rohkem ka töötajate oskuste arendamisele,
et inimesed vahetaksid pigem eriala ja tööd kui jääksid töötuks. Töötajate oskustesse investeerimine
nvesteerimine on oluline, sest see aitab tõsta
tootlikkust ja toetab majanduse struktuurimuutuseid laiemalt,“
laiemalt ütles töötukassa juht. Uued võimalused on mõeldud töötajatele, kelle
oskused vajavad tööelus jätkamiseks täiendamist:
täiendamist näiteks erialase hariduseta, vananenud oskuste või tervise tõttu ameti
ame vahetamist
vajavatele inimestele.
Töötukassa toetab ametite õppimist, millel on kasvav tööjõuvajadus ja kus juba praegu on töökäte puudus. Sel aastal toetame koolitusi
informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia; metsanduse ja puidutööstuse; arvestusala;
arvestusala; sotsiaaltöö; metallimetalli ja masinatööstuse;
keemia ja plastitööstuse; energeetika ja kaevandamise ning tervishoiu valdkonnas. Lisaks toetame osalemist eesti keele ja IKT
õppevaldkonna koolitustel. Ka tööandjad saavad koolitustoetust taotleda töötajate värbamiseks kasvava tööjõuvajadusega ametitesse.
Toetatavad õppekavad, koolitusvaldkonnad ja ametid on valitud Kutsekoja tööjõutööjõu ja oskuste vajaduse (OSKA) uuringutele tuginedes.
Erandina ei kehti koolitusvaldkondade piirang töötajatele, kes ei saa oma senisel
senisel ametikohal jätkata tervise tõttu. Sel juhul on oluline, et
õpitav eriala oleks inimesele terviseseisundit arvestades sobiv ja toetaks teda töötamise jätkamisel. Toetatavad tasemeõppevaldkonnad leiate https://www.tootukassa.ee/content/tootuse-ennetamine/millistel-oppekavadel-oppimist
https://www.tootukassa.ee/content/tootuse
oppimist-toetatakse.
Uutest teenustest saab lähemalt lugeda https://www.tootukassa.ee/content/tootuse-ennetamine
https://www.tootukassa.ee/content/tootuse
Uute teenuste kohta saab infot Töötukassa Võrumaa osakonnast, mis asub Võru linnas, Jüri 19a, III korrusel.
Eelnevalt broneerida aeg iseteenindusportaal
portaali (https://www.tootukassa.ee/tkauth/login) või telefonil 786 8750.

Vallas toimunust
 17.-21.04.oli Varstu lasteaias
as Sipelgas tervisenädal, lastevanematele toimus koolitus „Lapse
Lapse tervis ja turvalisus“.
tu
 18.04. oli Varstu Keskkooli viimase lennu abiturientidel tutipäev, et esmapäevast eksameid hakata sooritada.
 19.04. käisid Krabi kooli väikesed laululapsed esinemas
esinemas Viitinas lasteaia lastele ja eakatele.
 19.04. osalesid vallasekretär ja registripidaja Eesti Rahva Muuseumis konverentsil,, millega tähistati sekretäride päeva.
 20.04. käisid Varstu kooli 5. kl lapsed Võrus projektiteatri Must Kast etendust "Jõud" vaatamas, see oli õpetlik lugu.
 20.04. KT koondusel õpiti topograafiat
iat ja täideti järguteste. Koonduse valmistas loovtöö
töö raames Kaisa Langus.
 20.04. õhtul toimus traditsiooniline Jürijooks
Jür
ümber Varstu järve, osavõtjaid oli ca 90.
0.

 21.04. oli lõbus sporditund I klassil, mille valmistas loovtöö raames ette Armands Ivanovs.
 21.04. Võrus Tamula ääres maakondlikul NK ja KT jüripäeva matkamängul said Varstu rühma KT III koha, NK 5. koha
ja Krabi rühma KT 4. koha. Varstu rühm koosseisus: Kristi Juul, Sigrit Pettai, Karmen Kender, Laura Kirke Bertel
Piholaan, Rainar Vissel, Kermo Kiviste, Lauri Saal ja Markus Luik tõid koju üldarvestuse II koha karika.
 22.04. toimusid Krabi kõrtsi korraldusel põnevalt organiseeritud jüripäeva orienteerumismäng, jooksud ja kõrtsipidu.
 22.04. osales Loona Maria Soe võimlemisklubi Janika koosseisus Tartus Võimlemisfestivalil „Kauni Rühiga Ellu“.
 20.-22.04.Tartu Maamessil olid meie ühinevate omavalitsuse ühistelgis esindatud ka Varstu valla ettevõtjad.
 25.04. osales valla sotsiaaltöö spetsialist Väimelas toimunud sotsiaalteenuste rakendusvõimaluste seminaril.
 25.04. toimus Krabi koolis KEAT -projekti raames esmaabi koolitus.
 26.04. osalesid mõlema kooli õpilased murdmaajooksu meistrivõistlustel Kubijal.
 26.04. külastas Varstu kooli 2.-3. kl.Mõniste päästekomandot ja 6.-7. kl käis Viljandit avastama, lossimägedes viidi läbi
meeskonnamäng ja fotojaht „Tunne Viljandit“. Külastati Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemiat ja vaadati Ugala teatris L.
Frank Baumi igihaljast muinasjuttu „Võlur OZ“.Suured tänud Airi Parvele ja sügisel ootab lapsi Viljandis taas üllatus!

 27.04. käisid Krabi Kooli õpilased Värska veekeskuses.
 27.04 osalesid Sänna kultuurimõisas Krabi koolist 2 õpilast J.Jaigi võrukeelsel jutuvõistlusel.
 27.04. oli Varstu Kultuurikeskuses Rõuge rahvamaja näiteringi etendus „Limonaadi Ets“.
 28.04. toimus Varstu lasteaias kooliminejate laste ja nende vanemate koosolek ning tulevase kooli külastamine.
 28-29.04 toimunud maakondlikul RENE retkel „30 km linnulennult“, osalesid mõlema kooli NK ja KT rühmad, kus
Krabi noorkotkad ja Varstu kodutütred saavutasid I koha ning Varstu noorkotkad II koha.
 30.04-01.05. käisid Krabi kooli õpetajad Riia rahvusooperis balletti "Ilusal sinisel Doonaul“ vaatamas.
 02.05. selgus, et Varstu Keskkooli kõik kolm tantsurühma võistlesid end tihedas konkurentsi Tallinna noorte laulu- ja
tantsupeole. Varstu tantsib! Aitäh juhendaja Ave Saluorg ja jõudu teile tublid tantsijad.
 03.05. toimus loodusainete päeva raames Krabi kooli ümbruses õpilastele matkamäng.
 03.05. käis vallasekretär Tartus valimistega seotud koolitusel.
 05.05.osales vallavanem Võrumaa OL juhatuse koosolekul Vastseliinas. Osaleti Metsavenna talus haldusreformi
majandusarengu komisjoni koosolekul ja ühisvalla ettevõtluse arengustrateegia koostamise töörühma avakoosolekul.
 06.05. osales Ave Saluorg Jüri tõukerattaralli 30 km distantsil ja saavutas II koha.
 06.05. Teeme Ära registreeritud talgutel koristati Kangsti ja Kõrgepalu külaplatse, Roosa kiriku ümbrust, Soolätte küla
lõkkekohta ja teeääri, Krabi külas risttee ümbrust ja Vabadussõjas langenud sõduri matmispaika. Aitäh kõigile!
 08.05. toimus Mõnistes hajaasustuse programmi infopäev Varstu ja Mõniste valla taotlejatele.
 08.05. Varstu kooli 1.-4. kl ja 5.-9 kl. käisid ekskursioonil Jääaja keskuses, 8.-9. kl. toimus koolis loeng tulevikust.
 09.05. avati Varstu lasteaia õuepaviljonis lastetööde näitus; Krabi NK ja KT rühm käis Mõniste Päästekomandos.
 10.05.toimus Varstu kooli staadionil NK ja KT maakondlik tuletõrjevõistlus, Varstu rühm II koht, Krabi rühm VI k.
 11.05. toimus Krabi kooli ja 12.05.Varstu kooli õpilaste kevadkontserdid. Kultuurikeskuses oli avatud laste käsitööde ja
kultuurimaja käsitööringi näitus. Lasteaia lapsed oma vanematega käisid emadepäeva tähistamas Nõiariigis.
 13.05. toimus traditsiooniline Varstu Kevadlaat ja lasteaia õues heategevusüritus, mida vald toetas 200 euroga.
 13.05. osales Varstu kooli rahvatantsu juhendaja Paides noorte laulu- ja tantsupeo jooniste seminaril.
 13.05. Raassilla rajal toimunud Tarvastu karikasarja III etapil sõiduautokrossis sai Sigmar Tammemägi sprindis I koha ja
rahvakrossis II koha. Varstust võistlesid veel Rauno Parv, Reinar Vissel ja Egert Veinberg.
 14.05. Tartus rahvusvahelise kirjandusfestivali Prima Vista raames toimunud raamatuarvustuskonkursil saavutas Varstu
Keskkooli õpilane Marika Adson 7.-9.klassi arvestuses III koha.
 Võrumaa Keskraamatukogu korraldatud omaloominguliste koolilugude konkursil said Varstu Keskkooli õpilased Sofia
Semevsky oma vanuseklassis I koha, Dagnija Ivanova eripreemia ja Emma Ilisson tänukirja.
 16.05. käisid Varstu lasteaia lapsed Võrus lasteetendust „Okasroosike“ vaatamas, Krabi koolis toimus spordipäev.
 16.06. Varstu Keskkooli õpilastele toimus KEAT-i projekti sarjas meditsiinilise esmaabi loeng.
 17.05. osalesid ettevõtjad Missos uue moodustatava valla ettevõtluse arengustrateegia koostamise koosolekul.
 17.05. pidasid Varstu kooli pikapäevarühma lapsed piknikku, Krabi rühma NK ja KT oli kanuumatkal Mustjõel.
 18.05. käisid Varstu kooli 2. ja 3.klassi lapsed ekskursioonil Munamäel ja Ööbikuorus.
 19.05.oli Varstu lasteaias ohutuspäev „Ohud suvel“ ja Varstu koolis oli 8. klassi õpilaste loovtööde kaitsmine.
 20.05. Muuseumiöö raames toimus RMK Pähni külastuskeskuses „Družbade“ näitus ja nutimänguga ekspositsiooni
esitlus, metsa kõlakodades räägiti metsamuinasjutte. Varstu lasteaed ja valla taidlejad olid kaastegevad Mõnistes.
 20.-21.05. Sännas toimunud salga- ja rühmajuhtide II etapi koolitusel osales Krabi rühma kodutütar Merle Kaasik.
 22.-23.05. osalesid koolide 5.-6.klasside õpilased Ähijärvel KEAT-i laagris.
 23.-24.05. osalesid mõlema kooli õpilaste võistkonnad Võru maakonna koolinoorte kevadistel kergejõustiku
meistrivõistlustel, Krabi kooli õpilased saavutasid 10 ning Varstu kooli õpilased 6 esikolmiku kohta.
 24.05. osales Varstu kooli huvijuht 3 noorega Rõuge Ööbikuoru Villas toimunud ideelabori õhtusöögil, kus tutvustati ja
arendati oma ideid ja jagati tunnustusi. Varstu kooli I klass käis ekskursioonil Mõniste Alaveski loomapargis.
 25.05. osalesid noorkotkaste Varstu ja Krabi rühma esindused Rõuges maakonna organisatsiooni sünnipäevakoondusel.
Johannes Klaus Konksi ja Ain Mägise pälvisid eeskujuliku kotka märgi, Martin Oja aukirja ja Margo Raju meene.
 25.05. osalesid vallavalitsuse töötajad Mõnistes kolme maakonna omavalitsustöötajate nõupäeval.
 26.05. toimus Varstu lasteaia Sipelgas V spordipäev ja koolides peeti põhikooli lõpetajate tutipäeva.
 27.05. Lätimaal Ulbrokas toimunud „ II Outdoor Judoturniiril“ saavutas Markus Soe kehakaalus -23 kg esikoha.
 28.05. NK 87. aastapäevaüritusel Haapsalus sai Krabi rühmajuht Merike Niitmets Noorte Kotkaste II klassi teeneteristi.


