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Volikogus arutati
10. aprilli volikogu istungil taotleti munitsipaalomandisse Varstu aleviku tänavate alust maad, muudeti
keskkoolis toimuva autoõppe sõiduõppe hinda, kooskõlastati Antsla valla üldplaneering, lubati koormata vallale
kuuluv kinnistu isikliku kasutusõigusega ja anti nõusolek liisida Krabi koolile uus sõiduauto.

Aprillikuu üritused Varstu Kultuurikeskuses
20. aprillil kell 14.oo Laste- ja noorte tantsufestival
24. aprillil kell 18.oo Traditsiooniline Jüriöö jooks ümber Varstu järve
26. aprillil kell 13.oo Eesti Lasteteatri etendus „Merikajaka seiklused“.

Kolmapäeval, 25. aprillil TEEME VARSTU PRAHIST PUHTAKS !
Kell 12.oo ootame k õ i k i tööriistadega Männi kaupluse ees.

12. mail on kõik oodatud Varstu kevadlaadale!
PÄÄSTEAMET TULETAB MEELDE !
Kulupõletamine on keelatud!
Meelespea lõkke tegemisel ja grillimisel
Lõket tohib teha mittesüttival alusel või pinnasel. Piira lõkkekoht kivide või pinnasevalliga, et tuli mööda pinnast
edasi ei leviks ning lõkkest ei saaks alguse kulupõleng.
Metsas tee lõket vaid selleks ette nähtud tähistatud kohas või omaniku loal.
Lõkkekoht vali nii, et see oleks ohutus kauguses hoonetest, põlev- ja küttematerjali hoiukohtadest ning tule
tegemisega ei kaasneks tuleohtu metsale või taimestikule. Ohutu kaugus hoonest on vähemalt 10 meetrit ja metsast
vähemalt 20 meetrit.
Tule tegemisel jälgi tuule tugevust ja suunda, et sädemed ei langeks hoonele, metsale, kuivanud taimestikule või
turbapinnasele.
Lõkke ja grillimise juures tuleb hoida ka kustutusvahendid. Selleks sobib kas tulekustuti, ämber vee või liivaga,
veega täidetud aiavoolik või kululuud.
Üle 3 meetrise läbimõõduga lõkked tuleb kooskõlastada Päästeameti kohaliku päästeasutusega, Lõuna-Eestis Lõuna
päästekeskusega.
Lahtist tuld ei jäeta kunagi järelevalveta, seda valvatakse kuni lõpuni põlemiseni ja kustutatakse veega või
summutatakse liivaga.
Enne lõkke tegemist uuri kohaliku omavalitsuse õigusakte. Tiheasustusalal võib olla lõkke tegemine keelatud või siis
on määratud, mida lõkkes põletada tohib.
Grillseadet tuleb kasutada tasasel pinnal väljaspool siseruume ning kasutamisel tuleb juhinduda kasutusjuhendist.
Rõdu loetakse ehitise osaks ning söegrilliga seal toimetada ei tohi.
Grillisöega grillimisel on ohutu kaugus hoonest 2 meetrit, muu küttematerjali kasutamisel 5 meetrit.
Lisainfot saab päästeala infotelefonil 1524.
Meelespea, kui leiad lõhkekeha
Kevadiste põllutööde või kaevetööde käigus, metsas liikudes või muu tegevuse juures tuleb ikka ja jälle päevavalgele
vana lahingumoona (mürsk, granaat) või muid plahvatusohtlikke esemeid.
Kui oled leidnud ohtliku eseme, toimi nii:
• Ära puutu leidu! Ära kasuta lahtist tuld leiu lähedal!
• Leitud eset ei tohi endaga kaasa võtta, vaid märgista selle asukoht ja eemaldu ohtlikust kohast!
• Informeeri koheselt leitud esemest häirekeskust telefonil 112: kirjelda leidu, anna selle täpne asukoht ja enda
kontaktandmed, et vajadusel saaks küsida lisateavet.
• Helista alati kui arvad, et tegemist võib olla lõhkekehaga. Isegi kui leid ei osutu lõhkekehaks, ei järgne teatamisele
karistust. Traagilised tagajärjed on siis, kui proovitakse iseseisvalt lõhkekeha kuhugi viia või seda kahjutuks teha.
Lõhkekeha liigutades või transportides võib see plahvatada!

TRAKTORITE, LIIKURMASINATE JA NENDE HAAGISTE TEHNOÜLEVAATUS
17. aprillil 2012 a.
23. aprillil 2012 a.
kell 09.00 Krabi töökoda
kell 09.00 Kangsti teejaoskond
kell 09.30 Pähni RMK
kell 09.30 Varstu töökoda
kell 10.00 Vana-Roosa
HINNAKIRI 1. Traktori haagis 10 € , liikurmasinad 20 €
.

2. Ratastraktor 15 €, ratastraktor (alates 75 kw) 20 €
3. Määratud ülevaatuskohast kojukutse 4 € , eriväljakutse 16 €

OÜ Kagu-Sell, telefon 78 20 520 www.kagusell.ee

Vallas toimunust
♦ 14.03 andis Võru maavanem Rõuge Maarja koguduse ja Roosa koguduse õpetajale Mait Mölderile üle
Kaitseministeeriumi hõbedase rinnamärgi. Kaitseministeeriumi rinnamärk on asutatud 4. mail 1993. a. ja on kodanike
autasustamiseks teenete eest Eesti riigikaitse ülesehitamisel. „Kaitsetahe kasvab vaid siis, kui seda sisendab kodu,
tugevdab kool ja ühiskondlik arvamus. Kui kodus ei teata, milleks on vajalik oma riik, tuleb ülejäänutel, seda
mõjukamalt ning otsusekindlamalt tegutseda,“ lausus Kõiv märki üle andes.
♦ 15.03. pälvis Varstu KK näitetrupp Kõgõkogo Võrumaa laste ja noorte näitemängupäeval gümnaasiumiastme arvestuses
parima lavastuse preemia omaloomingulise etendusega "Felicidade". Näitlejapreemia omistati Airi Parvele ja etendus pääses
edasi vabariiklikule kooliteatrite festivalile.
♦ 15.03. käisid Varstu Keskkooli õpilased Tartus, külastati AHHAA keskust ja nauditi veemõnusid Auras.
♦ 16.03.Varstu kooli õpilane Marin Loorits osales edukalt teaduskoolis ja Tartus ülevabariiklikul usundiõpetuse olümpiaadil.
♦ 16.03. toimus Varstu Keskkoolis lahtiste uste päev - keskkoolinoored andsid ülevaate selle õppeaasta tegemistest.
♦ 12.-16.03. oli Krabi koolis keele- ja korvpallinädal. Keelenädala raames toimusid erinevad võistlused-üritused: külas
oli kirjanik Grete Rõõm ja toimus A. Adsoni luulevõistluse koolisisene eelvoor. Korvpallinädala raamaes toimus
ülekooliline korvpalli vabaviskevõistlus "SOPS" – parimad: Kädi Lehiste, Kristo Rootslane ja Joel Pulk.
♦16.03. osalesid Varstu kooli põhikooli poisid vabariiklikul võrkpalliturniiril Viljandis ja saavutasid 5. koha
♦16.-17.03. korraldasid Varstu kooli noorkotkad ja kodutütred laagri piirkonna koolide organisatsiooni liikmetele.
Laagris õpiti NK ja KT tarkusi, meditsiinitarkusi, orienteerumist nii teoorias kui praktikas, ohutustehnikat relvade
käsitlemisel, tehti sporti ja vaadati filme. Toimus ka tõeline öine õppehäire, mille organiseeris Mõniste Päästekomando.
♦ 17.-18.03.esindas Varstu kooli võistkond koosseisus Silver Pähn, Taavi Rebane, Carl Jõõts ja Alver Alvela Võrumaad
vabariiklikel noorkotkaste oskuste võistlustel ja saavutas 5.koha
♦ 19.-22.03. osalesid Johannes Klaus Konksi ja Riivo Männiste vabariiklikus noorkotkaste laskelaagris.
♦ 24.03. Tallinnas Estonias toimunud kodutütarde 80.aastapäevale pühendatud üritusel anti Krabi kooli õpilasele Maret
Mägisele kodutütarde hoolsusmärk. Varstu koolist osalesid Egle ja Evelin Veinberg ning Krissu Külaots.
♦ 24.03. Antslas toimunud Võrumaa 10. maateatripäeval osales ka Krabi Külateater Marje Mürgi kirjutatud ja
lavastatud tükiga „Puudi man poliitkast“. Krabi külateater valiti ka kolme parima hulka, kes esindavad Võrumaad
21.04. Valgas toimuval Kagu-Eesti maateatrite päeval. Parima meeskõrvalosa tiitel omistati Aare Looritsale Eedu osa
täitmise eest ja külateatri edasiviivaks jõuks olemise eest tunnustati žürii tänukirjaga Marje Mürki.
♦ 28.03. osales valla arendusspetsialist Tiina Randjärv Tartus seminaril "Omavalitsuse veebileht – kellele ja milleks"
♦ 30.03. esitati Varstu Lasteaias teatrikuu puhul järgmised etendused: noorem rühm – KAKUKE, keskmine rühm HUNT ja 7
KITSETALLE ning vanem rühm MURI MURE.
♦ Varstu kooli õpilane Laura Männiste osales vabariiklikul inimeseõpetuse olümpiaadil ja pälvis 5. koha.
♦ 31.03. käis Varstu naisrühm "Pääsusilm" tantsimas Lätimaal Gaujiena Kultuurimaja 60. juubeliüritusel.
♦ 31.03. toimus Varstus memme-taadi kevadpidu, vaadati Luunja Aidateatri etendust „Sõit“, tantsuks mängis Riina Kööts.
♦ Varstu Kultuurikeskuse noorte tantsurühm "ChocoFeiss" pääses edasi „Koolitants 2012“ vabariiklikku lõppvooru.
♦ 02.04. Võru maavanema korraldusega on Lea Mändmets Varstu valla esindajana Võrumaa noortejuhtide nõukoja liige.
♦ 02.-07.04. viibisid Varstu ja Krabi koolide direktorid Võrumaa Koolijuhtide Ühingu korraldatud koolitusreisil Portugalis.
♦ 04.04. toimus Varstu Keskkooli õpilastele loeng tööõigusest. Lektoriks Tööinspektsiooni
Lõuna inspektsiooni teabespetsialist Marika Liiv.
♦ 11.04. osalesid valla- ja koolijuhid Võru Maavalitsuses toimunud haridusteemalisel nõupidamisel.


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

