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Volikogus arutati
08. mai volikogu istungil otsustati anda seltsingule „Kõrgepalu noored“ tasuta rendile Kõrgepalu külas asuv
vallale kuuluv Ruila kinnistu. Seltsing soovib kohta lastele mänguväljaku rajamiseks ja külaürituste
korraldamiseks. Tõstatati küsimus korratute kruntide osas Varstu alevikus – maaomanikud, palun tehke
laadapäevaks oma krundid korda!

12. mail kõik Varstu kevadlaadale!
Kella 10.oo-st kultuuriprogramm. Esinevad Varstu kultuurikeskuse taidlejad, oma lugusid pajatab
kirjanik Heiki Vilep, meeleolumuusikat loob „Laadabänd" ja laata juhib Aivo Luik.
Lastele erinevad atraktsioonid ja võistlused. Kohale tuleb pangabuss.
Hea ilma korral on laadapäeval Varstu lennuväljal ka lennuk.

13. mail toimub Ape laat
19. mail Sänna laat ja 26. mail Tsooru laat
Ohtlike jäätmete kogumiring toimub
10.00
10.15
10.25
10.40
10.55
11.15
11.50
12.10
12.25
12.45

Kangsti küla
Kõrgepalu küla
Vana-Roosa küla
Matsi küla
Pähni küla
Krabi küla
Krabi küla
Tagakolga küla
Lüütsepa küla
Varstu alevik

18. mail 2012.a.

Kangsti korruselamu juures
Puura lauda juures
Kännu poe juures
Matsi risttee
Pähni bussijaama juures
Krabi korruselamute juures
Krabi koolimaja juures
Tagakolga ristmik
Lüütsepa külamaja juures
Varstus Tehnika ja Jõe tänava ristmikul

10 min
5
10
5
5
30
10
5
5
60

Võetakse vastu majapidamises tekkinud ohtlikud jäätmed: patareid, värvid-lakid,
päevavalguslambid, elektroonikaromud sh. külmkapid. Ei võeta vastu eterniiti ja autokumme.

Suurjäätmete kogumisaktsiooni sel aastal ei tule.
Eesti kaunis kodu 2012
Käesoleval aastal viiakse taas läbi konkurss „Eesti kaunis kodu 2012”, mille parimaid autasustab Vabariigi
President 2012.a. augustis Haapsalus. Kandidaadid maakondlikule kodukaunistamise konkursile esitada
18. maiks Varstu Vallavalitsusele, kes teeb valiku ja esitab ühe kandidaadi maavalitsusele.
1. Esitatud kandidaatide kohta lisada omaniku ees-ja perekonnanimi, telefon, talu nimi ja lühike põhjendus,
mille tõttu valiku tegite. Väljavalituid tuleb kindlasti teavitada, et nende kodu, asutus või muu objekt
esitatakse maakondlikule konkursile.
2. Sellel aastal jätkub ka maakonna parima spordirajatise, omavalitsuse ja tööstusmaastiku konkurss.
Objekte hinnatakse vastavalt konkursi “Kaunis kodu” hindamise alustele.
Kõikide konkursside tingimustega saab tutvuda EKKÜ kodulehel www.iluskodu.ee
Varematel aastatel on antud Peaministri tänukiri ja eelmisel aastal Kodukaunistamise Ühenduse
tänukirjad tunnustuseks töö eest meie kodude heakorrastamisel, millele vald lisas omalt poolt mastivimpli.
Sel aastal tänukirju ei tule ning seoses valda jõudnud majaomanike pretensioonide tõttu kodude
külastamise pärast, vallasisest heakorrakonkurssi ei toimu.

Metsaspetsialist puhkusel
Kuni 10. juunini 2012 viibib metsaspetsialist Meeta Uibo puhkusel, Varstu vallas vastuvõttu ei toimu.
Konsultatsioonid telefonil
7868365 - Võrumaa keskkonnaameti metsatuba või
35465726 - naaberpiirkonna metsaspetsialist Ain Pommer, kes on puhkuse ajal asendajaks.
Teie korrektselt täidetud metsateatis võetakse menetlusse, kui:
1) esitate selle e-teatisena E riigi kaudu;
2) edastate digitaalselt täidetud ja digiallkirjastatult meiliaadressil voru@keskonnaamet.ee
3) viite või saadate selle aadressil: Keskkonnaamet, Karja 17A, 65608 VÕRU
Metsaspetsialist Meeta Uibo, 5109321

Vallas toimunust
♦ 11.04.toimusid võrkpallivõistlused Võrus Pere Võrkpalli Miniliiga auhindadele kuni 6.kl lastele. Varstu tüdrukute
võistkond ja poiste võistkond saavutasid III kohad.
♦ 13.-14.04. osales Varstu noorteteater Kõgõkogo ülevabariiklikul gümnaasiumiastme kooliteatrite festivalil Tallinnas.
♦ 15.04. toimusid Võrumaa koolinoorte MV võrkpallis. Tüdrukute võistkond saavutas üldarvestuses II koha ja pälvis
harrastajate parima naiskonna tiitli.
♦ 15.-22.04. peeti Varstu lasteaias südamenädalat: toimus matk loodusesse ja iga rühm valmistas tervisliku toorsalati.
♦ 17.04 toimus Varstu Kultuurikeskuses 7.-12. kl õpilastele loeng teemal „Meelemürgid“, lektor Elar Sarik.
♦ 18.04 osales Varstu kooli põhikooli võrkpallivõistkond Viljandis vabariiklikel võistlustel ja saa vutas 6. koha.
♦ 20.04 käisid Varstu koolil külas Parksepa Keskkkooli õpetajad. 7.-12. kl õpilased kuulasid Varstu Kultuurikeskuses
ingliskeelset loengut, lektor Lívia Rocha Telles Brasiiliast ja loengut rokkansamblist The Beatles, lektor Ilmar Kesselmann.
♦ 20.04. toimus Varstu Kultuurikeskuse ja Varstu KK Õpilasomavalitsuse poolt korraldatud rahvusvaheline
tantsufestival, kus osales kokku149 tantsijat Naukšenist, Apest, Gaujenast, Võrust, Varstust ja Põlvast. Pärast kontserti
olid avatud meisterdamise töötoad, toimus ühistantsude õppimine ja üritus lõppes noorte diskoga.
♦ 21.04. Varstu tantsutrupp ChocoFeiss" osales vabatantsuga Tallinnas tantsufestivali lõppkontserdil „Koolitants 2012“.
♦ 22.04. osalesid Krabi kooli poisid Kuldres Võru maakonna koolinoorte 6.-9.kl. poiste korvpalli meistrivõistlustel, 6 koht.
♦23.04. osalesid koolide esindused Võru Kubijal noorkotkaste ja kodutütarde jüripäeva matkamängul.
♦ 24.04. toimus Varstus traditsiooniline Jüriöö jooks ümber Varstu järve , jüripäeva tähistati ka Krabi koolis.
♦ 24.04. külastas Krabi kooli karjäärinõustaja, ettekanne esitati 9. klassi õpilastele.
♦ 25.04. olid Varstu aleviku ja laadaplatsi koristustalgud, külarahvale olid a ppi tulnud ka Varstu kooli õpilased.
♦ 25.04. osalesid koolid Kubijal koolinoorte murdmaajooksu meistrivõistlustel, Andrei Zujev saavutas individuaalselt II k.
♦ 26.04. osalesid Krabi õpilased Ele Laks, Robin Soe ja Ain Mägise A.Adsoni luulevõistlusel ja Ain Mägise saavutas II k.
♦ 26.04 oli Varstu Kultuurikeskuses Eesti Lasteteatri etendus „Merikajaka seiklused“ ja Varstu KK abiturientidel tutipäev.
♦ 27.04. külastasid meie valla lasteaeda ja kultuurikeskust Riia ja Võrumaa koolijuhid.
♦ 27.04. toimus Varstu kultuurikeskuse esisel platsil Kaitseväe Kuperjanovi jalaväepataljoni relvade, varustuse ja
tehnika näitus, pakuti sõdurisuppi ning sai kuulata ajateenijate rokkansamblit „Katta Kuulmine“.
♦ 27.-28.04. osalesid koolide noorkotkad-kodutütred Antsla ümbruses toimunud maakondlikul retkel „Rene Retk“, kus
Krabi rühm koosseisus Margo Raju, Kaarel Kõvatu, Ain Mägise ja Joosep Keel saavutas I koha.
♦ 27.-28.04 toimus Varstu kooli õpilastele projekti „Tondilossid“ raames õpireis Põlva- ja Tartumaale.
Projekti toetas Euroopa Noored Eesti büroo.
♦ 30.04. toimus Krabi kooli töötajate jalgrattamatk, mis oli pühendatud Varstu valla 20. sünnipäevale.
♦ Rahvusarhiivi fotolugude konkursil valiti paremate autorite hulka Varstu KK õpilane Romet Pazuhanitš.
♦ 03.05. osalesid Varstu kooli noored ENTRUM programmi lõpugalal ja 04.04. toimus ülekooliline tervisepäev.
♦ 03.05. osales valla arendusspetsialist KOVi-de planeeringute spetsialistide koolitusel: „Kuidas teha õiguspärast
kaalutlusotsust“ 04.05.Võrumaa energiamajanduse strateegia 2012-2030 jätkuseminaril.
♦ 05.05. peeti koristustalgud Vana-Roosa kiriku juures ja Krabi külaseltsi maja juures.
♦ 06.05. toimus Mudelautode Võrumaa meistrivõistlused, kus Krabi kooli õpilane Joosep Keel saavutas III koha.
♦ 08.05. toimus Varstu lasteaia lastele valda tutvustav orienteerumisalane matkamäng, mis oli pühendatud Varstu valla
20. sünnipäevale.


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

