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Volikogus arutati
16. aprilli volikogu istungil määrati valla majandusaasta auditeerijaks audiitorfirma FinantsKindlus OÜ, kooskõlastati
Rõuge valla üldplaneering, taotleti Oru tänavaalune maa munitsipaalomandisse ja anti nõusolek Elektrilevi OÜ-le
teekinnistuid koormata kasutusõigusega uute maakaabelliinide paigaldamiseks Varstu alevikus.

Liikumine Kodukant poolt on Võrumaalt Krabi küla kuulutatud Aasta Küla 2013 kandidaadiks. Hindamiskomisjon tutvub küladega mais-juunis ja Aasta küla kuulutatakse välja Eesti Külade X Maapäeval, 9.augustil Saaremaal.

Kultuuri- ja muud üritused
23.aprillil kell 18.oo Traditsiooniline Jüriöö jooks ümber Varstu järve.
30.aprillil tantsutrupi ChocoFeiss 5.sünnipäev, volbripidu ansambliga Hellad Velled.

11. mail VARSTU KEVADLAAT
Kes vastutab jalgratturi ohutuse eest?
Kevad on siiski viimaks kätte jõudnud ning loodetavasti on liikluses osalevad jalgratturid juba jõudnud oma turvavarustuse
korrastada. Lisaks korras jalgratta ja eeskujuliku turvavarustuse olemasolule tuleb ratturitel liikluskeerisesse sukeldudes aga
jätkuvalt meeles pidada, et nad on liikluskeerises nõrgem pool. Ja kuigi maanteedel sõitvate ratturite ohutus sõltub paljuski
sõidukijuhtudest, peab jalgrattur eelkõige oma ohutuse eest vastutama ise.
Jalgratturil on kohustus enne sõidu alustamist veenduda, et tema sõiduvahend on tehniliselt korras ja ta ise on nähtav.
Selleks peab rattur alati kandma erksavärvilisi või helkurribaga varustatud rõivaid. Pimedal ajal on kohustuslik kasutada
jalgrattal helkureid ning esi- ja tagatuld, sest need on sõidukijuhtidele hõlpsasti nähtavad.
Ratturi turvavarustuse juures on väga oluliseks komponendiks kiiver. Õigesti pähe kinnitatud kiiver suudab kukkumise
korral oluliselt vähendada koljutraumade riski. Selleks peab kiiver olema kandjale paraja suurusega ning pähe asetatud nii, et
kiivri esiosa alumise ääre ja kulmude vahele jääb kahe sõrme laiune ala ning kiivri rihma ja lõua vahele mahuks vabalt üks
sõrm. Korrektset kinnitust saab testida pead üles-alla või paremale-vasakule liigutades – kui kiiver peas ei loksu, oled ta
kinnitanud õigesti.
Turvalise liikluskeskkonna kujunemisel mängivad lisaks turvavarustusele suurt rolli hoiakud – eriti oluline on õppida
arvestama kaasliiklejate vajadusi. Jalgrattaga liigeldes püüa sõita võimalikult sõidutee parempoolse serva lähedal. Arukas on
jälgida tagant tulevaid sõidukeid, et võimaliku ohu korral jõuaks kõrvale põigata.
Kuna jalgratturite sõiduoskused ja -kogemused on väga erinevad, siis on erinev ka nende liikluskäitumine - seepärast ei tohi
sõidukijuhid hetkekski kaotada valvsust! Äärmiselt ohtlikud on juhi tähelepanu hajutavad kõrvaltegevused, mistõttu võivad
ratturite manöövrid jääda neile märkamata. Seetõttu panen ka sõidukijuhtidele südamele, et ei tegeldaks roolis olles
tegevustega, mis pärsivad keskendumist ümbritsevale liikluskeskkonnale ja -situatsioonidele.
Lisaks on sõidukijuhtidel oluline mõista, et ratturist möödudes on vajalik vähendada sõidukiirust ning hinnata õigesti
möödasõiduga kaasnevaid ohutegureid. Kui sõiduk jalgratturist suure kiiruse ja väikese külgvahega möödub, võib tuulehoog
ratturilt tasakaalu viia ning põhjustada kukkumise või kokkupõrke. Möödumist tuleb tõsiselt kaaluda siis, kui vastu tuleb
teine sõiduk – kui tee on kitsas, ei pruugi seal kolmele ruumi jätkuda.
Liikluses langetavad otsuseid liiklejad ning iga otsus võib osutuda elu või surma küsimuseks. Kanna hoolt, et sinul ja sinu
lähedastel oleksid õiged liiklushoiakud, näidates neile eeskuju! Aita oma lähedastel mõista liikluses aset leidvate
konfliktsituatsioonide tekkepõhjusi ning õppida neid vältima.
Maanteeamet kutsub liiklejaid oma sõidustiilis üles näitama lugupidamist, austust ja kaasliiklejatega arvestamist. Nii saame
anda oma panuse liikluskultuuri parandamisel ning turvalise liikluskeskkonna loomisel.
Raimo Ronimois, Maanteeameti lõuna regiooni liikluse valdkonna juht

Soovitused Elioni poolt, mida silmas pidada kaevetööde tegemisel
Igal kevadel teevad inimesed oma kruntidel mitmeid kaevetöid ning vigastavad seejuures Elioni sidekaableid, põhjustades
sellega katkestusi. Kahjutasud on väga suured ja naabrid pahased. Kuidas seda vältida, mida peaks silmas pidama enne
kaevetöödega alustamist ja kuidas teada saada, kus kaablid paiknevad - sellest alljärgnevas artiklis.
Võtke ühendust Elioni spetsialistiga ja uurige välja, kus kaablid paiknevad.
Paljud kaablid on paigaldatud kinnistutele aastakümneid tagasi ja nende kohta puudub vallal ja maaomanikel täpne info.
Sageli on kinnistu mitmeid kordi omanikke vahetanud ja seonduvad dokumendid kaotsi läinud või jäänud vormistamata.
Kui selgub, et kinnistul leidub sidekaableid ning maaomanik soovib nende asukohta teada saada, siis tuleb kohale kutsuda
Elioni järelevalve spetsialist. Esmakordne kaablite asukoha fikseerimine on maaomanikele tasuta.
Igal kinnistu omanikul ja ettevõtjal on võimalik tutvuda sidekaabli (liinirajatise) kaitsevööndis tegutsemise ja lubade
taotlemise tingimustega ka Elioni kodulehel www.elion.ee, alajaotuses „Ärikliendid“  „Arendajale“  „Liinirajatiste
järelevalve“ (http://arikliendid.elion.ee/arendajale/liinirajatiste-jarelevalve).
Liinirajatiste paiknemise kohta saab oma küsimused edastada Elioni järelevalve spetsialistile e-postiga või telefonitsi.
Kontakt: Rein Lätt (tel: 53 41 2206; e-post: rein.latt@elion.ee).
Seaduslik taust
Liinirajatise kaitsevöönd ulatub maismaal 2 meetrit mõlemale poole kaablit ning liinirajatise kaitsevööndi ulatuses on
mullatööd sügavamal kui 30 cm, seadusega keelatud või lubatud ainult liinirajatise omaniku loal. Seega tuleb liinirajatiste
kaitsevööndis tegutsemiseks taotleda järelevalve spetsialistilt tegutsemisluba. Seda ka juhul, kui liinirajatis asub kodutalu
õuealal, sissesõiduteel või läbib erametsi, põlde ja heinamaid (vt. Elektroonilise side seaduse 11.ptk „Liinirajatis“).
Sidekaabli vigastuse korral teavita Elioni
Sidekaabli vigastamise, kahjustamise ohu, varguskatse kahtluse või varguse toimumise korral helista Elioni
klienditeeninduse lühinumbril 165.

Vallas toimunust
♦ 01.-05.04 oli Krabi koolis korvpallinädal, mille raames toimus ülekooliline vabaviskevõistlus "Sops".
♦ 02.04. tähistati Varstu raamatukogus rahvusvahelist lasteraamatupäeva, osalejateks Varstu lasteaia mudilased.
♦ 02.04.Krabi kooli 8. ja 9. klassile peeti loeng teemal Euroopa noored ja Varstu koolis käis ajalehe Valgamaalane
fotokorrespondent Arvo Meeks, kes rääkis noortele fotode tegemise kunstist.
♦ 03.04. Varstu lasteaias ja koolis käis rühma- ja klassipilte pildistamas fotograaf Kalev Zimmermann.
♦ 06.04. Tallinnas toimunud tantsuturniiril Magus algus IV etapp, said Alice Saluorg ja Kristjan Must kuues tantsus II koha.
♦ 06.-07.04. osales Varstu tantsutrupp ChocoFeiss Tallinnas Salme kultuurikeskuses toimunud „Koolitants 2013” finaalis.
♦ 08.04. toimus Viljandis inglise keele ja ajaloo lõimitud kõnevõistluse „KeeleAeg” finaal, kuhu pääses osalema Krabi kooli
õpilane Eliise-Martina Rämmer oma luuletusega „Yesterday I was a child...“ ja sai 7. koha oma vanuseklassis. Finaalis kanti
luuletust ette esitlus Power Pointis ja tuli täita tõlkeülesanne, võistlust hindas rahvusvaheline zürii. Kõigile osavõtjatele
kingiti raamatuks köidetud luuletused.
♦ 08.04. toimus nii Varstu kui Krabi koolis kontsert "Silver Sepp ja fantaasiapillid“.
♦ 09.04. toimus Krabi koolis koolisisene paarisvõrkpalliturniir, kaasa lõid ka kooli infojuht Alar ja tugispetsialist Ave (loosi
teel 7 paari). Nelja tunniga mängiti 12 mängu. Turniiri tulemused: I koht -Alar Voomets ja Kristo Rootslane, II koht -Kaarel
Kõvatu ja Rene-Keven Lääne, III koht - Margo Raju ja Rainet Kriis.
♦ 09.04. käis Varstu lasteaed Tartu Vanemuises „Kosmonaut Lotte” etendust vaatamas.
♦ 09.04 viisid Vanemuise näitlejad Varstu kooli õpilastele läbi õppetunni teemal "Appi!Ooper!?"
♦ 11.04.toimus Varstu lasteaias kooliminejate laste ja nende vanemate koosolek, kus osales ka I klassi õpetaja.
♦10.04. käisid Krabi kooli 8.-9. klassi poisid Kuperjanovi JVP noormeeste tervisefoorumil.
♦10.04 valmis projekti "Eesti tondilossid" raames rändnäitus, mida esitleti 12.04. Krabi Põhikoolis, kus toimus ka

praktikum teemal „Mida on vaja teada elektritööde puhul?“ ja loeng teemal „ Geotehnika - mis see on?“. Töötoas
osalesid nii Krabi kui Varstu noored. Projekti "Tondilossid" toetab Euroopa Noored Eesti büroo.
♦12.04. toimus Varstus I korda ülekooliline laulukonkurss VarstuVisioon. Vanuseastmes (1.-3. kl) sai I koha Armin
Armulik, II koha Anne-Mai Vaikjärv, III koha Karoliina Kütt. II vanuseastmes (4.-9. kl) pälvis esikoha Viola
Kasak; II koha Kätlin Vent ja III koha Age Kannumäe. Publiku kaasahaaramise preemia anti Kaisa Langusele,
armsa lauluesitaja preemia Dagnija Ivanovale.
♦ 13.04. esindas Krabi Külateater Võrumaad Põlvas toimunud Kagu-Eesti teatripäeval.
♦ 13.04. toimus Krabi rahvamajas kevadine naljakuu pidu, tantsuks mängis Arved Hainas.
♦ 16.04. algas Varstus OÜ Puhastuseksperdi eestvõttel koolitus töötutele. Tööharjutus toimub koostöös Eesti Töötukassa
Võrumaa osakonnaga. Koolituse sisu on grupinõustamine ja lihtsamad tegevused ning praktiliste tegevuste sooritamine.
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