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Volikogus
20. mai volikogu istungil arvati välja sotsiaaleluruumist Varstu aleviku korter Jaama tn 6-20, tunnistati kehtetuks
volikogu määrused, mis ei ole kooskõlas kehtiva seadusandlusega, määrati huvide deklaratsioonide registrile
deklarantide andmete esitajaks vallasekretär, delegeeriti kolme seaduse alusel küsimuste otsustamine
vallavalitsusele ja otsustati toetada 19. juulil Kikkaojas toimuvat EM juunioride kestvusratsutamise võistlust
karikaga – Varstu valla kiireim ratsutaja.

Teated
Massaažiteenus - Varstu Kultuurikeskuses esmaspäeviti kella 10.oo-st või kokkuleppel tel. 51997239.
Juuksur - Mõniste sotsiaalmajas teisipäeviti ettetellimisel tel. 5303 0699 – Kristi.
Küünetehnik - Mõniste sotsiaalmajas, aeg kokku leppida tel. 5694 4397.
Üritused
24. mail kell 15.oo Antsla laululaval Võrumaa memme-taadi pidu.
30. mail kell 15.oo Varstu lasteaia Sipelgas lõpupidu.
31. mail kell 18.oo Kubijal Võrumaa laulu- ja tantsupidu.
14. juuni kell 14.oo Krabi Põhikooli lõpuaktus.
21. juuni kell 16.oo Varstu Keskkooli 57. lennu lõpuaktus Varstu kultuurikeskuses.
22. juuni kell 16.oo Varstu KK põhikooli lõpuaktus Varstu kultuurikeskuses.

23. juunil

kell 19.00

Varstu valla jaanipidu Varstu

järve ääres, ans. Viiser

RMK Pähni looduskeskus sai uue kuue ja sisu.
Head Varstu valla inimesed ja külalised. On rõõm anda teada, et Varstu vallas on korda saanud üks vana maja ja ajalooline
hoone – endisest Roosa metskonna kontorist sai RMK Pähni looduskeskus. Hoone sai uue hingamise ja püüab külastajatele
edasi anda pärandkultuuri ja looduse tunnetamist. Käesoleval suvehooajal saab keskuses näha ja teha:
• Näitus Kagu – Eesti ristipuudest - tutvustab ühte väga vana traditsiooni. Traditsioon võib olla vana, aga komme on
elujõuline ka täna. Kagu-Eesti matusekombestikku kuulub iseloomuliku rituaalina puusse risti lõikamine lahkunu viimsel
teekonnal kodust kalmistule.
• Huvilistele on pakkuda vaatamiseks: Päevaliblikate kollektsioon, kus on eksponeeritud üle 40 erineva liblikaliigi. Putukate
kollektsioon, kus on üle 200 putuka nii lähedalt kui kaugemalt. Kel huvi liblikate ja putukate püüdmise ja sirutamise vastu
on võimalik korraldada selle teemalist õppepäeva (tasuline).
• Võimalus vaadata erinevaid loodus - ja metsateemalisi filme. Aga film aastast 1940 „Matkapilte Võrumaalt“, peaks
puudutama igat võrumaalast. Huvitav filmipopurrii on kokkuseatud nõukogudeaegsest metsandusest ja metsatöödest.
• Tulles aga meie juurde siis, kui maja on täitunud isuäratav leivalõhnaga, saate kindlasti maitsta ka ehtsas leivaahjus
küpsetatud leiba! Kel huvi leivaküpsetamise vastu, võimalik korraldada õppepäev. Grupi suurus 10 inimest ja hind 24.60 €.
• Võimalik on rentida 35 kohalist ruumi nõupidamiste ja seminaride korraldamiseks.
• Lisaks keskuse külastusele ootab huvilisi lühem ja pikem matkarada, metsaonn ja piknikupidamise võimalus.
• Lühem loodusõpperada 1,5 km pikk saab alguse looduskeskuse juurest. Seda on tore läbida koos ettevalmistatud töölehe ja
seljakotiga. Seljakotti saab pista kompassi, istumisaluse, binokli, luubi, vastavalt huvile erinevaid taime- või
linnumäärajaid. Seljakoti laenutamine tasuta, küll aga võiks eelnevalt teada anda osalejate arvu.
• 3 km pikkune metsaõpperada ootab huvilisi ja loodusenautijaid Pähni looduskaitsealal.
• Kõik kel plaanis läbida sel suvel RMK Aegviidu – Ähijärve 627 km pikkune matkatee, võiksid samuti keskust külastada,
et osta kaasa matkatee kaart. Või küsida operatiivset infot matkaraja kohta. Keskuses on teisigi nii RMK puhkealade
kaarte, kui Võrumaa erinevate matkaradade infovoldikuid.
Keskuse külastamine on tasuta! Olete kõik oodatud!
Uudistamist jätkub maja igasse nurka!
Oleme avatud 02. maist – 30.augustini 2014 kolmapäevast laupäevani kella 11.oo – 18.oo ni. Muul ajal eelneval kokkuleppel.
Helina Tammemägi, RMK Pähni looduskeskuse juht. Tel 5300 2181; pahni.looduskeskus@rmk.ee

Vallas toimunust
♦ 22.04. tähistas Krabi kool jüripäeva Varstu valla ümberjärve jooksul osalemisega.
♦ 23.04. osales nooremate noorkotkaste ja kodutütarde esindus maakondlikul jüripäeva matkamängul.
♦ 24. 04. osales Varstu kooli 7. – 9. klassi poiste meeskond Kääpal Võrumaa koolinoorte võrkpalli meistrivõistlustel ja
saavutas III koha. Harrastajate arvestuses aga toodi koju võidukarikas. Meeskonnas mängisid: Kervin Adamson, Kevin Koha,
Evert Veinberg, Kevin Leer, Jaanus Mitt ja Egert Veinberg.
♦ 24.04. korraldas 11. klass Varstu kooli abiturientidele tutipäeva.
♦ 24.04. toimus Sänna kultuurimõisas 15 korda Artur Adsoni murdeluulevõistlus . Krabi koolist osales Marjana Kiudmaa,
Raimond Kolgi luuletusega "Ütsiktäht".
♦ 25.04. osalesid Krabi rühma noorkotkad Margo Raju, Ain Mägise, Joosep Keel Loksal toimunud vabariiklikul

võistlusel "Alati võistlus" ja saavutasid V koha.
♦ 27.04. Kehras toimunud Eesti Karikavõistluste võistlustel võistlustantsus D- klassile saavutasid Stella Männiste ja Arthur
Lepp Juunior 1 võistlusklassis LA- tantsudes esikoha ning said edasipääsu Juunior 1 C võistlusklassi.
♦ 28.04. toimus Varstu Kultuurikeskuses hajaasustuse programmist toetuse taotlejatele teabepäev.
♦ 28.04. toimus Varstu kooli hoolekogu koosolek.
♦ 29.04. osalesid 17 valla koolide õpilast Kubijal Võru maakonna koolinoorte murdmaajooksu võistlustel. Seekord tõusis
poodiumile ainult Andrei Zujev, kes PC 500m jooksus saavutas III koha. Esikümnesse jooksis veel Mihhail Zujev, kes sai
tubli 8. koha. Väga hästi jooksis ka Damian Kruusa, kes 96 jooksja konkurentsis oli 14-nes.
♦ 29.04. käisid Krabi kooli 4.-5. klassi õpilased Tartus teatrietendust "Totu kuul" vaatamas.
♦ 30.04. avati pidulikult RMK Pähni looduskeskus, mis Euroopa Regionaalarengu Fondi toel sai uuenduskuuri. Avamisel
osalesid vallavalitsuse ja valla allasutuste esindused ning laulsid Varstu lasteaia lapsed.
♦ 03.05. toimunud talgute raames tehti korda Kõrgepalus laste mänguplats ja korrastati mõisaparki, Vana-Roosas

peeti külatalguid kiriku juures ja korrastati Vana-Roosa surnuaeda, Krabi külas ehitati rahvamaja juurde lõkkeplatsi
grillikohaga ja tehti muid heakorratöid ning Ritsiku 7 peeti mõttetalguid ja koristati keldrit.
♦ 02.-03.05. toimunud noorkotkaste ja kodutütarde maakondlikul RENE RETK 2014 saavutas Krabi rühm II koha,
koosseisus Margo Raju, Joosep Keel, Ain Mägise ja Kaarel Kõvatu.
♦ 07.05.oli Varstu lasteaia hoolekogu koosolek ja Varstu poodi pandi üles lasteaialaste joonistused „Minu ema“.
♦ 07.05. oli Varstu kooli 4.-5.kl. õppepäev Võrus, toimus päästeameti õppus ja vaadati etendust "Hiired pööningul".
♦ 08.05. valmistasid lasteaia lapsed emadele kooki, mis enne emadepäeva peole minekut ühiselt ära söödi.
♦ 09.05. toimus Varstu Kultuurikeskuses „VARSTU KEVADLAUL 2014“, mis oli pühendatud saabuvale emadepäevale.
♦ 10.05. Varstu laadal pakkusid kaupa Eesti ja Läti müüjad ning Pihkva käsitöölised. Laadaprogrammil esinesid Varstu
kultuurikeskuse taidlejad, Antsla noorte segarühm „Särts“ ja Pihkava folklooriansambel „SKAZ“.
♦ 12.05 avati Krabi koolis 8. klassi õpilase Elise-Martina Rämmeri näitus “Une-näod”. Näitusel on eksponeeritud 8 portreed,
maalitud akrüülvärvidega. Maalid sünidisid 8. klassi kohustusliku loovtööna, juhendaja Urve Konksi. 20. maist saab näitusega
tutvuda Varstu Keskkoolis ja alates 28.maist on näitus “Une-näod” üleval Võru lasteraamatukogus.
♦ 13.04.osales Krabi kooli 7. Kl. poiste meeskond Puigal Võrumaa koolinoorte korvpalli meistrivõistlustel ja saavutas 7. koha.
♦ 13.04. toimus Varstu lasteaias keskkonnaalane õppepäev „Sipelgas Ferda prügi“, mille viis läbi Keskkonnaameti ValgaPõlva- Võru piirkonna keskkonnahariduse spetsialist Helen Kivisild.
♦ 14.05.toimusid mõlemas valla koolis kevadised spordipäevad.
♦ 15.05. osales vallasekretär Võrus ATAK-i korraldatud korrakaitseseaduse üldaluste täienduskoolitusel.
♦ 16.05. osales Krabi kooli 4. – 5. klassi poiste võistkond Võru Spordikeskuses Võrumaa koolinoorte rahvastepalli
meistrivõistlustel ja saavutas 5. koha.
♦ 16.05. maakondlikul noorkotkaste ja kodutütarde tuletõrjevõistlustel saavutas Krabi rühm III koha, võistkonnas: Margo
Raju, Joosep Keel, Henri Heinsoo, Ain Mägise, Mariliis Põder ja Marianne Kuus.
♦ 17.05. Kohilas toimunud tantsuturniiri „Magus Algus“ V etapil saavutasid Alice Saluorg ja Kristo Pille E-klassi

võistluses JI klassis standardis 16. paari hulgast I koha ja Ladina tantsudes 17. paari hulgast I koha.
♦ 19.05. andis Parksepa rahvamaja ansambel “Vannamuudu“ kontserdi Varstu Kultuurikeskuses.
♦ 21.05. tutvusid Varstu keskkooli õpilased, volikogu esimees ja vallavalitsuse töötajad Tallinnas Riigikogu tööga.
♦ 22.05. toimus Varstu kooli staadionil Varstu lasteaia Sipelgas II spordipäev.

Teated
OÜ Redsom müüb ja paigaldab üle Eesti klaasplasttooteid: septikud, tuletõrjemahutid, veemahutid, muda-ja
õlipüüdurid. Tooted on valmistatud kerimismeetodil, omavad sertifikaati ja garantiid.
Tel 537 38556, www.rwdsom.ee; tellimus@redsom.ee


Varstu Vallavalitsus, tel 78 21 353, vald@varstu.ee

