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Aasta talu 2014
Jänedal toimunud Eesti Talupäevadel kuulutati välja 2014. aasta parimad talud. Erinevate põllumajanduse ja
maaeluga seotud organisatsioonide poolt oli kandidaatidena üles seatud kokku 15 talu 8 maakonnast. Parimad valiti
kolmes kategoorias: traditsioonilised tootmistalud, alternatiivset suunda arendavad talud ja noortalunikud. Žürii
kõrgeim tunnustus on austav nimetus „Eesti talu 2014“, mis sel aastal anti välja juba 22. korda. Eesti „Aasta taluks
2014“ ja ühtlasi parimaks tootmistaluks valis žürii Võrumaal Varstu vallas Kõrgepalu külas asuva Tuuma talu,
mida peavad Ants ja Sirje Schmidt. Tuuma talus on lambaid peetud juba 1995. aastast, kuid täies mahus
keskendus Schmidti pere lambakasvatusele 2007. aastal. Praegu on talus üle 1000 mahetootmisel lamba ja talle.
Mahetunnustatud maad on kasutuses 161 ha, mille hulgas on nii püsirohumaad kui lühiajalisi rohumaid, samuti
kasvatatakse oma talu vajadusteks teravili. Loomade tarbeks on ehitatud kaks lauta. Tuuma talus kasvatatud lambad
müüakse põhiliselt Prantsusmaale, Saksamaale ning Araabia maadesse. Aastas müüb talu 500-600 talle.
Edu ja kordaminekuid tublile talule ning õnne ja rahulolu pereliikmetele!

Sigade Aafrika katk on reaalne oht seapidamisele.
Sigade Aafrika katk (edaspidi SAK) on väga nakkuslik ning ägedalt kulgev nii kodu- kui metssigade viirushaigus, mis
iseloomustub palaviku, verejooksu, põletikuliste muutustega mitmesugustes elundites ja suure suremusega (kuni 100%
loomadest). Katku ei haigestu inimesed ning ka teised loomaliigid, kuid nad võivad viirust edasi kanda. SAKi ravi ning
vaktsiin selle vastu puuduvad. Praegu meie naaberaladel laialdaselt levivale katkule on iseloomulik haiguse üliäge vorm, mida
iseloomustab sigade äkksurm ning muude väliste haigustunnuste puudumine.
Sigade nakatumine võib toimuda ka kaudselt näiteks nakatunud loomadelt pärinevat liha sisaldava sööda või toidujäätmete
söötmisel, haigustekitajaga saastunud sööda, joogivee, allapanu, sõiduvahendite, sisseseade, joogivee, riiete vahendusel.
Metssigade nakatumine toimub enamasti metsa viidud katku haigestunud kodusigade korjuste, tapajäätmete vahendusel. Viirus
on väliskeskkonna tingimustele väga vastupidav, säilides: külmutatud lihas mitu aastat; soolatud lihas kuni 310 päeva;
suitsutatud lihas kuni 6 kuud. Viirus hävib kuumutamisel 70 °C juures.
Loomade haigestumisest või hukkumisest peab loomapidaja viivitamatult informeerima veterinaararsti.
SEAPIDAJA. Kaitsmaks oma loomi nakatumise eest tuleb järgida vähemalt järgmisi bioohutusmeetmeid:
• ära luba kõrvalisi isikuid loomapidamishoonesse;
• enne loomapidamishoonesse sisenemist vaheta riided, pese käed, desinfitseeri või vaheta jalanõud;
• hoia karja juurde toodav loom karjasolevatest loomadest eraldi (karantiin); hoia haige loom eraldi tervetest;
• ära sööda sigadele toidujäätmeid;
• teosta näriliste ja putukate tõrjet; väldi viiruse pääsu loomapidamishoonesse sööda, allapanu või inventariga;
• takista metsloomade ja teiste koduloomade pääsemist loomapidamishoonesse;
• ära vii seakorjuseid ega muid loomseid saadusi loodusesse, kus metssead võivad neile ligi pääseda ja nakatuda.
JAHIMEES. Ole praegu metsas ringi liikudes väga tähelepanelik. Igast leitud surnud seast teata maakondlikule
veterinaarkeskusele. Lisaks järgi alltoodud soovitusi.
• kütitud metssea sisikonna eemaldamisel kasuta ühekordseid kaitsekindaid ja pärast pese käed vee ja seebiga.
• puhasta ja pese (desinfitseeri) kõik riided ja kogu varustus (jalanõud, jahikott, nuga ja teised materjalid).
• hoidu loomakasvatushoonetesse minekust! Kui sinna minek on vajalik, siis järgi rangeid bioohutusmeetmeid;
• Ära too kütitud metssiga, tema nahka, liha või muud osa majapidamisse, kus peetakse sigu.
• Kui näed metsseal sigade Aafrika katkule iseloomulikke haigustunnuseid (näiteks verevalumid elundites, turses ja punased
lümfisõlmed, suurenenud põrn), siis teavita sellest maakonna veterinaarkeskust või volitatud veterinaararsti.
• Jahi käigus tekkinud loomseid kõrvalsaadusi või toidujäätmeid ei tohi põllumajandusloomadele sööta.
Loomapidajad, kes Te ei ole oma sigu registreerinud PRIA-s, siis tehke seda koheselt ja informeerige ka oma valla
volitatud veterinaararsti sigade olemasolust farmis, et oleks vajadusel võimalik abinõud tarvitusele võtta.
Valla volitatud veterinaararstid:
Antsla vald, Varstu valla Varstu piirkond – Martin Saavo 516 5630
Mõiste vald, Varstu valla Krabi piirkond – Arvo Mõttus 5342 5688
Täiendav info: http://www.agri.ee/et/seakatk

Ratsutamise Eesti meistrivõistlused juunioride arvestuses
19.juulil võis Varstu valla metsateedel näha uhkeid hobuseid kappamas, toimus juunioride heitlus meistritiitlile. Toimusid
vabaklassi stardid, tutvumisklass ja kvalifikatsioonisõidud. 45 starti, edukalt lõpetajaid veidi vähem.
Eesti meistriks juunioride arvestuses, distantsil 67 km tuli Berit Truuts hobusel Suzuki, ajaga 3.24,18, keskmine kiirus 19,68
km/h, teine oli Kaisa Keerd Filly-Bellaga ja kolmas Maria Runno Thor Emiraga, tema hobune oli ka päeva parim taastuja.
Varstu valla kiiruse karika, distantsil 67 km sai Kadri Kullerkupp hobusel Ilueedi ajaga 4,50, keskmine kiirus13,84 km/h
ja teiseks jäi Aivar Taro hobusel Bergama OX.
Esmast kvalifikatsiooni, 39 km, läbisid edukalt 17 sportlaspaari, nemad tegid alles esimesi starte sellel spordialal.
Vana-Roosa elanikud panid välja auhinna noorimale osavõtjale, kelleks osutus 12.a Eliise Laur kirjul ponitäkul Kilvet.
Väga palju startijaid (13) oli ka 20 km tutvumisklassis. Siin järjestust ei peetud, kõik edukalt läbijad said auhinnatud.
Eriauhinnad meie pärandtõugudele olid välja pannud meie ümbruskonna kohalikud hobusekasvatajad,
Parimad Tori hobused olid Hedi, ratsanikuks Maret Kasemets ja Pretadoor koos Maarja Muzakkoga.
Eesti raskeveo esindaja Hellik koos Sigrit Sillaga.
Eesti tõugu hobuseid oli kõige rohkem: Margit Raudkivi hobusel Ats, Ingrid Klein Arvinal, Annika Vallas Vaigal, Marleen
Tiirik Raudikul, Tuuli Kasemets Viirokil.
Auhinnad panid välja Tori hobustele OÜ Varstu AK Varstust, esindaja Janika Jõgeda, Eesti raskeveohobustele Hüti
Konverentsitalu OÜ Mõnistest, esindaja Pille-Riin Sarv ja Jarek Jõela Tsoorust, eesti tõugu hobuste kasvataja.
Peasponsoriks oli Josera Eesti. Tänud kõigile toetajatele - Varstu vald, Eesti Ratsaliit, MTÜ EER, Ratsane OÜ, AS KET; OÜ
Varstu AK, Hüti Konverenstitalu OÜ, Culverts OÜ, Jarek Jõela, Rein Lepp, Alex Lepajõe ja Vana-Roosa külarahvas.
Suured tänud ka kõigile abistajatele: heinaniitjale, veevedajale ja rajamärkijatele, eriti Janika Jõgedale! Üritus läks korda.
Kati Truup

Vallas toimunust
♦ 04.-06.07. toimus Vana-Roosas (Kikkaojal) I elektroonilise muusika Festival „KÕU“.
♦ 04.-06.07.Tallinnas toimunud 26. üldlaulu- ja 19. tantsupeol „Aja puudutus. Puudutuse aeg“ osales Võrumaalt 68 kollektiivi.
♦ 12.07. peeti Varstus endiste külanõukogude ja rajooni täitevkomitee töötajate kokkutulekut.
♦ 12.07. toimusid 20-ndat korda Paganamaa Päevad. Seigeldi legendide rajal, mängisid puhkpillipoisid “Paganamaa brass“,
Krabi külateater esitas Mürgi Marje kirjutatud ja lavastatud näidendi „Huudi Roosi“ ning tantsuks mängis ansambel FIX.
♦ 17.-20.07. XX Võru Folkloorifestivalil esines Krabi külateater oma viimase võrukeelse etendusega.
♦ 19.07. võis Varstu valla metsateedel näha uhkeid hobuseid kappamas, toimus juunioride heitlus meistritiitlile.
♦ 26. 07. Jänedal toimunud Eesti Talupäevadel tunnistati konkursi „Eesti parim talu 2014“ võitjaks meie valla Kõrgepalu külas
edukalt tegutsev Sirje ja Ants Schmidti Tuuma mahelambakasvatustalu.
♦ 27.07. toimus Hansi talu krossirajal Matsi autokross. Võistlus oli Eesti meistrivõistluste ja Balti karikavõistluste III etapp.
♦ 27.07. toimus Lüütsepas väga armas ja südantsoojendav üritus – peeti endiste Lüütsepa külalaste kokkutulekut.
♦ 05.08. oli Varstu valla Paganamaa külas tulekahju. Põles pelletivalmistamise tehase lao- ja tootmishoone.
♦ 16.-18.08. Suure-Jaanis toimunud IX Külateatrite festivalil valisid pealtvaatajad publiku lemmikuks Krabi Külateatri
Võrumaalt (lavastaja Marje Mürk). Eriauhind anti prints Jonnile – Aare Looritsale.
♦ 26.-27.07. osales ELKS Varstu osakond Lahemaal Looduskaitse seltsi vabariiklikul kokkutulekul, sõitu toetas ka volikogu.
Seekord valiti seltsile 6 uut auliiget, üks nendest Mõniste muuseumi juhataja ja kohalike dolokivikaevanduse plaanide vastase
võitluse eestvedaja Hele Tulviste. Kokkutuleku korraldajad kiitsid oma kodulehel kokkutuleku tublimaid –Varstu liikmeid.
♦14.-16.08. korraldas Krabi kool VI Vabariikliku õpilaskodu suvekooli, sedakorda Hiiumaal - võõrustajaks Kõpu kool, seega
diagonaalselt läbi Eestimaa. Meilt osalesid Krabi ja Varstu kooli kollektiivid ja tükike lasteaednikke. Osalejaid oli 97, meri
võttis kõiki vastu ja saatis ära imelise tuulevaikusega, vihm käis mööda, koolitaja oli fantastiline, õhtud olid sumedad ja
suitsulest maitses hästi. Tagasiteel tehti praamil ühispilt, kus olid vaid õnnelikud näod. Seda just meie õpetajad vajasidki.
♦ 16.08. avati Pähnis ELKS Varstu osakonna poolt Vello-Taivo Denksile elutöö eest mälestuspink.
♦ 17.08. Lätis Biržis toimunud Žiguli karikasarja etapil võitis standardklassis esikoha sarja liider Sigmar Tammemägi.
♦ 18.08. avati Varstu aleviku uuele elule aidatud aidad, kus hakkab tööle Varstu KÄSITÖÖKODA. Seal saab meistri käe all
teha savitöid, osaleda lastele mõeldud töötubades, vastavalt oma oskustele juhendada ise erinevaid töötubasid ja müüki panna
oma käsitööesemeid. Vahva vaheldus meie piirkonna igapäevaelule.
♦ 18.08. vallavalitsuse istungil otsustati hajaasutuse programmi toetuse saajad. Kõiki on informeeritud, info valla kodulehel.
♦ 19.08. Seoses maakonna arengustrateegia uuendamise ja Võrumaa konkurentsivõime tugevdamise tegevuskava
koostamisega toimus vallavalitsuses sel teemal kohtumine Võru Maavalitsuse esindajatega.
♦ 19.08. taastati Vana-Roosa külas 10.aasta tagune traditsioon – Punaku tiikidest püüti kala ja peeti KALAPÄEVA.
♦ 19.08. toimus Vana-Roosa puhkekohas meie kandi lõõtsamehe Lindmetsa Harri plaadiesitlus. Kuulamas ca 100 inimest.
♦ 19.08. toimus Varstu Kultuurikeskuses pidu, vaadati Tsooru külateatri etendust „Kraavihallid“.
♦ 19.-20.08. korraldas Kõrgepalu seltsing Kõrgepalu külalastele 2-päevase laagri, osales 13 last. Lapsed käisid Kõrgepalu
kandis orienteerumas ja näitasid oma osavust erinevatel võistlustel. Näputööd õpetas tegema Osula Põhikooli käsitööõpetaja
Rita Käär, tema juhendamisel valmisid käeketid, järjehoidjad, lilled jms. Lastele väga meeldis.
♦ 24.08. Lätis Smiltenes toimunud veoautokrossi Eesti Meistrivõistluste III ja Balti karikavõistluste IV etapil võitis esikoha
Rainer Vissel veoautode GAZ 51/52-klassis.


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

