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Volikogus
Maikuu volikogu istungil tutvustas Lõuna prefektuuri Võru politseijaoskonna ennetus- ja menetlustalituse juht
Anti Paap 2014 a politseitöö tulemusi Võru maakonnas ja Varstu vallas. Võeti vastu Varstu valla ühisveevärgi ja
-kanalisatsiooni kasutamise ning sellega liitumise eeskiri.

Lugupeetud metsaomanikud
27.aprillist - 09. juunini on Varstu valla metsaspetsialist korralisel puhkusel.
Valdades ei toimu vastuvõttu suvisel perioodil (01.maist – 01. oktoobrini)
Konsultatsioonid telefonil 7868365 - Keskkonnaameti metsatuba või 53465726 - naaberpiirkonna
metsaspetsialist Artur Birnbaum, asendaja.
Teie korrektselt täidetud metsateatis võetakse menetlusse, kui:
1) esitate selle e-teatisena (E- riigi, e-panga, avaliku metsaregistri kaudu)
2) edastate digitaalselt täidetud ja digitaalselt allkirjastatult metsateatise (koos metsa plaani või
kat. kaardiga) meilile: voru@keskkonnaamet.ee
3) viite või saadate aadressil: Keskkonnaamet, Karja 17A, 65608 VÕRU
Keskkonnaameti PVV regiooni metsanduse spetsialist Meeta Uibo, tel 510 9321

Koolide ja lasteaia lõpupeod
Varstu lasteaia lõpupidu 29. mail kell 15.oo Varstu lasteaias.
Varstu Keskkooli põhikooli lõpuaktus 12. juunil kell 17.oo Varstu Kultuurikeskuses.
Krabi kooli lõpuaktus 13. juunil kell 15.oo Krabi koolis.
Varstu Keskkooli lõpuaktus 21. juunil kell 17.oo Varstu Kultuurikeskuses.

Vallas toimunust
♦ 28.04. korraldas Võrumaa Omavalitsuste Liit valla- ja linnavalitsuste sekretäritöö tegijatele toreda Rahvusvahelise
sekretäride päeva tähistamise ürituse, meie vallast osalesid vallasekretär ja registripidaja.
♦ 29.04. toimus Varstu Kultuurikeskuses kevadkontsert, kus esinesid kõik tantsurühmad mida juhendab Lilia Veber, kellele
anti tunnustusena üle Varstu valla vapimärk.
♦ 29.04. osalesid koolide esindused Kubijal Võrumaa koolinoorte murdmaajooksu meistrivõistlustel, kus oma vanuseklassis
saavutas I koha Säde Kannumäe ja II koha Stella Männiste Varstu koolist.
♦ 29.04. uudistasid Varstu Keskkooli noored Eesti Rujienas jäätise valmistamist, maapiirkonnas kanepikasvatuse tooteid,
Naukšenis inimese muuseumit ning õpireis sai teoks Eesti-Läti ühisprojekti "Sünergia" raames.
♦ 30.04. külastas Varstu lasteaeda Riina Paat ja korraldas ürituse “Kõik õpime andma esmaabi”.
♦ 30.04. toimus Kõrgepalus kohaliku seltsingu eestvõttel volbripidu.
♦30.04.-01.05. osalesid maakondlikul luurevõistlusel „Rene-Retk 2015“ edukalt meie koolide noorkotkaste ja kodutütarde
esindused, Krabi rühma noorkotkad saavutasid I koha, meeskonnas Ain Mägise, Margo Raju, Henri Heinsoo, Kaarel Kõvatu.
Varstu rühma kodutütred samuti I koha, naiskonnas Age Kannumäe, Reili Jäädmaa, Gerda Mändmaa, Iris Arumäe ning
Varstu rühma noorkotkad II koha, meeskonnas Kervin Adamson, Egert Veinberg, Riivo Männiste ja Johannes Klaus Konksi.
♦ 05.05. osales Varstu KK 7.-9. klassi tüdrukute naiskond Võrumaa koolinoorte meistrivõistlustel võrkpallis ja saavutas III
koha ning harrastajate arvestuses tuldi esimeseks. Võistkonnas mängisid: Age Kannumäe, Jaanika Armulik, Reili Jäädmaa,
Säde Kannumäe, Kristella Valge, Kätlin Vent ja Kristin Valge.
♦ 06.05.osales Varstu KK 7.- 9. klassi poiste meeskond Võrumaa koolinoorte meistrivõistlustel võrkpallis ja saavutas I koha
harrastajate arvestuses. Võistkonnas: Kevin ja Stevin Leer, Jaanus Mitt, Joel Taal, Egert Veinberg, Riivo Männiste, Indrek Piir.
♦ 06.05. käisid Varstu lasteaia lapsed Võrus vaatamas teatrietendust „Nublu“, 07.05. avati kohalikus kaupluses joonistusnäitus
„Minu armas ema“ ja reedel käisid lapsed koos emadega Liikluslinnakus emadepäeva tähistamas.
♦ 06.05. sai Varstu Kultuurikeskuses vaadata Vilde Teatri Noortestuudio etendust „Poiste kool“ mida tuli vaatama ka kogu
Krabi koolipere, sest etenduses mängis Krabi kooli endine õpilane Kaarel Kõvatu.
♦ 08.05.toimus Varstu koolis emadepäevale pühendatud kontserdi „Varstu kevadlaul 2015“ ja oli avatud õpilastööde näitus.
♦ 08.-09.05. toimus Vastseliina Piiskopilinnuses Spordiühingu Ekstreempark korraldusel noorkotkastele Köiekoolituse
kursus, kus osalesid Krabi rühmast Ain Mägise ja Margo Raju.
♦ 09.05. toimus traditsiooniline Varstu Kevadlaat.

♦10.05. Antslas toimunud Lootuste Shiai IV etapil judos saavutas Markus Soe III koha ja Lüllemäel toimunud V etapil II koha.
♦ 12. 05. toimus Krabi koolis ülekooliline spordipäev.
♦ 12.05. inimeseõpetuse vabariiklikul olümpiaadil esindasid Võrumaad kaks meie kooli tüdrukut - 5.klasside arvestuses
omistati Stella Männistele III järgu diplom ja 7.klasside arvestuses esines samuti tublilt Liisa Maria Mihhailov.
♦ 12. 05. osales vallavanem Võrumaa omavalitsusjuhtide visiidil Viljandimaale, kus tutvuti valdade ühinemiskogemustega.
Varstu valla meeste võistkond osales Võrumaa võrkpalli meistrivõistlustel ja saavutas 8 meeskonna konkurentsis 6. koha.
♦ 14.05. käisid Varstu noored Eesti-Läti ühisprojekti "Sünergia" raames Kagu-Eestis ekskursioonil, külastati Alaveski
loomaparki ja Mõniste muuseumi.
♦ 14.05.Krabi kooli kevadpeol andsid emadele ja vanaemadele kontserdi lapsed ja külas olid lõõtsamehed Alo Piho, Harri
Lindmets ja Malle Vissel, kellega lauldi koos ühislaule.
♦ 15.05. osales Varstu kooli 4.-5. klasside poiste ja tüdrukute võistkond rahvastepalli maakonnavõistlustel.
♦ 15.05. nädalavahetusel said elanikud Varstu alevikus ja Krabi külas viia suuri jäätmeid kogumiskonteineritesse.
♦ 16.05. toimus kalmistuvahi eestvõtmisel Vana-Roosa kalmistul talgupäev ja olge tänatud Mihkel Truup, Leo Männiste, Ilmar
Vahemets, Silver Tammemägi, Rainer ja Ranno Vissel, Reinar ja Rainar Vissel, Hille Poola ja Urve Teder, kelle kaasabil sai
maha võetud mitu-mitu ohtlikku kuivanud lehtpuud ning koristatud ja põletatud oksapraht.
♦ 16.05. toimus Tartus Eesti Karikavõistluste Etapp võistlustantsus Tartu Cup 2015, kus Riivo Männiste ja Karily Klaus
saavutasid Juunior 2 C võistlusklassis Standardtantsudes 2. koha, Marika Adson ja Egert Arujõe 3. koha ning Stella Männiste
ja Mart Kirotar Juunior 1 C võistlusklassis Standardtantsudes 2. koha, Ladinatantsudes 3. koha ja Juunior 1 Vabaklassis
Ladinatantsudes 7. koha. Varstu valla tantsijad tänavad vallavalitsust huvihariduse toetamise eest.
♦ 19.-20.05. osalesid Varstu ja Krabi koolide võistkonnad edukalt Võru maakonna koolinoorte kergejõustiku
meistrivõistlustel, kokku saadi 23 medalit. Krabi koolist saavutas Damian Kruusa palliviskes 2. koha, Max-Sander Salusaar
300m. jooksus 3. koha ja Andrei Zujev kaugushüppes 3. koha. Varstu kooli parimaks tuli Armans Ivanovs, kes oma
vanusklassis teenis eduka esinemisega 4 maakonnameistri tiitlit: palliviskes, 60m jooksus, kaugushüppes, kolmikhüppes ning
II koha kuulitõukes ja 300m jooksus.
♦ 21.05 osalesid Krabi kooli 8-9.kl.õpilased KIK-i projekti koolitusel Vastseliinas "Kuidas looduses hakkama saada?"
♦ 22.05. peeti Varstu lasteaialaste III spordipäeva kooli staadionil.
♦ 22.05. tähistati koolides noorkotkaste organisatsiooni 85.sünnipäeva pidulikult vormikandmise päevana, räägiti tähtpäevast,
söödi kringlit ja tehti ühispilt kodutütardega. 27.05. osaleti aastapäevale pühendatud pidulik koondusel ja marsil Võru linnas.
♦ 23.05. Võrumaa laulu- ja tantsupeol, mis oli pühendatud Kai Leete 105. sünniaastapäevale, osales Varstu naisrühm.
♦ 24.05. Võrus toimunud Maiturniiril judos saavutasid Markus Soe esimese ja Loona-Maria Soe kolmanda koha.
♦ 24.05. Missos toimunud sõiduautokrossi „Võrumaa suvekarikas“ I etapil saavutas Sigmar Tammemägi rahvakrossis III koha.
Meie vallast osales kümmekond võistlejat.
♦ 25.05. osales Armands Ivanovs Võrus Võrumaa TV10 Olümpiastarti IV etapil ja saavutas poiste palliviskes II koha.
Laupäeval esindab Armands palliviskes Võrumaad Rakveres toimuvatel TV10 Olümpiastardi võistlustel.
♦ 25.05. osalesid vallasekretär, maakorraldaja ja majandusspetsialist uue ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse koolitusel.
♦ 26.05. käis Varstu kooli 3. klass Uhtjärve Ürgoru Nõiariigis ja liikluslinnas.
♦ 28.05. toimus Varstu kooli kõige tegusamatele õpilastele preemiaekskursioon Tallinnasse.
♦ 28.05. oli Võru maakonna tublimate ja aktiivsemate koolisportlaste vastuvõtt maakonnas.

Lõkked ja grillimine
Enne saabuvat jaanipäeva on õige aeg meelde tuletada lõkke tegemise ja grillimise ohutusnõuded. Enne lõkke tegemist
soovitame uurida kohaliku omavalitsuse õigusakte – tiheasustusalal võib olla lõkke tegemine keelatud või on eeskirjades ära
määratud, mida lõkkes põletada tohib. Kõik avalikel üritustel tehtavad lõkked tuleb kooskõlastada Päästeametiga. Selleks
palume pöörduda avaliku ürituse toimumise asukoha järgsesse päästekeskusesse. Lisainfot saab infotelefonilt 1524.
Lõkke tegemisel ja grillimisel tuleb jälgida samu ohutusnõudeid. Lõke või grillahi peab olema hoonetest ohutus kauguses, sest
hõõguvad sädemed võivad kanduda väga kaugele. Lõkke vahetus läheduses ei tohi samuti olla kergestisüttivaid esemeid.
Lõkke- või grillimiskoha ümbrus tuleb puhastada kuivanud taimestikust, okstest ning muust põlevmaterjalist. Kasulik on
ümbritsev kuiv maapind veega märjaks kasta ning lõkkekoht kivide või mittesüttiva pinnasega piirata. Kõik lõkked ja
grillahjud peavad kasutamise ajal olema pideva järelevalve all ning käepärast tuleb varuda kustutusvahendid – liiv, vesi või
pulberkustuti. Pärast grillahju kasutamist või lõkke tegemist tuleb lasta põlevmaterjalil täielikult ära põleda või jäägid
kustutada. Tuld on lubatud teha vaid nõrga tuulega – kui liiguvad ainult peenikesed puud, puuoksad ja -lehed. Metsas tohib
lõket teha vaid selleks ettenähtud ja tähistatud kohas. Kuigi lõkke tegemisel või grillimisel ei ole vanuse alam- ega ülempiiri,
ei tohiks lapsed ilma täiskasvanuta tuld teha. Lastele tuleb selgitada esmaseid ohutusnõudeid ja olla ise neid täites eeskujuks.
Infot ohutu tule tegemise kohta saab http://www.paasteamet.ee/et/kodanikule/tuleohutus/
Astra Pintson-Käo, Päästeameti pressiesindaja
e-post: astra.pintson-kao@rescue.ee tel. 5308 1211, 733 7342
BIOCLAR reoveepuhastusseadmed

Müük, paigaldus, hooldus. Info:tel.53796915 ja 5072412 www.bioclar.ee
Euroopa kvaliteet, soodsad hinnad!
Selle kupongi esitajale allahindlus 10%

Eesti - Läti ühisprojekt "Sünergia"
Varstu Keskkool, Parksepa Keskkool, Smiltene Gümnaasium ja Naukšeni vald on käed ühendanud rahvusvahelises Eesti - Läti
projektis "Sünergia". Projekti loojate eesmärk on anda noortele rohkem võimalusi teiste koolide ja naaberriigi tundma
õppimiseks. Noored saavad tutvuda ning õppida tööd tegema eri rahvusest meeskonnas.
Projekt algas noorte jaoks 2014suvel. Esimene laager toimus 11.-14. augustil Haanjamaal Rogosi mõisas, teine toimus 24.27. augustil Lätis Smiltene gümnaasiumis. Laagrites õppisime, mida tähendab vastutus, loovus, ja mis on selle kasutamise
võimalused. Saime aru, kes me oleme ja mida me tahame. Laagri juhendajad olid noored. Õppisime üksteisega arvestama,
lahendama probleeme, saime teada ettevõtluse põhitõed. Laagrid oli väga meeldejäävad ja huvitavad.
Projekti raames on toimunud koole tutvustavad õppesõidud ja väljasõidud kohalikesse ettevõtetesse. Smiltenet külastades
käisime linnavalitsuses, kohalikus infopunktis, TV- stuudios, Smiltene kultuurimajas, Smiltene puidutöökojas. Naukšene
maapiirkonnas nägime - kuulsime, mismoodi kasvatatakse maasikaid ja astelpajusid, kuidas on vaja tegutseda lamba- ja
tšintšiljakasvatuses, mismoodi valmistatakse kirste. Varstu–Mõniste piirkonnas külastasime Taarapõllu ja Metsavenna talusid.
Ettevõtlikud ettevõtjad jagasid meile näpunäiteid, kuidas on võimalik ärimaalimas tegutseda. Peamine sõnum nende poolt oli:
töö, töö, raske töö, ilma tööta ei jõua kuhugi; on vaja analüüsimisoskust, loomingulisust, julgust katsetada. Külastasime ka
Parksepa Keskkooli, kus on palju aktiivseid ja toredaid noori. Kuna oli möödunud 25 aastat Balti ketist võtsime kõik koos,
lätlased ning eestlased, kätest kinni ja tegime inimeketi ümber Parksepa koolimaja. Tundsime ühtsuse tunnet ja ka uhkust.
Õpime koolis läti keelt, oleme saanud ülevaate läti kultuurist ja tavadest. Läti keele õpetaja Līga-Maija Seniņa on meiega väga
kannatlik ning tundides õppimise kõrvalt saab alati ka natuke nalja. Peame valmis saama veel filmi, mille teemaks on „Kas on
kerge olla noor?“. Filmikoolitust käis meile andmas Mikk Rand. Ta õpetas meile, kuidas teha ja vormistada korrektselt
stsenaariumit, jagas näpunäiteid, kuidas filmida ning kuidas film kokku monteerida. Nüüdseks on ka film valmis saanud.
See projekt on vaheldus tavalisele koolirutiinile, silmaringi laiendamiseks ja aruteluks majanduse ning piiriäärse elu üle ka
noorte seas. Õnneks leidsime antud projektiga palju sõpru nii eestlaste kui lätlaste hulgas, saime arutada omavahel noorte
probleeme siin ja sealpool piiri ning tihtipeale selgus, et paljud asjad on meil siiski ka ühtemoodi. Kõik noored kes olid projektiga
seotud, said antud projekti raames juurde uusi kogemusi ja nautida põnevaid külaskäike partnerite juurde. Tänaseks aga
hakkab projekt lõpule jõudma ning jäänud on veel mõned suuremad üritused: 14. mail kultuuriline ekskursioon Varstu-MõnisteHaanja piirkonnas ja 3.juunil lõpuüritus Riias. Tore, et saime sellises huvitavas projektis kaasa lüüa!
Projekti „Youth for Synergy“ noorterühm

IV õppeveerandi maakondlikud aineolümpiaadid ja konkursid, kus Varstu Keskkooli õpilased said
jätkuvalt väga häid ja häid tulemusi.
Inimeseõpetuse piirkondlik voor
Stella Männiste 5.klass
I koht (kutsutud vabariiklikule võistlusele)
Alice Saluorg
5.klass
II koht
Marika Adson
6.klass
III koht
Armin Siig
6.klass
16.koht
Liisa Maria Mihhailov 7.klass I koht (kutsutud vabariiklikule võistlusele)
Säde Kannumäe
7.klass
II koht
Riivo Männiste 8.klass
7.koht
Ele Laks
8.klass
9.koht

Õpioskused 5. Klass Võistkonnas Alice Saluorg, Anne-Mai Vaikjärv, Stella Männiste 11.koht
Õpioskused III kooliaste Võistkonnas Age Kannumäe, Säde Kannumäe, Kätlin Vent 7.koht
Matetalgud
24. aprillil lõppesid kolm kuud kestnud üleriigilised Matetalgud. Kus osalesid 2., 3. ja 4. klassi õpilased.
2. klass
16. koht (1045 osaleja klassi seas)
3. klass
142. koht
4. klass
205. koht

Tänusõnad juhendanud õpetajatele Helve Tina, Rita Riisenberg, Reet Järvpõld ja Ene Pärnaste.
Õppealajuhataja Juta Koemets


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

