August 2015 – 6 (151)

Volikogus
21. augusti volikogu istungil otsustati lisaks Varstu õpetajate maja maa sihtotstarbe muutmise taotlemisele ka
maaüksuse võõrandamise loa taotlemine. Anti nõusolek naaberkinnistuste omandamise loa taotlemiseks OÜ-le
Oina ja otsustati asuda pärima Pähni külas asuvat Aleksander Konsapi`le (surnud 05.02.2000) kuulunud
vallasvara.

Teade
19. septembril toimub Matsi krossirajal Eesti Meistrivõistluste V etapp bagi- ja veoautokrossis.

Suvel toimunust
♦ 28.06. Missos toimunud Võrumaa Suvekarika 2.etapil sõiduautode Rahvakrossis saavutas Sigmar Tammemägi III koha ja
Toomas Soe IV koha. Lätimaal Jekabilsis 25.07. Ziguli karikasarjas saavutas Sigmar Tammemägi III koha.
♦ 19.07. esimesel üle-eestilisel avatud talude päeval külastas meie valla Matsi külas Urve Tedre iluaiatalu ca 130 huvilist.
♦ 04.07. Rõuge 18. paadirallil saavutasid Rafti klassis (8 sõudjat) II koha võistkond „Isad ja pojad“ milles osalesid meie vallast
Rainer ja Reinar Vissel. Kahesõudja võistkond Varstust „Nalja kah“ Jane ja Ruth Saluorg osalesid paadirallil esimest korda.
♦ 03.-05.07. korraldasid Markus Truup ja Lauri Kütt Vana-Roosas elekrtoonilise muusikafestivali „KÕU”.
♦ 11.07. XXI Paganamaa Päevad toimusid seekord Marje Mürgi eestvõtmisel. Ikka legendide rada, esinesid Paganamaa
brass, ansambel „ 7vanatüdrukut Toilast “, külateatri etendus „Siin mi olõmi“ ja tantsuks mängis Audru Jõelaevanduse Punt.
♦ 18. 07. korraldas Kati Truup Vana-Roosas Ratsaspordiürituse „Ubajärve rännak“. Anti välja ka Varstu valla karikas.
♦ Maikuus registreeritud MTÜ Vana-Roosa Wärk alustas oma tegemisi hoogsalt. 22.06. toimus rahvarohke jaanipidu, 17.07.
peeti perepidu, kus alustuseks korraldati maastikumäng lastele, siis ühine pannkoogi söömine, disko lastele ja õhtul simman
ansambliga „Wismari poisid“. 29.08. peeti traditsioonilinne Vana-Roosa Kalapäev, kus lisaks kalapüügile toimub õhtul
simman ansambliga Sulatsõ.
♦ 25.07. Varstu Kultuurikeskuse kutsel etendas Paide Huviteater vallamaja esisel platsil kaks lühietendust.
♦ 12.08. toimus Võru maavanema tänuüritus „Kaunis kodu 2015“. Võrumaa kauni kodu konkursile esitasid üheksa
omavalitsust kokku 18 kodu või muud hoonet. Konkursi kolme võitja kõrval anti kõigile osalejatele üle riigihaldusministri
tänukiri ja mastivimpel ning meie vallast Heivi ja Toomas Keemile Kangsti küla Kalla talust ja Urmas Kivirannale Soolätte
küla Tammemetsa talus
♦ 15.08. toimus Kangsti kiigeplatsil rahvarohke SUVEPIDU, kus nauditi Vastemõisa Rahvamaja näitetrupi lavatükki
„Mikumärdi“ ja tantsiti ansambel Relax saatel. Korraldajaks Kangsti Külaselts.
♦ 15.08. korraldas Krabi külaselts Krabi rahvamajas 80.-90.-ndate DISCO.
♦ 18.08. kohtus riigihalduse minister Arto Aas Võru maakonna omavalitsusjuhtidega, arutati maavanema kandidaati.
♦ 22.08. toimus Kõrgepalus suve lõpupidu, mille tarbeks Kõrgepalu Seltsingu liikmed ja külaelanikud meisterdasid
tantsulava. Toimusid seltskonnamängud lastele ja suurtele ning tantsuks mängis ansambel Vildist kübar.
♦ 23.08. Smiltenes toimunud Eesti Meistrivõistluste IV etapil veoautokrossis sai Sigmar Tammemägi GAZ-53 klassis II koha.
♦ 24.08. osales Varstu lasteaia direktor nõupidamisel Võru Maavalitsuses ja 25.08. koolide õpijuhid koolieelsel nõupidamisel
Kääpa põhikoolis.
♦ 25.08. osales vallavanem maakonna laiendatud tauditõrje komisjoni koosolekul.
♦ 26.08. toimus Krabi koolis Haridus- ja Teadusministeeriumi ja Sotsiaalministeeriumi ühine töökoosolek, kus tutvuti Krabi
õpilaskodu tööga ja arutati õpilaskodude arengut ja muudatusi puudutavaid küsimusi.
♦ 28.08. Sel aastal toimus Võrumaa Aasta Õpetaja 2015 valimine üleriigilise süsteemi „Eestimaa õpib ja tänab“ vahendusel,
kus kõigil huvilistel oli võimalik esitada kandidaate haridustöötajate tunnustamiseks. Meie vallast pälvis selle väärika tiitli
Varstu lasteaia direktor Liivi Mõttus, kelle esitas kandidaadiks lasteaia hoolekogu. Auväärseks kandidaadiks oli esitatud
Helve Tina Varstu Keskkoolist. Autasud anti kätte kultuurimajas Kannel toimunud hariduskonverentsil „Suhtlemine kui
võtmepädevus," mille korraldas Euroopa Majanduspiirkonna toetuste programmi „Riskilapsed ja – noored" vahendite kaasabil
Võru Maavalitsus, kui projekti juhtpartner.
♦ 30.08. saavutas Varstu KK õpilane Armands Ivanovs Tartus Tamme staadionil Fred Kudu mälestusvõistluste kergejõustiku
mitmevõistlustel I. koha.

Lapsevanemad alahindavad elektriohte
Elektrilevi tellitud uuringust selgus, et 67% lastevanematest on suhteliselt muretud oma lapsi ähvardavate
elektriohtude suhtes, aasta varem oli sama näitaja 47%. Samal ajal hindavad noored ise oma teadmisi elektriohtudest
keskmisest väiksemaks.
„Loodetavasti ongi inimesed ennast elektriohtudega paremini kurssi viinud, sest uuringu järgi peab kolmveerand vastanutest
oma teadlikkust elektriohtudest kõrgeks,“ tutvustas uuringu tulemusi Elektrilevi juhatuse liige Jaanus Tiisvend. „Statistika järgi
elektriõnnetuste arv eelmisel aastal hoopis kasvas kümnendiku võrra. Sõnades ja tegelikkuses paistab erinevus.“
Teadmatusest ja hulljulgusest juhtunud õnnetuse näitena tõi Tiisvend eelmise aasta kevadel Raplamaal toimunud õnnetuse,
kus 16-aastane noormees ronis alajaama katusele ja sai eluohtliku elektrilöögi
Uuringust selgus ka, et kuigi suur osa inimesi oli arvamusel, et tunnevad elektriohte hästi, siis vähemalt poolel elanikkonnast
tekiks tegelikus ohuolukorras suuri raskusi. 41% vastanutest ei oska ohutult maha langenud pinge all elektriliinist eemalduda
ja 10% protsenti vastanutest teeks seda valesti. Kolmandik vastajatest teadis, et ohutu on pinge all olevast liinist eemalduda
hüpata ühel jalal või kaks jalga tihedalt koos ohuallikast kaugeneda.
Kuigi uuringu järgi on elektriohuteadlikkus kõrgem 40-59 aastaste, Lääne-Eesti ja maal elavate inimeste seas, juhtus eelmisel
aastal tõsine õnnetus Jõgevamaal, kus vanem naisterahvas läks peale äikesetormi alajaama elektrit tagasi lülitama ja sai
tõsiseid vigastusi. Elektrilevi palub mitte ühelgi põhjusel kõrvalistel isikutel alajaamadesse minna, vaid helistada rikketelefonil
1343, et probleemi kõrvaldaksid elektrikud.
Tehnilise Järelvalve Ameti statistika järgi toimub enamus elektriõnnetusi suvekuudel. 2014. aastal toimus 52%
elektriõnnetustest vahemikus mai kuni august. Elektrilevi korraldab igal kevadel elektriohutuskampaania, milles kutsub
lapsevanemaid lastele rääkima elektriohtudest sest iga elektriõnnetus on piisavate teadmiste korral välditav. Mida ja kuidas
rääkida lastele elektriohtudest leiate Elektrilevi ohutusportaalist elektrilevi.ee/ohutus.
Elektrilevi on suurim jaotusvõrguettevõte Eestis enam kui 30 võrguettevõtte seas. Toome elektri põhivõrguseadmetest kodude
ja ettevõteteni pea kõikjal Eestis, välja arvatud Läänemaal, Viimsis ja Narvas. Elektrilevi haldab ligikaudu 64 000 kilomeetrit
elektriliine ja 24 000 alajaama.
Lisainfo ja küsimused: Kaarel Kutti
Tel: 55 54 1989 www.elektrilevi.ee

Elektrilevi kommunikatsioonijuht

Reklaami

Läti firma SPERO SK OÜ on avatud koostööks.
Meie firma tegeleb tee-, silla-ja elektriülekandeliinide, riiklike asutuste, kirikute, haudade, kabelite, arhitektuurimälestiste ja
muude objektide ääres olevate ohtlike puude mahasaagimisega. Meil on soodsaimad hinnad!
Kalmistutel olevate ohtlike puude mahasaagimine on üks keeruliseimaid puukõrvaldusviise. Kalmistul kasvavate puude
mahasaagimisel kasutatakse tervet tehnoloogiate kompleksi - kuna autokraanaga pole võimalik kalmistule sõita, teostatakse
vajalikke töid alpinistide poolt: kõik osad - oksad ja tüvefragmendid - riputatakse hoolikalt eemaldatava puu tüvele.
Vaatamata antud töö keerulisele on kalmistul kasvava puu kõrvaldamise keskmine maksumus - 70 EUR/puu.
Tel.: +371 26808200 (vene keeles); +371 29419522 www.sperosk.lv E-post: info.sperosk@inbox.lv
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