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Volikogus
20. oktoobri volikogu istungil kinnitati valla eelarvestrateegia järgnevaks neljaks aastaks, vaadati üle valla
arengukava ja otsustati uuendada valla auto liisingulepingut.

Kuidas pidurdada pikanäpumehi ?
Viimasel ajal on Võrumaal sagenenud vargused ehitusjärgus hoonetest, kõrvalhoonetest ja eluruumidest. Paraku selgub
sündmuskohtadel, et tihti hoiavad inimesed neile hinnalist vara varastele hõlpsasti juurdepääsetavates kohtades. Olgu selleks
siis piirdeta hoov, lukustamata kuur, kilekasvuhoone, ehitusjärgus uste ja akendeta maja või muu taoline avatud hoone. Ka ei
ole arukas jätta väärtuslikku tehnikat suvilatesse või maakodudesse, kus puudub järelevalve nii inimeste kohalolu kui muu
valvesüsteemi näol. Varguste statistikast nähtub, et läbi aastate on vargad himustanud just seda hinnalist tehnikat, mis päeva
lõppedes tavapäraselt kas haagitud ukse või siis suisa avatud kuuriukse taha lükatakse: murutraktorid, võsalõikurid, niidukid,
tööriistad, ehitusmaterjal.
Kuidas pikanäpumehi pidurdada?
• Esemed, millest sa ilma ei taha jääda, paiguta varga silma eest ära ja valvega kohta
• Hoidke naabritega kontakti ning jälgige võimalusel vastastikku kahtlasi liikumisi piirkonnas
• Kahtlasi tegelasi või liikumisi märganuna anna sellest politseile teada
• Märgista hinnalisemad esemed eritunnusega, võimalusel fotografeeri need üles
• Võimalusel paigalda hoovi vargusi ennetavad või vargaid avastavad seadmed:
liikumisanduriga valgusti, signalisatsioon, videovalve.
Hans Saarniit, piirkonnapolitseinik

Teade metsaomanikele
Keskkonnaameti Põlva-Valga -Võru regiooni metsanduse spetsialistide
vastuvõttu valdades ei toimu 01. oktoobrist 2015
Teie korrektselt täidetud metsateatis võetakse menetlusse, kui:
1) esitate selle e-teatisena (E- riigi, e-panga, avaliku metsaregistri kaudu)
2) edastate digitaalselt täidetud ja digallkirjastatult metsateatise koos (kaardiga) meilile: voru@keskkonnaamet.ee
3) viite või saadate selle aadressil: Keskkonnaamet, Karja 17A, 65608 VÕRU, Keskkonnaameti majas saab
metsateatist täita igal tööpäeval kella 9.oo – 16.oo.
Meeta U i b o tel 510 9321; meeta.uibo@keskkonnaamet.ee, vastuvõtt Keskkonnaameti majas teisipäeviti.
Metsateatisi aitavad täita ja metsaomanike nõustavad kõigis metsanduslikes küsimustes
Võrumaa Metsaomanike Liidu lepingulised konsulendid:
Aarne Volkov, tel. 529 9841, e-post: aarne.volkov@erametsaliit.ee
Aavo Saks, tel. 518 5587, e-post: aavo.saks@erametsaliit.ee
Joel Kuusk, tel. 517 4905, e-post: joelksk@gmail.com
Aarne Volkov võtab metsaomanikke vastu Võrumaa Metsaomanike Liidu kontoris igal esmaspäeval ja neljapäeval
kell 09:00-16:00. e-post: aarne.volkov@erametsaliit.ee
Puidu ühismüügi korraldajad: enampakkumiste korraldaja - Aarne Volkov, tel. 529 9841
raiete korraldaja ja metsamaterjali turustaja - metsameister Ilmar Ait , tel.5302 0544
Metsaühistu kontor asub aadressil Pikk 4, Võru linn ja on avatud kõigil tööpäevadel
kell 09:00 – 16:00. Lõuna kell 13:00 – 13:30.
Metsateatise täitmisel ja muude metsanduslike teemade puhul palutakse pöörduda SA Erametsakeskuse erametsanduse
konsulentide poole, kes aitavad täita metsaomanikel kõiki vorme, taotleda toetusi ning jagavad üldist teavet Teie metsa kohta.
Konsulentide kontaktid leiate SA Erametsakeskuse kodulehelt http://www.eramets.ee/konsulentide-andmebaas
Metsateatise esitamise võimalustest on põhjalikult kirjutatud keskkonnaameti kodulehel - metsanduse- metsateatise all.
Sealt saab ka metsateatise väljaprinditava või arvutis täidetava vormi.
Metsateatise vorm on ka valla kodulehel: keskkonnakaitse – metsamajandus ja puude raie

Lõppes projekt „Hooliv Kogukond“
Projekt “Hooliv kogukond” oli ellu kutsutud Rõuge, Haanja ja Varstu vallavalitsuste koostööna ja rahastatud
Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste programmi „Riskilapsed ja –noored“ avatud taotlusvoorust
“Kogukondlikud kuriteoennetuslikud algatused“. Varstu vallas on projekt lõppenud. Korrastati ja täiendati Varstu
randa ja kooli staadioni, Krabil sai värskema ilme mänguväljak, puhastati parki ja saadi juurde uusi atraktsioone
ajaveetmiseks. Peaasjalikult olid toimetamas valla noored, kellele kõigile siinkohal suured tänud. Aitäh kõigile
osapooltele tegevuste ja toimetamiste laabumise eest. Taas kord on juures uus kogemus järgmiseks
kogukonnapõhiseks ettevõtmiseks. Projekti pilte näeb valla kodulehel.
Ingrid Luik-Semevsky- projekti koordinaator

Mis tulekul
30. oktoobril Varstu Keskkoolis kell 18.oo Halloweeni pidu/stiilipidu
09. novembril Varstu Kultuurikeskuses kell 11.oo Eesti Lasteatri lasteetendus „Linnakoll ja metstroll“.
10. novembril Varstu Kultuurikeskuses kell 19.oo Alen Veziko ja Pärt Tarvase kontsert „Ikka veel teel“.

Vallas toimunust
♦ 29.09. tähistas Varstu Keskkooli pere Mihklipäeva. Lapsed müüsid mihklilaadal omavalmistatud küpsetisi. Toimus
nunnunäitus ja sügiskübarate võistlus. Esinesid Varstu Sipelga lasteaialapsed ja kohal oli lõõtsamees Mihkel.
♦ 30.09.osalesid Varstu ja Krabi koolide õpilaste võistkonnad Võru-Kubijal Võru maakonna koolinoorte murdmaajooksuvõistlustel. Armands Ivanovs saavutas PC500m jooksus II koha ja Stiiv-Toomas Meeks PA1000m jooksus III koha.
♦ 02.10. tähistati koolides ja lasteaias õpetajate päeva.
♦ 02.10. osales vallasekretär Tallinnas Andmekaitse Inspektsiooni korraldatud avaliku teabe päeval.
♦ 03.10. toimunud rahvusvahelisel noorte Tartu sügisturniiril judos võitis Võru Rei poistest Markus Soe (-21 kg) III koha.
♦ 03.10. tähistati Varstu Kultuurikeskuses eakate päeva. Istuti kohvilauas, vaadati Tsooru külateatri etendust, kuulati
päästeametnike nõuandeid ja tantsumuusikat tegi Metsavenna bänd.
♦ 05.-09. peeti Varstu koolis viisakuse nädalat. Teretamist tuleb veel kõigil tublisti harjutada!
♦ 05.10. tutvustasid Varstu vallast pärit noored autorid lasteaia lastele oma vastvalminud lasteraamatut „Ussikesed“.
♦ 06.10. käisid Varstu lasteaia vanema rühma lapsed Pähni looduskeskuses osalemas sooprogrammis.
♦ 07.10. osalesid Krabi ja Varstu kooli õpilased Võrumaa koolinoorte orienteerumise meistrivõistlustel Väimelas.
Harrastajate arvestuses (paaride) tulid esikolmikusse Kevin Tikenberg/Lauris Pikk – I koht, Triin Mertsin/Ethel Liivamägi –
I koht, Kristjan Kangro/Maicel Tamm – II koht, Henrik Tamm/Madis Kononenko – III koht.
♦ 08.10. heiskasid riigilipud kõik Riigi- ja kohalikud omavalitsused, juriidilised isikud, ettevõtted, asutused ja
majapidamised, millega näidati oma toetust ettevõtjatele.
♦ 08.10. käisid Krabi kooli 1-5 klassi õpilased Võru Kandles "Cippolino lugu" vaatamas projekti "Aitan lapsi" raames ja
reedel osalesid 9.klassi õpilased karjääripäeval Väimela Kutsehariduskeskuses.
♦ 08.10 külastasid Varstu kooli 4. ja 6. kl lapsed Võru kodutute loomade varjupaika. Külastus oli emotsionaalne ja asjalik.
Varjupaiga töötajad rääkisid igapäevatööst, lapsed said tutvuda loomadega, kes mingil põhjusel oma kodus ei saa elada.
Räägiti ka sellest, kuidas loomade varjupaika toomine käib. Pärastlõuna loomadega oli õpetlik, südamlik ja mõtlemapanev.
♦ 10.10. osalesid Varstu ja Krabi kooli KT ja NK rühma võistkonnad Järveres maakondlikul laskevõistlusel, kus nooremate
arvestuses saavutas I koha Sofia Semevsky Krabi rühmast.
♦ 09.10. osales vallavanem Väimales Eesti puidu- ja mööblitööstuse teenistusse rakendatava kompetentsikeskuse avamisel.
♦ 09.10. toimus Varstu lasteaias lastevanemate ja eraldi rühmade vanemate koosolekud. Uude hoolekogusse valiti rümade
poolt Kersti Jõgi ja Anneli Vissel, lasteaia poolt jäi liikmeks Inga Ploomipuu ja volikogu esindaja on Signe Arumäe.
♦10.10. toimus Põlvas Mesikäpa Hallis Eesti Karikavõistluste Etapp võistlustantsus C- klassile, kus Stella Männiste ja Mart
Kirotar saavutasid Juunior 1 vanuseklassis LA-tantsudes 4. ja ST- tantsudes 5. koha, Riivo Männiste ja Karily Klaus Noored+
Juunior 2 vanuseklassis saavutasid ST- tantsudes 4. koha ning Marika Adson ja Egert Arujõe ST- tantsudes 5. ja LA 4. koha.
♦12.10. katsid Varstu kooli 1. ja 2. klassi lapsed esimese õppeveerandi lõpu auks rõõmsate sügisvärvidega kaunistatud
suupisteterikka laua. Nobedamad suutsid oma riietusele lisada ka sobiva looduslikust materjalist meisterdatud kaunistuse.
Võeti kokku I veerandi töö, kiideti lahket sügist, mängiti ja tantsiti. Mõnus meeleolu ja hea tunne viidi ka kodudesse.
♦14.10. käisid 1. ja 2. kl. lapsed Pilpa järve ääres sügisejälgi otsimas. Lapsed väljendasid oma tundeid rannaliivale joonistades.
♦15.10. käisid Varstu kooli 6.-8.kl. lapsed KIK-i projekti raames matkal Meenikunno rabas.
♦ 17.10.tähistas Krabi külateater 15. sünnipäeva, esitati tükk „Jahilkäük“ ja tantsuks mängisid Parvepoisid.
♦ 20.10.Rahvusvahelise ettelugemisepäeva raames luges lasteaia lastele unejuttu Varstu raamatukogu juhataja Merike Kender.
♦ 20.10.osalesid koolide pedagoogid Võru Kreutzwaldi Koolis toimunud Võrumaa õpetajate VIII metoodikapäeval.


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

