Mai 2016 – 5 (160)

Volikogus
10. mai volikogu istungil nõustuti Rõuge valla ettepanekuga alustada haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle
läbirääkimisi, et moodustada Varstu, Rõuge, Haanja ja Misso valdadest üks omavalitsusüksus. Mõniste vald vastas
eelmisele Rõuge valla ettepanekule eitavalt. Kuulati ära revisjonikomisjoni aruanne, kinnitati haridus- ja kultuurikomisjoni koosseisu muudatus ja tühistati volikogu otsus pärandavara pärimiseks, kuna pärandaja viimane elukoht
ei olnud Varstu vald. Otsustati toetada valla koolides õppivate laste suvelaagritest osavõttu 50 % ulatuses ja
puudega laste laagritest osalemist 75 % ulatuses lastevanemate avalduste alusel ning toetati ühele õpilasele
muusikariista soetamist.

27. mail kell 16.00 – Varstu LASTEAIA SIPELGAS LÕPUPIDU.
2016 suve kultuuriüritused meil ja mujal lähikonnas
28. mai Põlvan IV võrukiilne laulu- ja rahvapidu UMA PIDO
04. juuni Parksepas Võrumaa memme-taadi suvepidu (Varstu rühmad osalevad)
05. juuni Põlvas Lõuna-Eesti memme-taadi suvepidu (Varstu rühmad osalevad)
12. juuni Jõgeval II Naiste Tantsupidu „Mehe lugu” (Varstu naisrühm osaleb)
18.- 19. juuni Vasteliina XXII Maarahva Laat.
22. juunil Tamula rannas jaanituli ja RAHVAPIDU koos muinastulede süütamisega.
22. juuni Mõniste valla Kodukandipäev ja Jaanipidu ans „Väikeste lõõtspillide ühing”
22. juuni Vana-Roosa Jaanituli, esinemised ja ansambel VILDIST KÜBAR.
23. juunil toimub Võidupüha paraad Võrus Vabaduse tänaval, millele järgneb Maakaitsepäev.
23. juuni VARSTU VALLA JAANIPIDU Kangsti kiigeplatsil, tantsuks IRENA ja Ivar Hansen.
23. juuni Kõrgepalu küla Jaanituli
02. juuli Rõuge Veepidu ja Paadiralli
06.-10. juuli XXII Võru Pärimustantsufestival
09. juuli Kubija mändide all Öötantsupidu „Kohtumine ristteel“. (Varstu naisrühm osaleb)
08. -10. juuli Kikkaoja elektroonilise muusika festival „KÕU”
09. juuli XXII Paganamaa Päevad - Krabi Külateatri etendus, torni avamine ja ans. „Vanaviisi“
16. juuli Vana- Roosas Ratsaspordiüritus „Ubajärve rännak“
16. juuli Vana-Roosas Perepidu
16. juuli Viitina Kuurits 2016
16. juuli Lõõtspillipidu HARMOONIKA Põlvas
23. juuli Tsoorus Südasuve Simman ansambliga „Audru Jõelaevanduse punt“
24. juuli Vana-Roosa kalmistupäev algusega kell 11.00
06. august Kangsti kiigeplatsil Külapidu.
06.-07. august Kuutsil Motoklubi Wildhogs MC Ekstreemmotopäev „Musta notsu rally“.
12. august Varstu naisrühma PÄÄSUSILM 10. sünnipäevapidu, tantsuks ans. „Elumees“
13.-14. august Antslas HAUKA laat
13. august Vana-Roosa kalapidu ja simman ansambliga NÕEL
17. september Matsi krossirajal Eesti ja Balti MV etapp veo- ja bagiautode krossis
Pikanäpumehest sammuke ees
Ilmade soojenedes veedetakse vabad päevad, nädalavahetused ja puhkused maal. Just sel ajal sagenevad ka
vargused suvilatest, garaažidest ja maamajadest, kus pidevalt sees ei elata.
Võru politseijaoskond tuletab meelde, kuidas oma suvekodu vara hästi kaitsta ja soovitab järgida alljärgnevaid soovitusi.
- Maamajast lahkudes paigutage hinnalised esemed silma alt ära lukustatud kohta. Kindlasti tasub jälgida, et majadel ja kõrvalhoonetel oleks ees korralikud
lukud nii ustel kui ka akendel. Uksed ja aknad tuleks lukustada isegi siis, kui lahkutakse vaid korraks ja võtmele tuleks leida kindel koht, mille peale varas ei tule.
-Kuumade ilmadega suvilas ööbides tuleks jälgida, et vargal poleks võimalik akna kaudu siseneda-avatud aknad annavad kurikaeltele suurepärase võimaluse
sisenemiseks ning seda ka öösel, kui pererahvas magab.
- Kui hoovile on ripakile jäetud näiteks ATV-d, siis on suur tõenäosus, et see võib langeda varaste saagiks ja kaubaks läheb kõik, mis vähegi lahtiselt vedeleb.
Kõige kindlam on suvilast lahkudes väärtuslikud esemed enesega alati kaasa võtta.
- Enda vara kaitsmisel on oluline ka hea läbisaamine naabritega. Enne suvilast lahkumist on mõistlik anda naabritele teada ja jätta oma kontaktandmed. Ka
piirkonnas pidevalt elavatele inimestele paneb politsei südamele kahtlastest liikumistest nii politseile kui ka vara omanikele teada anda.
Vastavalt võimalusele tuleks kaaluda oma vara kaitsmiseks ka erinevate turvaseadmete kasutamist. Näiteks alarmsüsteem, mis annab kohe teada, kui keegi sisse
murdnud on. Turvakaamerate paigaldamine teeb samuti kurikaelte tabamise oluliselt lihtsamaks.

Vallas toimunust
♦ 11.04 toimus Varstu kooli 7.-8. kl. Töötukassa poolt töötuba ja 12.04. 6.-9.kl. meditsiiniloeng KEAT projekti raames.
♦ 13.04. oli Varstu aleviku heakorrapäev kooliõpilaste kaasabil ja 1.-2. kl. lapsed käisid jalutuskäigul kevadet kuulamas.
♦ 15.04. toimus Varstu lasteaias näitemängupäev kolme etendusega: väikeste rühm esitas „Väike karu otsib päikest“,
keskmine rühm „Naisevõtt pole naljaasi“ ja vanem rühm „Üts päiv Võrumaal“ mis lõpetati ühise võrukeelse lauluga
„Võrumaa“. Peale seda toimus kooliminejate laste ja nende vanemate koosolek ning kohtumine esimese klassi õpetajaga.
♦ 15.04. toimus Varstu koolis gümnaasiumi uurimistööde kaitsmine.
♦ 15.04. oli Varstu Kultuurikeskuses Varstu ja Mõniste valla ettevõtjatele Võrumaa Partnerluskogu infopäev.
♦ 16.04 osales Markus Soe Tartu XXV Rahvusvahelisel Kevadturniiril judos ja saavutas E klassis -23 kg teise kohta .
♦ 16.-17.04.osales kolm Varstu rühma kodutütart ja noorkotkast esmaabikursusel Võrus.
♦ 17.04 osales Loona-Maria Soe Tartus toimunud võimlemisfestivalil „Kauni Rühiga Ellu 2016“.
♦ 18.04. oli Varstu Keskkooli lõpetajatel ühiskonnaõpetuse ja vene keel koolieksam ning kolmapäeval tutipäev.
♦ 19.04. toimus Varstu Kultuurikeskuses koos Mõniste, Rõuge ja Haanja valdade inimestega esimene haldusreformi käsitlev
mõttekoda. Üritust juhtis rahandusministeeriumi ekspert Kadri Tillemann.
♦ 19.04. toimus Krabi kooli 5-6.klassile KEATI koolitus "Matkatarkused".
♦ 21.04. toimusid Varstu kooli lastele vetelpääste koolitused.
♦ 21.04. toimusid Krabi õpilaskodu juures kooli jüripäeva jooksuvõistlused kolmes vanusegrupis.
♦ 21.04. toimus traditsiooniline jürijooks ümber Varstu järve.
♦ 21.04. oli Varstu lasteaias külas maakonna projekti „Tunnen. Tean. Oskan“ raames Politsei-ja Piirivalveamet ja reedel
käisid Varstu lasteaia lastel külas Mõniste lasteaia lapsed.
♦ 22.04. oli Krabi kooli 8.klassi õpilaste uurimus- ja loovtööde kaitsmine.
♦ 22.04. Pähnis toimunud maakondlikul noorkorkaste ja kodutütarde matkamängul osaleti mõlemast koolist.
♦ 22.04. SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) nõukogu otsustas toetada Varstu Keskkooli projekti „Õppeprogrammid
rikastavad ja väärtustavad õpilaste keskkonnasäästlikke tarbimisharjumusi“, projektijuht kooli huvijuht Ave Saluorg.
♦ 23.04. käisid HITSA Tehnoloogiapäeval Tallinna Kultuurikatlas ennast uusima infoga kurssi viimas Airin, Kertu ja Marika
7.klassist ning Sofia, Emma ja Laura 5.- 6.klassist Jaana Kõvatu juhendamisel, käidi ka Jõhvi RoboMiku lahingul.
♦ 24.04. Grupp Varstu Keskkooli õpilastest-autospordifänne käisid Smiltenes autokrossivõistlust vaatamas..
♦ 25.04.toimus Varstu Keskkooli lõpetajatel Eesti keele riigieksam ja 4.-7. klassidel jutuvõistlus „Näoga mere poole“.
♦ 25-29.04. oli Krabi koolis loodusainete nädal; 25-26.04. osales Krabi Kooli huvijuht noorsootöö koolituse II moodulil.
♦ 26.04. toimus Varstus Võrumaa kultuurijuhtide seminar.
♦ 26.04. külastas Varstu kooli III klass Uue-Antsla liikluslinnakut, kus õppisid käituma erinevates liiklussituatsioonides
jalakäijatena, autojuhtidena ja jalgratturitena. Oli hariv ja ühtlasi ka lõbus koosveedetud aeg.
♦ 26.04 osalesid Maris Hüdsi ja Gregori Piho Krabi koolist Võrus venekeelsete laulude festivalil.
♦ 27.04. osales Varstu kooli võistkond maakonna murdmaajooksu meistrivõistlustel.
♦ 29.04. käisid Varstu lasteaia lapsed Ähijärve Looduskeskuses osalemas õppeprogrammil: „Vahva retk lasterajal“ ja
kultuurikeskuses toimus lasteaia vanema rühma ja Varstu kooli 1.-2. klassi ühine kevadüritus.
♦ 29.04. käisid Krabi Kooli Blay-back show võitjad preemiaks Kubija SPA keskuses.
♦ 30.04. korraldati Varstu taidlejatele ja aiandushuvilistele väljasõit Lätimaale Sigulda taimelaadale
♦ 29.04 - 01.05. osalesid koolide noorkotkaste ja kodutütarde esindused edukalt luurevõistlusel "Rene Retk 2016", mis toimus
Haanjas ja Missos. Tüdrukute arvestuses võitsid Varstu kodutütred, poiste arvestuses said Varstu noorkotkad II koha ja koos
Mõniste rühmaga moodustatud segavõistkond III koha.
♦ Varstu kooli õpilane Marika Adson saavutas Tartu kirjandusfestivali Prima Vista raames toimunud raamatuarvustuskonkursil Ulakass kolmanda koha.
♦ 02.05. osalesid Varstu lasteaia lapsed Pokumaal õppeprogrammis „Saame pokudega sõpradeks“.
♦ 06.05. oli lasteaias emadepäevale pühendatud kontsert ja õuepaviljonis avatud laste joonistuste näitus.
♦ 06.05. toimus Varstu Keskkooli saalis emadepäeva kontsert "Kannikesed emale". Emadele tõid rõõmu laululapsed,
rahvatantsijad, pillimängijad ja tantsuklubi Maarja tantsijad ning avatud oli õpilaste käsitööde näitus.
♦ 07.05. toimus traditsioonilise Varstu laat ja selle raames lasteaia õuel lastevanemate heategevusüritus, kus koguti
annetustena 470 eurot lasteaiale uue kiigu ostmiseks.
♦ 07.05. Laupäeval toimusid „Teeme Ära“ talgud Vana-Roosa kirikuplatsil, Kangsti kiigeplatsil ja talutalgud Krabi külas
Meierei kinnistul, Kangsti külas Pedaja kinnistul ja Varstu alevikus Paluveere kinnistul.
♦ 07.05. Lätis toimunud Kurzeme kiirusfestivalil „ LADA RX KURZEME“ osalesid rallisprindis ka neli eesti sõitjat, meie
vallast osalenud Sigmar Tammemägi (VAZ-2105) saavutas III koha ja Toomas Soe katkestas. Rallisprint sõideti Liepajas.
♦ 11.-13.05. osalesid Varstu kooli 11. ja 12. klassi õpilased koos Tõrva ja Valga Gümnaasiumi noortega Valgamaal Metsniku
kordonis toimunud Riigikaitse õpetuse välilaagris.
♦ 12.05.andsid Varstu Kultuurikeskuses kevadkontserdi Krabi kooli laululapsed Ingrid Luik-Semevsky juhendamisel.
♦ 14.05. toimus Tartu Ülikooli Spordihoones esmakordselt maailmakarika etapp võistlustantsus WDSF Tartu Open, mis on
ainuke kõrgtasemeline rahvusvaheline tantsuturniir Lõuna-Eestis. Osavõtjaid oli Lätist, Leedust, Valgevenest, Austriast ja
Portugalist. Stella Männiste ja Arthur Lepp saavutasid WDSF Juunior 2 Vabaklassis LA-tantsudes 37. paari konkurentsis hea
tulemuse - 17. koha. Samuti kogusid nad oma üleminekupunktid kõrgemasse võistlusklassi - Juunior 2 B.
♦ Võru Keskraamatukogu korraldatud jutuvõistlusel "Näoga mere poole" pälvisid Varstu Keskkooli 5. kl õpilane Sofia
Semevsky oma vanuserühmas teise koha ja 6. kl õpilane Stella Männiste Enn Vetemaa eripreemia.


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

