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Elu on mäng, mida ei saa kaotada, sest me kõik elame siin päikese all selleks, et areneda, mis ka ei juhtuks (Barbara Berger)

EESTI VABARIIGI 98. AASTAPÄEV 
VARA VALLAS

23. veebruaril tähistasime Vabariigi aastapäeva lausa kahe kont-
sert-aktusega. 
Esimesel neist tuletasid Eesti loodust, iseloomu, tähtsust ja ko-
dusust Vara Põhikooli perele ja kohaletulnud külalistele meelde 
kooliõpilased ise, kellest nii mõnedki said pärjatud ka esseekon-
kursi võitjatena. Nora Maask, Tarvet Kukk ja Rhett Perve tõid 
Eestimaa meile lähemale läbi luuletuste. Kodumaa laulsid meieni 
Laura Klemmer, Markus Kadaste ja Andris Hint (1. klassi ansam-
bel) ning Regina Karise ja Margot Laanesaar duetina. Need het-
ked, mil sõnadest lihtsalt väheks jäi, täitsid Edith Ostrat ja Mette-
Marit Poltan võrratu klaverimänguga.
Peale laulurahvaks olemise on eestlane alati lugu pidanud ka kor-
ralikust jalakeerutusest ning nii seegi kord, kui marsirütmide ja 
väikese valsiga rõõmustasid meid Mari Valts, Kretlin Muromets, 
Stella-Riin Põldoja, Kevin Kalvik, Roland Laksaar ja Hendri Jär-
voja.

Kooli kontsert-aktuse lõpetas hoogsalt Vara Põhikooli mudi-
laskoor, kelle laulu, liikumist ja pillimängu täis esinemine tõi kõi-
gile kohalolnutele kindlasti rõõmsa päeva.
Eduka kontserdi eest väärivad tänusõnu kõik asjaosalised, abista-
jad ja lapsi juhendanud õpetajad Laidi Heinmets, Marina Kase-
maa, Pille Narits ja Eleene Sammler.

Mõne noore jaoks ei olnud päev sellega veel aga lõppenud, sest 
esinemisi jätkus ka pärastlõunasele vallarahvale mõeldud kont-
sert-aktusele. Nii oli tervel saalitäiel kohaletulnutel au ka ise 
kuulda Nora ja Tarveti esitluses luuletusi ja hoogsalt kaasa elada 
marsirütmidele. Vara valda oli tervitama tulnud Riigikogu liige 
Aivar Kokk.

Vallavanema kõne aktusel:
24. veebruaril tähistab Eesti Vabariik ja suurem osa eestlasi kogu 
maailmas meie kodumaa iseseisvumise 98. aastapäeva. Kuigi me 
teame, et Eesti tegelik iseseisvus on kestnud aastaid vähem, on oku-
peeritud Eestis elanud inimesed end ikka eestlastena tundnud. Ja 
kuivõrd meie lapsed on üles kasvanud juba vabas Eestis, võib va-
baduse seostamine minevikus aset leidnud sündmustega olla nende 
jaoks keeruline ja vabaduse mõiste enesestmõistetav. Ühelt küljelt 
vaadatuna on see hea, sest on ju vabadus õigusele elada vägivalla-
tus maailmas, leida oma rada, mõelda oma peaga, teha oma vigu, 
soovi korral neist õppida või õppimata jättes neid korrata.

Teiselt küljelt vaadatuna ei saa vabadus olla enesestmõistetav, sest 
vabadus ei ole selgelt mõõdetav ega hinnatav. Vabadus ei ole ka 
piiramatu, sest vabadusega kaasneb alati vastutus end ümbritseva 
ees. Meie, täiskasvanute kohus on vabaduse piire mõista, austada 
ja saadud kogemused oma lastele edasi anda. 

Eesti Vabariigi taasiseseisvumise päeval on igati asjakohane täna-
da ka kõiki neid ajaloolasi, kirjanikke ja filmiloojaid, kes mine-
viku sündmusi taaselustades on need võimalikult tõeselt meieni 
toonud ja aidanud tallel hoida. Meil ei ole õigust unustada oma 
esivanemate ennastsalgavaid võitlusi selle nimel, et nende lastel 
oleks vabadus valida ja otsustada.

Täna, olevikku pilku heites, tuleb meil kahjuks osaleda tahes või 
tahtmata üha enam süvenevas võimuvõitluses, puutuda kokku 
ebainimliku sallimatusega ja kogeda vahetult või läbi meedi-
akanalite jõhkraid vägivallaakte. Meie, inimesed, oleme justkui 
andmas kurjusele vabatahtlikult loa, millega viimane saaks takis-
tusteta enesele allutada inimese loomupärase headuse. See, kuidas 
meie omavahel suhtleme, üksteist mõistame ja erinevusi talume, 
näitab millises kultuuriruumis me elada ja oma lapsi kasvamas 
näha soovime. Meie, eestlaste prioriteet oli ja on meie rahva tur-
valisus ja püsima jäämine, kuid kui me seejuures külvame ise sal-
limatust ja seda mitte ainult „võõraste“ vaid üha enam ka „omade“ 
suhtes, tuleb meil peagi kuulda aina rohkem ka pöördumatutest 
tagajärgedest. 

Soovin Teile kõigile enam isiklikku turvatunnet, et Teie laual oleks 
leib ja Teie kodu oleks hubane ja soe, et Teie lapsed saaksid hea 
hariduse, et Teil kõigil oleks meelepärane töö ja huvitegevus ja mis 
kõige olulisem, et Teid ümbritseksid alati Teile kallid ja lähedased 
inimesed. Sest need on just need väärtused, mis tagavad meile sis-
emise rahu ja turvalisuse ning aitavad kaasa meis kõigis pesitsev-
ale salasoovile – olla parem inimene.

Palju õnne kõigile Eesti Vabariigi sünnipäeval! Elagu Eesti.
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Ovatsioonide saatel said tunnustatud valla tublimad tegutse-
jad, kes said vallavanema tänukirjad:
Anne-Ly Pärn - silmapaistva tegevuse eest tervise edendamisel 
Koosa lasteaias;
Merike Undrits – pikaajalise ja südamega tehtud töö eest Vara 
lasteaias;
Aivar Põdersalu – aktiivse tegevuse eest kabe- ja malemängu 
edendamisel Vara vallas;
Valmer Kolk – aktiivse sporditegevuse eest Vara vallas;
Katrin Reimand – südamega tehtud töö eest sporditegevuse 
edendamisel Vara vallas;
Aivar Ots – aktiivse vabatahtliku tegevuse eest Vara vallas;
Eldur Unt – pikaajalise vabatahtliku tegevuse eest Vara kirikus.
Kontsert-aktuse ametliku osa avas ja lõpetas Helen Allikvee 
juhendamisel Koosa Lauluansambel.

Vabariigi aastapäev tähistamise lõpuks üllatas rahvast Tartust 
kohale sõitnud Vanemuise Tantsu- ja Balletikooli trupp, keda 
juhendab endine Vanemuise teatri priimabaleriin Elena Pozn-
jak-Kõlar. Noored tantsijad andsid niivõrd humoorika ja värvika 
kontserdi, mis terve saalitäie inimesi heatujuliselt kaasa elama 
pani ning oma suurejoonelisusega hämmastas.

Sellistest kontsertidest ilmajäänutel tuleb vaid loota, et nad juba 
järgmistel järjest hoogu koguvatel Vara valla üritustel kindlasti 
kohal on!

Kaisa Telve
SA Vara Sport kultuuritöötaja

VALLAVOLIKOGUS
Volikogu istungil 17. veebruaril 2016. a.
1. Vara valla 2016. a eelarve II lugemine
Eelmisel istungil katkestati eelarve II lugemine, kuna ei jõutud 
kokkuleppele palga tõstmise küsimuses. Vahepeal on toimunud 
eelarvekomisjoni laiendatud istung, kus eelarve eelnõu on uues-
ti läbiarutatud ning parandused, ettepanekud tehtud. Volikogule 
esitatud eelnõu kahest variandist II variandi poolt hääletab 11 ja 
vastu on 2 volikogu liiget.
Otsustati: lõpetada eelarve II lugemine.
Istungi juhataja kuulutab välja 5 minutilise vaheaja. 
2. Vara valla 2016. a eelarve vastuvõtmine
Tarmo Leini paneb hääletusele Vara valla 2016. a eelarve eelnõu 
eelpool hääletatud II variandiga. Eelarve vastuvõtmise poolt hää-
letavad kõik volikogu liikmed.
Otsustati: Vara valla 2016. a eelarve vastu võetud.
3. Vallavanema töötasu kinnitamine
Kuna juhtide palkasid ei tõstetud, siis jääb vallavanema töötasu 
2015. a tasemele, mis on 1 503 eurot.
Otsuse poolt hääletab 11 ja erapooletu on 1 volikogu liige. 
Otsustati: kinnitada vallavanema töötasu suuruseks 1 503 eurot.
4. Üldhooldusteenuse osutamise kord Vara vallas
Määruse eelnõud selgitab sotsiaalnõunik Vaike Torokvei.
01. jaanuarist 2016 hakkas kehtima uus Sotsiaalhoolekande 
seadus (SHS). SHS § 20 määratleb, et üldhooldusteenus on ko-
haliku omavalitsuse üksuse korraldatav sotsiaalteenus, mille ees-
märk on turvalise keskkonna ja toimetuleku tagamine täisealisele 
isikule, kes terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast 
tulenevatel põhjustel ei suuda kodustes tingimustes ajutiselt või 
püsivalt iseseisvalt toime tulla. Kohaliku omavalitsuse üksus võib 
korraldada sotsiaalteenuseid kohaliku omavalitsuse üksuse keh-
testatud tingimustel ja korras. Määrus reguleerib valla eelarvest 
osaliselt rahastatava üldhooldusteenuse osutamise korda ja tin-
gimusi. Sotsiaalkomisjon juhindus uue määruse väljatöötamisel 
SHS-ga kehtestatud nõuetest ning õiguskantsleri selleteemalisest 
märgukirjast.
Eelnõu kinnitamise poolt hääletavad kõik volikogu liikmed.
Otsustati: kehtestada eelnõu määrusena.
5. Toimetulekutoetuse määramisel eluruumi alaliste kulude 
piirmäärade kehtestamine
Määruse eelnõud selgitab sotsiaalnõunik Vaike Torokvei.
Riikliku toimetulekutoetuse määramise ja maksmise tingimus-
ed ning kord on reguleeritud SHS-ga. Tulenevalt SHS § 133 lg 6 
kehtestab kohaliku omavalitsuse üksus toimetulekutoetuse mää-
ramiseks eluasemekulude piirmäärad, mis tagavad isiku ja tema 
perekonnaliikmete inimväärse äraelamise. Kohaliku omavalitsu-
se üksus vaatab kehtestatud piirmäärad üle vähemalt üks kord 
aastas ja vajadusel kehtestab uued piirmäärad. Sotsiaalkomisjon 
ei pidanud praegu vajalikuks piirmäärasid muuta, viimane selle-
teemaline määrus kehtib 1. juunist 2015. a.
Eelnõu kinnitamise poolt hääletavad kõik volikogu liikmed.
Otsustati: kehtestada eelnõu määrusena.
6. Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite üle-
jäägi kasutamise kord Vara vallas
Määruse eelnõud selgitab sotsiaalnõunik Vaike Torokvei.
Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse osutamise kord on regulee-
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ritud SHS-ga. Tulenevalt SHS § 113 lg 4 võib kohaliku omava-
litsuse üksus kasutada selleks teenuseks riigi poolt eraldatud va-
hendeid raske ja sügava puudega laste ja nende peredega seotud 
sotsiaalteenuste osutamiseks ning arendamiseks kohaliku oma-
valitsuse üksuse kehtestatud tingimustel ja korras. Uues määruses 
on rahaliste vahendite ülejäägi muudeks teenusteks kasutamise 
alguse kuupäev 1. juulilt toodud 1. maile ning laiendatud/lahti-
kirjutatud lubatud teenuste loetelu.
Määruse eelnõu poolt hääletavad kõik volikogu liikmed.
Otsustati: kehtestada eelnõu määrusena.
7. Lastekaitseseaduse ja sotsiaalhoolekande seadusega kohali-
ku omavalitsuse üksuse pädevusse antud küsimuste lahenda-
mise delegeerimine vallavalitsusele
Kohaliku omavalitsusüksuse pädevusse antud küsimusi otsustab 
kohaliku omavalitsuse volikogu, kes võib delegeerida nende küsi-
muste lahendamise valitsusele.
Määruse eelnõu poolt hääletavad kõik volikogu liikmed.
Otsustati: kehtestada eelnõu määrusena.
8. Maa munitsipaalomandisse taotlemine
Otsuse eelnõud selgitab abivallavanem Tarmo Kivi. Tegemist on 
teeregistris vallateena arvel oleva 15 teelõigu maaga. Maa munit-
sipaalomandisse taotlemine on seotud maareformi lõpetamise 
protsessiga.
Otsuse eelnõu poolt hääletavad kõik volikogu liikmed.
Otsustati: kinnitada otsuse eelnõu otsusena.
9. Asendusliikme määramine Alatskivi Keskkooli 
hoolekogusse
Otsustati: määrata asendusliikmeks volikogu esindajana Aivar 
Ots.
10. Info
Tarmo Leini annab ülevaate halduskomisjoni istungil arutatust. 
Detsembri lõpus saadeti välja 7-le naabervallale (Tartu, Luunja, 
Peipsiääre, Alatskivi, Pala, Saare, Tabivere) infopäring esialgse 
liitumisteemalise seisukoha saamiseks. Tagasiside on saadud 6-lt 
vallalt, kellest 5 on valmis alustama läbirääkimisi. Komisjon tegi 
ettepaneku ühinemisteemalise koosoleku pidamiseks Tartu val-
lale.

Vallavolikogu istungil 30. märtsil 2016. a.
Volikogu liige Haibula Zirkilov esitab istungi juhatajale umb-
usaldusavaldused Vara vallavolikogu esimehele ja haldusterrito-
riaalse korralduse komisjoni esimehele Tarmo Leinile usalduse 
kaotamise tõttu ning Vara vallavolikogu eelarve- ja majandusko-
misjoni esimehele Sirje Leinile usalduse kaotamise tõttu.
Vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 46-le lüli-
tatakse umbusalduse avaldamise küsimus volikogu järgmise is-
tungi päevakorda.
1. Vara valla jäätmehoolduseeskirja kehtestamine
Jäätmehoolduseeskirjaga kehtestatakse jäätmehoolduse korral-
damise nõuded, korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmeliigid, 
veopiirkond, vedamise sagedus ja aeg, jäätmeveo teenustasu suu-
ruse määramise kord ja järelevalve jäätmekäitluse üle Vara val-
las.
Määruse kehtestamise poolt hääletab13 ja erapooletu on 1 vo-
likogu liige.
Otsustati: kehtestada Vara valla jäätmehoolduseeskiri.

2. Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord Vara vallas
Määruse eelnõud selgitab ja küsimustele vastab sotsiaalnõunik 
Vaike Torokvei. 
Kõik valla toetustesse puutuvad asjaolud on ühest määrusest lei-
tavad. Välja on jäetud riiklikke toetusi puudutavad sätted, sest 
need on reguleeritud sotsiaalhoolekande seadusega. Uute toetus-
tena on sisse viidud lastelaagrite toetus ja küttetoetus.
Määruse kehtestamise poolt hääletab 12 ja erapooletud on 2 vo-
likogu liiget.
Otsustati: kehtestada määruse eelnõu määrusena.
3. Sotsiaalteenuste osutamise tingimused ja kord Vara vallas
Sotsiaalteenuste määrus on mõeldud sotsiaalteenuste osutamise 
üldiste tingimuste kehtestamiseks. Sotsiaalhoolekande seadusega 
on kehtestatud, milliseid teenuseid peab kohalik omavalitsus või-
maldama. Sellest lähtuvalt tuleb mitmeid teenuseid sisse osta.
Määruse kehtestamise poolt hääletavad kõik volikogu liikmed.
Otsustati: kehtestada määruse eelnõu määrusena.
4. Sotsiaaleluruumide üürile andmise ja kasutamise kord Vara 
vallas
Sotsiaalhoolekande seaduse § 43 kohaselt võib kohalik omava-
litsus sama eluruumi kasutamise võimalust pakkuda vaid neile 
isikutele, kes soovivad ühes eluruumis elada. Kuna meil on sot-
siaalkorterid välja antud tubade kaupa, siis tuleb seda kindlasti 
järgida ning see kajastub ka praeguses eelnõus.
Määruse kehtestamise poolt hääletavad kõik volikogu liikmed.
Otsustati: kehtestada määruse eelnõu määrusena.
5. Ettepanek Tartu vallavolikogule haldusterritoriaalse kor-
ralduse muutmiseks ja ühise omavalitsuse moodustamiseks
Haldusreformi seadus on tänaseks saanud Vabariigi Valitsu-
se heakskiidu ja suunatud Riigikogusse. Kuigi Riigikogus ei ole 
seadust veel vastu võetud, tuleb teemaga edasi liikuda. Volikogu 
poolt moodustatud haldusreformikomisjoni seisukohad on: 1) 
haldusvõimekuse tõstmine on oluline; 2) ühise kriteeriumitele 
vastava omavalitsuse moodustumine Peipsiäärses piirkonnas on 
täna vähetõenäoline; 3) Vara valla elanike kodukohast lähtuvaks 
suunaks on valdavalt Tartu suund.
Otsuse vastuvõtmise poolt hääletab 10, vastu on 3 ja erapooletu 
1 volikogu liige.
Otsustati: algatada haldusterritoriaalse korralduse muutmine 
ning teha ettepanek Tartu vallavolikogule alustada läbirääkimisi 
haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks eesmärgiga moodus-
tada omavalitsuste ühinemise tulemusena uus omavalitsusüksus.
6. Nõustumine ühinemisläbirääkimisteks Alatskivi vallaga
Alatskivi vallavolikogu on 29.01.2016. a otsusega teinud Vara val-
lavolikogule ettepaneku alustada ühinemisläbirääkimisi haldus-
territoriaalse korralduse muutmiseks.
Otsuse vastuvõtmise poolt hääletab 10, vastu on 3 ja erapooletu 
1 volikogu liige.
Otsustati: nõustuda ühinemisläbirääkimistega haldusterritori-
aalse korralduse muutmiseks Alatskivi vallaga.
7. Info
Arutati läbi vallale kuuluvad kinnistud võõrandamiseks, et tellida 
nendele kinnisvarabüroolt turuväärtuse eksperthinnang. Need 
kinnistud on: Väike-Pedaka Rehemetsa külas, Vara kontor Alajõe 
külas, Õuetaguse Koosa külas ja Uue-Vahtra Koosalaane külas.

Elle Padar, vallasekretär



Vara valla infoleht nr.113 � märts - aprill 2016

VALLAVALITSUSES
Vallavalitsuse istungitel

Määrati Vara külas Varamõisa puurkaevu katastriüksuse ja Sel-
gise külas Karjääri katastriüksuse jagamise käigus tekkivate ka-
tastriüksuste nimed ja sihtotstarbed.

Väljastati ehitusluba Tähemaa külas Kõrgeperve kinnistul puur-
kaevu rajamiseks.

Kinnitati hajaasustuse programmi 2015. a taotlusvooru esitatud 
toetuslepingu täitmise aruanded

Kvalifitseeriti ja tunnistati vastavaks avatud menetlusega riigi-
hanke „Koosa Mängude Maja rekonstrueerimise projekteerimis- 
ja ehitustööd“ pakkujad. Lükati tagasi kõik pakkumused, kuna 
kõigi vastavaks tunnistatud pakkumuste maksumused ületasid 
hankelepingu eeldatavat maksumust.

Paigutati ööpäevaringsele hoolekandeteenusele valla elanik, kuna 
isik ei suuda oma erivajaduste ja tervisliku seisundi tõttu kodus-
tes tingimustes püsivalt iseseisvalt toime tulla.

Kinnitati Vara valla 2016. a hankeplaan.

Alustati endise Luige A-433 kinnistu Vara vallas asuva lahus-
maatüki maa tagastamise menetlustoiminguid ja määrati õigus-
tatud subjektidele tagastamismenetluse lõpptähtaeg.

Algatati hankemenetlus „Koosa mängude maja ümberehitamise 
projekteerimis- ja ehitustööd“ eeldatava maksumusega 350 000 
eurot.

Lasteaedade suvine valverühm töötab 1. juulist kuni 29. juulini 
2016. a Koosa lasteaias, kui lasteaia teenust vajab vähemalt 5 last.

Väljastati kasutusluba Metsakivi külas Mesilinnu katastriüksusel 
ümberehitatud hoone kasutusele võtmiseks.

Eraldati Välgi kirikuaia väravaehitise (mälestis Välgi kirikuaed, 
reg.nr 4293) restaureerimiseks toetust summas 654 eurot valla 
omaosaluse katteks.

Nõustuti maa ostueesõigusega erastamisega Metsakivi külas asu-
va elamu juurde, lähiaadressiga Vahtra ja pindalaga 2846 m2.

Määrati teede teenindusmaade suurused, lähiaadressid ja sih-
totstarbed Rehemetsa-Kusnetsi, Paisjärve, Vutifarmi, Pilpaküla ja 
Leissoni teede kohta.

Kuulutati avatuks hajaasustuse programmi 2016. a taotlusvoor. 
Taotluste esitamise tähtaeg on 23. mai 2016. a.

Nõustuti isikliku kasutusõiguse seadmisega OÜ Elektrilevi 
kasuks seoses avalikes huvides Telmani alajaama fiider 7 klien-
diprobleemi lahendamisega vallale kuuluval Kirepi pumbajaama 
katastriüksusel Metsakivi külas.

Elle Padar, vallasekretär

HAJAASUSTUSE PROGRAMM 2016 
AVATUD
22. märtsist 2016 algab hajaasustuse programmi taotluste vastu-
võtt Vara vallas.
Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb esitada pa-
beril või digitaalselt allkirjastatuna vallavalitsusse hiljemalt 23. 
mail 2016.
Hajaasustuse programmi eesmärgiks on tagada hajaasustusega 
maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning 
seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades.
Toetatakse kodumajapidamiste veesüsteemide, kanalisatsi-
oonisüsteemide ja juurdepääsuteedega seotud tegevusi. Juhul kui 
majapidamine ei ole elektrivõrguga liitunud, toetatakse ka auto-
noomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.
Toetust saavad taotleda hajaasustuse piirkonnas elavad füüsilised 
isikud, kes vastavad järgmistele nõuetele:

1. taotleja elab alaliselt selles majapidamises, millele ta toetust 
taotleb;
2. taotleja elukoht on ka rahvastikuregistri andmete kohaselt 
selles majapidamises, millele ta toetust taotleb (vähemalt ala-
tes 1. jaanuarist 2016);
3. taotlejal ei tohi taotluse esitamise hetkel olla riiklike mak-
sude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on aja-
tatud.

Projektil võib olla ka kaastaotleja(d). Kaastaotleja peab vastama 
taotlejaga samadele nõuetele.
Oluline on, et projekti tulemus ei oleks poolik, vaid jõuaks ter-
vikliku lahenduseni. Näiteks peab projekti lõpptulemusena ole-
ma joogivesi kättesaadav, juurdepääsutee olema kasutuskõlblik 
aastaringselt või peab olemas olema leibkonna vajadustele vastav 
elektrisüsteem.
Projekti maksimaalne toetus programmist on ühe majapidamise 
kohta 6 500 eurot. Programmist eraldatud toetuseks loetakse ka 
ajavahemikus 2011–2015 hajaasustuse elektriprogrammist, hajaa-
sustuse veeprogrammist ning hajaasustuse programmist saadud 
toetuse summa. Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering 
peab kokku moodustama vähemalt 33,33 % projekti kuludest.
Taotlus koos lisadokumentidega esitatakse vallavalitsusele. Töid 
tohib alustada alles pärast seda, kui projekti osas on tehtud rahas-
tamisotsus ning toetuse saajaga on sõlmitud toetusleping. Uurin-
gud, projekteerimine, riigilõivud, notaritasud, teostusjoonised ja 
veenanalüüsid on teatud juhtudel abikõlblikud enne toetuslepin-
gu sõlmimist.  
Selleks, et Teie taotlus vastaks kehtestatud nõuetele, lugege enne 
taotluse koostamist kindlasti läbi programmdokument ja konsul-
teerige programmi elluviimisega tegeleva ametnikuga.
Vara vald panustab 2016. aastal programmi elluviimisesse 6 000 
eurot, mis tähendab et programmi kogumahu kasutamisel koos 
riigipoolse toetuse ja omafinantseeringuga saab tegevusi ellu viia 
mahus ca 18 000 eurot.
Laekunud nõuetekohased taotlused konkureerivad omavahel 
vastavalt alltoodud veebilehel leitavale hindamisjuhendile.  
Taotlusvormid ja programmdokumendi koos lisadega leiate EAS 
kodulehelt: http://www.eas.ee/teenus/hajaasustuse-programm/
Täpsem informatsioon: Tarmo Kivi, Vara valla abivallavanem e-
mail keskkond@varavald.ee tel. 5301 5866.
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TARTUMAA AREnDUSSElTS 
AVAb UUE PERiOODi ESiMESE 
TAOTlUSVOORU SüGiSEl
Tartumaa Arendusseltsil (TASil) on hea meel tõdeda, et uue peri-
oodi ettevalmistused hakkavad lõpule jõudma ning esimese Lea-
der-meetme taotlusvooru plaanime avada 2016. a sügisel. 

Märtsi lõpust alates viime läbi infopäevasid valdades, mille raa-
mes soovime jagada infot projektitoetuse taotlemise võimaluste 
kohta Leader-meetmest, tutvustada TASi arendustegevusi, anda 
teavet uue hindamiskomisjoni moodustamisest ning kaardistada 
piirkondade arenguvajadusi. Lisaks valdade külastustele toimu-
vad alates maist ka TASi piirkondlikud infopäevad, nõustamisele 
TASi kontorisse ootame taotlejaid samuti alates maist. Täpsem 
info eelseisvate sündmuste kohta lisandub TASi kodulehele www.
tas.ee jooksvalt.

Oluliseks ettevalmistustööks enne taotlusvooru avamist on TASi 
elektroonilise taotlemissüsteemi täiendamine seiremooduliga. 
Soovime välja töötada seiresüsteemi, kus taotleja sisestab TASi 
taotlemissüsteemis strateegia seirenäitajad nii taotlemisel kui ka 
viimase maksetaotluse esitamisel. Nii saab TAS senisest tõhusa-
malt hinnata strateegia elluviimist ning vajadusel teha strateegia 
meetmetes muudatusi. 

Märtsi algul jõudis Maaeluministeeriumist Leader-tegevusgrup-
pideni info strateegiate hindamise tulemustega – TASi strateegia 
hinnati Eesti 26 tegevusgrupi seas parimaks ning TAS saab tu-
lenevalt hindamistulemustest juba eelnevalt eraldatud ca 5 mil-
jonile eurole veel üle 755 000 euro juurde. TASi strateegia koosta-
mise protsess kestis kaks ja pool aastat ning strateegia valmimisse 
panustas erinevatel aruteludel osalemisega enam kui 400 inimest. 
Täname siinkohal kõiki, kes strateegia loomisele kaasa aitasid!

TASi uue perioodi strateegia keskendub ettevõtlusele, kogukon-
dadele ja koostöövõrgustikele. Erinevate meetmete kaudu hak-
kame toetama väiketootmist, turismiettevõtlust, kohalike tradit-
sioonide hoidmiseks ja arendamiseks pakutavaid teenuseid ja 
investeeringuobjekte, noorte ettevõtlikkust ning piirkondlikke, 
regionaalseid ja rahvusvahelisi koostöövõrgustikke. TASi stratee-
giaga saab tutvuda meie kodulehel www.tas.ee. 

Kadri Püü
Tartumaa Arendusseltsi konsultant

tel 5358 4035, e-post kadri@tas.ee

infO METSAOMAnikElE
2016. aasta algusest ei käi enam Keskkonnaameti metsaspetsialis-
tid valdades metsaomanikke teenendamas. Metsakonsulentidena 
üritame seda võimalust jätkata, oodates metsaomanikke Rõngu 
vallavalitsuses iga kuu 3-ndal teisipäeval kell 9-11 ja Kambja val-
lavalitsuses iga kuu 4-ndal kolmapäeval kell 9-11. 
Aitame eelpool mainitud ja teiste valdade metsaomanikke ka 

muudel päevadel ja kellaaegadel, selleks eelnevalt aja ja koha oma-
vahel kokku leppides (Tartus saaksime seda teha Tartu Jahiklubis, 
Võtu tn 80). Meie poole saab pöörduda kõigi metsandust puudu-
tavate küsimuste korral: metsateatiste koostamine, metsandusli-
ke toetuste taotlemine, metsakavade tellimine, metsauuendamise 
küsimused (taimede hankimine), noore metsa hooldamine, raied 
keskealistes ja küpsetes metsades, metsamaterjali ja kasvava met-
sa turustamine, lepingute sõlmimine, metsa väärtuse hindamine, 
metsaseadusandlus, maksuküsimused, metsakahjustused jne.
Meie kontaktid: Väino Suigusaar tel 505 0939 vaino.suigusaar@
mail.ee
Ülo Kuusik tel 516 9682 ylo.kuusik@gmail.com

Metsakonsulent Ülo Kuusik

TURiSMiETTEVõTJATE UUED 
VälJAkUTSED

Jääaja Keskuses toimus 4. veebruaril geopargi II konverents „Loo-
dusturismi toodete ja teenuste arendus”. Loodusturism on maa-
piirkondade jaoks olulisim turismivaldkond, sest loodusturism 
on niššiturism, mis toob tulu sihtkohta ja kogukondadele, selgitas 
EASi turismiarenduskeskuse looduse- ja perepuhkuse teemajuht 
Gea Kammer avaettekandes. 
Loodusturismi tulevik, trendid ja uue põlvkonna turistide eelis-
tused said konverentsil väga mitme esineja poolt lahti räägitud. 
Klienditeekonda, kliendikeskse toote ja teenuse arendust ning 
sihtkoha külalislahkuse näitajaid mõtestasid lahti Marika Kose, 
Rein Kuresoo ja teised.
Tervituskõnes pani Keskkonnaameti Jõgeva-Tartu regiooni loo-
duskaitse juhtivspetsialist Kaili Viilma südamele, et loodusturis-
mi kavandades olgu loodushoid alati esikohal – loodus on see, 
mida vaatama ja nautima tullakse, mitte taristu. RMK Vahe-Ees-
ti külastusjuht Andri Plato julgustas ettevõtjaid RMK-ga koos-
tööle. Loodusturismis on väga tähtsal kohal lugu, sest lugu loob 
taustsüsteemi, mis hakkab inimest kõnetama, selgitas rahvakul-
tuurispetsialist Astrid Hallik. Lugu on see, mis paneb miljoneid 
aastaid vanad hallid kivid kõnelema, tõi välja ka Karelia Geopargi 
juhataja Jouko Parviainen Soomest. Teavitustöös toetavad lood 
kodukandi väärtustamist selgitas Saarte Geopargi arendusjuht 
Grete Põldemaa.
Tänapäeva noored saavad rohkem eetriaega, kui viibivad värs-
kes õhus tõdes Eesti Maaülikooli MSc. Triin Saar, kes tutvustas 
Y-põlvkonna vajadusi ja ootusi. Pärnu Kolledži õppejõud Tiina 
Tamm tõi esile, et väärtust pakub teenus, mis on kavandatud 
kasutaja vajadustest lähtuvalt. Pikem ülevaade ja ettekanded on 
leitavad geopargi kodulehelt http://jaaaeg.ee/geopark/et/sund-
mused/.
Geopargi omavalitsuste poolt korraldatud konverents kesken-
dus loodusturismile, et aidata kaasa turismimajanduse arengule 
piirkonnas. Sisukaid ettekandeid oli kuulamas pea 140 osalejat. 
Järgmisel aastal keskendub geopargi konverents kultuuripärandi 
väärtustamisele piirkonna arenduses. 

Kaidi Randpõld
Geopargi projektijuht
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ülEVAADE POliTSEi TEGEVUSEST 
JA õiGUSkORRA SEiSUnDiST 
OMAVAliTSUSE TERRiTOORiUMil 
2015. AASTAl

Tartu politseijaoskond pöördub Teie poole ülevaatega politsei 
tegevusest ja õiguskorra seisundist omavalitsuse territooriumil 
2015. aastal.

Vara valla territooriumil pandi toime 21 kuritegu. Kriminaalku-
ritegude üldine osakaal on tõusnud. Toime pandud kuritegudest 
moodustasid suurema osa vägivalla kuriteod, neid registreeriti 
aasta jooksul 11 korral. Kolmel korral registreeriti vara vastaseid 
juhtumeid. Liiklusalaseid kuritegusid registreeriti viiel korral, te-
gemist oli mootorsõiduki juhtimisega joobeseisundis.

Väärtegusid registreeriti valla territooriumil 91 korral, millest 
liiklusalaseid rikkumisi fikseeriti 59 korral. Liiklusalaste rikku-
miste enamuse moodustavad lubatud sõidukiiruse ületamised, 
kergliiklejate poolsed rikkumised, lubatud alkoholi piirmäära 
ületanud sõidukijuhtide poolt sõiduki juhtimised ja juhtimisõi-
guseta sõiduki juhtimist. Varavastaseid süütegusid väheväärtus-
liku asja vastu kaheksal korral. Valla territooriumil 2015. aasta 
jooksul registreeriti üks inimkannatanutega liiklusavarii. Alaea-
liste poolt pandi kokku rikkumisi kaheksal korral, viiel korral ek-
siti tubakaseaduse vastu, üks kord liikluseeskirjade vastu ja kahel 
korral oli tegu avaliku korra rikkumisega. 

Aasta jooksul oli valla territooriumile 148 väljakutset. Väljakutse-
te põhjuseks on peamiselt avaliku korra rikkumised, liiklusalased 
rikkumised ja alkoholi liigtarbimisest tingitud tülid ja kodanike 
tähelepanekud. Lähisuhte vägivalla alaseid välja kutseid oli 2015. 
aastal 29 juhtumit. Nendest kolmel korral alustati kriminaalme-
netlus, ülejäänud juhtudel teostati lähisuhtes olevatele isikutele 
järelkontroll, nõustamine sotsiaaltöötaja ja ohvriabi töötajatega.

Üldine õiguskord on valla territooriumil languses, muret tekitav 
on lähisuhte vägivalla juhtumite kasv. Mis võrdluses 2014. aasta-
ga on kasvanud 11 välja kutse võrra.

2016. aastal politsei üldised tegevused ja suunad on narkokuri-
tegevuse vastane tegevus alaealiste seas, alaealiste ja alkoholiga 
seonduv töö, liiklusohtlike süütegude avastamine (joobes moo-
torsõidukite juhtide väljaselgitamine) ja lähisuhtevägivald.

Piirkonnapolitseinik Argo Lääts

lOODUSfOTO kOnkURSS 
„VOOREMAA VOORUSED 2016”

Tartu Vallavalitsus koostöös Jõgeva- ja Tartumaale loodava 
geopargiga kuulutab välja loodusfoto konkursi „Vooremaa 
Voorused 2016“ – siseveed ja märgalad. Võistlusele oodatakse 
vaid geopargi alal (Jõgeva- ja Tartumaa) jäädvustatud fotosid. 
Fotosid inimeste ja looduse vahelistest suhetest ootame vasta-
vatesse kategooriatesse. Võistlusfotosid saab esitada kuni 10. 
novembrini 2016. a. Tulemused avalikustatakse 2016. aasta lõ-
pus toimuval SA Lõuna-Eesti Turism aastakonverentsil.

Konkurss toimub kolmes vanuserühmas: lapsed (kuni 13-a k.a); 
noored (kuni 19-a k.a); üldarvestus (osavõtjate vanus ei ole pii-
ratud). Laste ja noorte vanuserühmas hinnatakse töid neljas tee-
makategoorias: vees ja veeääres, märgaladel elavad loomad; loo-
dus; inimene ja loodus ja inimene ja aktiivne puhkus veekogudel. 
Üldarvestuses hinnatakse töid seitsmes teemakategoorias: vees 
ja veeääres, märgaladel elavad loomad; vee- ja märgala taimed, 
maastik; inimene ja loodus; inimene ja aktiivne puhkus veeko-
gudel; allveefotod, droonifotod.

Iga osaleja võib võistlusele esitada kuni 10 digitaalset fotot. Igale 
fotole tuleb lisada lühike selgitus pildistamise hetke või konk-
reetse pildi valiku tagamaade kohta. Töid saab konkursile esita-
miseks üles laadida jpg failidena kuni 10. novembrini 2016.

Lisainfo: http://jaaaeg.ee/geopark/et/fotokonkurss-2016/

Fotode tehniline ja temaatiline teostus: Tiit Helm, e-kiri: tvkuu-
kiri@gmail.com, mob 529 5627.

Lisainfo: Kaidi Randpõld, Tartu vallavalitsus, projektijuht, 
5340 2667, kaidi.randpold@tartuvv.ee
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KOOLIVEERG

STiilinäDAl JA SõbRAPäEVA 
TäHiSTAMinE VARA PõHikOOliS
Vara Põhikool tähistas sel aastal sõbrapäeva eriti suurejooneliselt, 
võttes kavasse terve nädala, millest iga päev riietusid õpilased ja 
isegi mõned õpetajad erineva teema järgi. 
Esmaspäev algas looduslähedaselt stiiliga „Loom või lind“, mis 
muutis terve kooli tõeliseks loomaaiaks. Kohata võis nii täiskos-
tüüme kui ka isetehtud maske ja kõrvasid, alustades mesilastest ja 
ükssarvikutest, lõpetades kasside ja ahvidega.

Järgmine päev lubas kogu kooliperel aga kauem magada, sest üles 
ärgates polnud mingit tarvidust riideid vahetada - teema oli ju 
pidžaamapidu, mis terve kollase maja seest pehmeks ja (valda-
valt) roosaks muutis. Millal muul ajal ikka susside, fliisi ja kaisu-
karuga kooli võib tulla kui mitte stiilipäeval!

Kolmapäev tõi (õpetajatele) tagasi vanad „head“ ajad aastatest 
1980-1990, mil kitlid/teksajakid/hipid ja muu taoline rohkem 
moes olid. Loomulikult läksid sellega veelgi elavamalt kaasa ka 
õpilased nagu näha juuresolevalt pildilt.

Õpetaja Vallo Madar oli selleks päevaks toonud välja ka oma 
suurejoonelise retro-kilekottide näituse. Neljapäeval võis igaüks 
kehastuda oma lemmikuks multifilmide või muidu filmide te-
gelaseks. Reedet tähistasime aga valentinipäevale omase punase 
ja roosaga, mil kooli stiil jälle päevapealt imidžit ja värvi muutis. 
Avatud oli sõbrapostkast, et üksteisele salajasi kirju saata ning 
vahetundide ajal sai meisterdada teineteisele kaarte. Välja valiti 
ka Vara Põhikooli sõbralikuim õpetaja, kelleks sel aastal on Külli 
Merivee. 
Et mitte unustada sõbrapäeval mitte-inimsõpru, tuli koolile külla 
Toomas Pranstibel, kes tutvustas soovijatele madusid ja sisalikke. 
Kuna loomasõber oli endaga kaasa toonud ka ehtsad roomajad, 
keda katsuda või kaela ümber panna sai, ei olnud ka huvilistest 
puudust.

Terve stiilinädala vältel oli vahetundide ajal avatud fotonurk, kus 
olukorda jäädvustas Vara PK õpilasesinduse esimees Kristi Soo-
me. Kristi ise ütleb kogu nädala kohta nõnda: „Paljudele õpilaste-
le meeldis see väga, eriti noorematele klassidele. Edaspidi teeme 
stiilinädalaid iga aasta.“.
Ja nii panime loodetavasti alguse ühele uuele traditsioonile!

Kaisa Telve
Vara Põhikooli huvijuht
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EESTi VAbARiiGi 
AASTAPäEVAlE 
PüHEnDATUD VikTORiin
23. veebruaril toimus Vara Põhikoo-
li aulas viktoriin. Selles osalesid 1.-4. 
klassi õpilased. Võistkondi oli viis. 
Lauldes hümni, alustasid kodutütred.

Kuna see üritus oli kodutütarde ette 
valmistada ja läbi viia, siis hakkasidki 
Mari ja Annika meilt küsimusi küsi-
ma. Mõned olid rasked, mõned kerged. 
Saime palju uusi teadmisi. Vastuselehti 
kogusid võistkondade käest Mari-Liis 
ja Marta. Kui kõigile küsimustele oli 
vastatud, hakkas žürii, kuhu kuulusid 
Mette-Marit, Älis, Margot ja Kristi, 
punkte kokku arvestama.

Algas kontsert. Esineti luuletuste ja 
lauludega. 2. ja 3. klass esinesid vigur-
marsiga, mina ka. Meil läks täitsa sas-
si. 

Lõpuks oli žürii punktid kokku arves-
tanud. Ja minu võistkond võitis. Mulle 
meeldis see üritus väga! :)

Säde Einasto
Vara rühma kodutütar

Tartu ringkonna kodutütred korralda-
vad aastaringselt toredaid üritusi. Neist 
oodatuimad on laagrid. 11.-12. märtsil 
võõrustasid Vara Põhikooli kodutütred 
sõpru Kõrvekülast ja Sillaotsalt. Toimus 
kolme-rühma-laager „Risti-rästi läbi 
Eestimaa“. 

Peale kooliga tutvumist ja avarivistust 
läks esimene rühm tüdrukuid uudista-
ma meie valla suurimat vaatamisväär-
sust – Pollikivi. Sellist mürakat polnud 
isegi mõned kohalikud tüdrukud enne 
näinud. Noorte Kotkaste juht Marten 
Karise oli seal toredaks giidiks ja teeju-
hiks. Igatahes avaldas kivi soovitud mõju 
– külalised olid üllatunud ja rõõmsad 
vahva avastuse üle. 

Teine grupp asjalikke tüdrukuid toime-
tas samal ajal seltsiruumis ja valmistas 
järgmiseks päevaks küpsisetorti. Et ikka 
kõik kõigest osa saaksid, toimus rühma-
de vahetus – matkalised said tuppa soo-
ja ning kokkajad läksid metsa. Hiljem 
sai iga rühm esitada Pollikivi kohta le-
gendi, kuidas nende arvates kivi endale 
nime sai – neid etteasteid oli päris huvi-
tav vaadata.

Õhtul ootas aulas üllatuskülaline, kel-
leks oli endine Vara kooli õpilane Kar-
men Saul. Ta rääkis oma reisist vaba-
tahtlikuna Aafrikasse, jutustas sealsest 
elust-olust, näitas fotosid ja filmi ning 
kaasatoodud suveniire. Oli hariv ja hu-
vitav kaasa mõelda sellisele elule, mis on 
meie omast nii palju erinev.

Kodus olid tüdrukud ette valmistunud 

kODUTüTRED lAAGERDASiD VARAl
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Tänavune Eesti Vabariigi aasta-
päevale pühendatud koduvalla 
teemaliste kirjandite võistlus oli 
teemal „Kui mina oleksin Vara 
Põhikooli direktor“. Võistlus kuu-
lutati välja neljas erinevas vanus-
erühmas: 3.-4. klasside õpilased, 
5.-6. klasside õpilased, 7.-9. klas-
side õpilased ning kutsekoolide/
gümnaasiumide õpilased. Tööde 

esitamise tähtaeg oli 19. veebruar. 
Tähtajaks laekus 41 võistlustööd: esimeses vanuserühmas 7-lt 
õpilaselt, teises vanuserühmas 15-lt õpilaselt ning kolmandas va-
nuserühmas 19-lt õpilaselt, kõik Vara Põhikooli õpilased. Kutse-
koolide/gümnaasiumide õpilastele meie võistlus korda ei läinud. 
Töid hindas 6-liikmeline zürii koosseisus Sirje Leini, Olga Hal-
jaste, Jüri Toit, Merike Undrits, Ingrid Katsan ja Vaike Torokvei. 
Töid hinnati igas vanuserühmas eraldi. Töid hinnati anonüüm-
selt (autori tegelikku nime teadmata) ning 10-punkti süsteemis. 
Hindajad töötasid eraldi ning koondprotokolli kanti hindajate 
poolt antud punktide summa.
Iga vanuseklassi kolme paremat autasustati Vara Valla Lastekaitse 
Ühingu diplomi ja Rahva Raamatu kinkekaardiga, mis anti üle 
Eesti Vabariigi 98. aastapäevale pühendatud aktusel 23. veebruaril 
Vara Kogukonnakeskuse aulas. 
Vara valla laste ja noorte koduvalla teemaliste kirjandite võistluse 
„Kui mina oleksin Vara Põhikooli direktor…“ lõppprotokoll (Au-
torid on toodud tööde registreerimise järjekorras)

1. vanuserühm (3.-4. klasside õpilased)

Autor Punktid/koht
1. Okas 33
2. Kapsasupp 32
3. Tumm 25
4. Kirju Mandala 41              3
5. Jonnipunn 10 35
6. Sleep hat 47              1
7. Sädelus 45              2

2. vanuserühm ( 5.-6. klasside õpilased)

Autor Punktid/koht
1. Maasika Mõmmi 31
2. Teddy bear 48             3
3. Lõbus maasikas 34
4. SNOOPI 64 26
5. Icebird 29
6. A1B2C3d4 20
7. Hello 24 36
8. Nutella 001 45
9. Tom 19
10. Kirjamees 48            4
11. Snowman 51            1

õhtuseks pidžaamapeoks. Uneriided seljas, tegime moede-
monstratsiooni, mängisime lahedaid mänge, Une-Vana jagas 
nänni ja siis algas pidžaamadisko. Kes tahtis, sai tantsida või 
niisama päeva elamusi välja elada. Öörahuks olid kõik üsna 
väsinud, nii et vaikus saabus majja päris ruttu.

Uue päeva hommik algas virgutusvõimlemisega. Peale kosu-
tavat hommikusööki said tüdrukud „reisida“ läbi Eesti, sest 
õppepunktides tutvustasid rühmavanemad huvitavamaid 
vaatamisväärsusi ja põnevamaid kohti. Pärast said tüdrukud 
oma teadmisi kontrollida viktoriinis. 

Viimase pingutusena sel päeval oli plaanis matk, mille korral-
dasid rühmajuhtide koolis õppinud tüdrukud Liis Reinomägi 
eestvedamisel. Ilm soosis meid täielikult – oli tõeliselt kevadi-
ne päev, ehkki kevade alguseni oli veel aega.

Viimased tänu- ja lõpusõnad ütlesime seltsiruumis pidulaua 
taga küpsisetordiga maiustades. Selleks, et üks laager õnnes-
tuks, on vaja suurt tahet ja paljude inimeste heatahtlikku 
koostööd. 

Suur tänu:

Anneli Rulli – Tartu noorteinstruktor; Kaire Vaher – Kõr-
veküla rühmavanem; Annika Tõnurist ja Kaie Käär – Silla-
otsa juhid; Liis Reinomägi, Älis Rooma, Elis Udumets, Lau-
ra-Liisa Kärsin – tublid rühmajuhid; Erika Sirk ja Nadežda 
Lvova – köögitoimkond; Marten Karise – abivalmis retkejuht; 
Ats Puust – bussijuht; Tarmo Kivi – metsatee lahtilükkamise 
organiseerimise eest; Hele-Reet Lvova – nõu eest finantsidega 
tegelemisel; Vara Põhikooli kollektiiv – nõu ja abi eest.

Ruth Pari
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12. Maailmameister 50            2
13. K-391 17
14. Ants 27
15. Õnneseen 40

3. vanuserühm (7.-9. klasside õpilased)

Autor Punktid/koht
1. Aski 48            2
2. Aniger K 50            1
3. Peeter 30
4. Terminaator 35
5. MANU 43
6. Davinci 25
7. Fernando Gonzalo 41
8. PUFFERGAMING 33
9. Koosakunn 19
10. AMNIMUS 40
11. Ükssarvik 40
12. Susi-Suuzi 47            3
13. BoT Tom 16
14. Hungermadness 17
15. Hanna 20
16. Vasja 25
17. Iaarus 21
18. Piip ja Tuut 17
19. Kevin Vaasa 21

Seega on paremusjärjestus järgmine:

1. vanuseklass 2. vanuseklass 3. vanuseklass 
1. Laura Laanesaar 
4. kl

1. Annika Vaasa 
6. kl

1. Regina Karise 
7. kl

2. Edith Ostrat 
4. kl

2. Johannes Petmanson 
6. kl

2. Astrit Kivi 
7. kl

3. Säde Einasto 
3. kl

3. Margot Laanesaar 
6. kl

3. Mette-Marit 
Poltan 
7. kl

4. Sylvester Sule 
6. kl

Katkendeid parimatest kõige nooremate töödest:
… Kui ma oleksin Vara Põhikooli Direktor, oleksin ma heasü-
damlik ja elurõõmus. Ma võtaksin kaheksast poole üheksani lapsi 
uksel vastu. Pärast seda läheksin ma oma kabinetti. Kohe, kohe 
algaksid tunnid. Need kestavad 30 minutit ja vahetunnid 10 mi-
nutit. Ma käin vahepeal õpilaste tunde pealt kuulamas-vaatamas. 
Siis teaksin, kes teevad tunnis hästi kaasa, kes mitte. Mul oleks 
rõõm anda lastele heade hinnetega tunnistusi. Halbu hindeid 
jääks aina vähemaks: õppeedukus paraneb. Mulle meeldiks see 
töö väga!

… On tore sügispäev. Täna on päev, kui ma lähen esimest korda 
Vara Põhikooli tööle uueks direktoriks. Mind ootab seal palju uusi 
avastusi ja probleeme. Olen väga elevil. … Jõuan kooli mõned mi-
nutid enne aktuse algust. Täna tuleb pidada kõne ja anda aabitsad 
esimese klassi õpilastele. Uusi koolilapsi on kolmteist. Seitse ne-
ndest tüdrukud ja kuus poissi. Aktus oli tore ja kõik läks korda, 
sain oma kõnega ka suurepäraselt hakkama. Täna võivad lapsed 
varem koju minna, aga õpetajatega tuleb väike koosolek. Kodus 
olles mõtlesin, et äkki need õpetajad on siin tusased. Muretsesin 
ilmaasjata. Tegelikult minu töö ongi ju õpetajate ja õpilaste mu-
resid ja probleeme lahendada. Koosolekul rääkisime mõninga-
test punktidest, mis vajavad lahendamist. Õpilastelt on tulnud 
kaebusi, et õpetajatel on võimalik valida söögi kõrvale piima või 
vett, kuidas isu on. Seda võimalust aga õpilastel pole. Samuti on 
laste poolt ettepanek, et isu järgi tellida. Viimaseks probleemiks 
oli õpetajate kaebus, et vahetunni ajal on liialt suur müratase laste 
hullamistest ja kilkamistest. … Tänane päev meeldis mulle väga, 
sest saime üksteisega tuttavaks ning ka üheskoos probleeme la-
hendada. Minu tulevikuplaanid on kindlasti seotud Vara Põhi-
kooliga. Olen väga põnevil ja valmis uuteks rõõmudeks ja katsu-
musteks, mis mind sel teel ootavad. On tore olla direktor!

… Sõidan just oma uude töökohta Vara Põhikooli. Tulin läbi vae-
va konkursist võitjaks ja nüüd olen selle kooli direktor. Küsite 
nüüd, miks ma sinna kandideerisin? Sest eelmises koolis oli kõik 
muutunud igavaks ja ettearvatavaks. Olen kohal, kardan veidike, 
aga lähen! 

Päeva jooksul kohtusin õpilaste ja õpetajatega, kooli ja kooli üm-
brusega. Leidsin mõned probleemid, mis tuleks lahendada. Esi-
teks tuleks ära parandada katkised toolid. Teiseks võiks koolis 
olla veeautomaat, et lapsed saaksid juua. Kolmandaks tuleks kor-
da teha kooli staadion. Neljandaks peaks igas WC-kabiinis olema 
oma WC-rull. Viiendaks peaksid õpetajad naeratama.

Ja ongi kooliaasta lõppemas, kõik probleemid said lahendatud 
õpilaste ja õpetajate abiga. Järgmine aasta tuleb kindlasti sama 
tore.

lASTE JA nOORTE SUUR JAlGPAlliPäEV
Vara vallas toimub juba mitmeid aastaid suvine jalgpalliturniir, 
mis on väga populaarne piirkonna koolinoorte ja täiskasvanu-
te seas. Vara Kogukonnakeskuses on loodud head tingimused 
sisetingimustes jalgpalli harrastamiseks, jalgpallitreeningutest 
osavõtt saaks olla veelgi aktiivsem. Nüüdisaegne digirevolutsi-
oon ei mõju meie laste füüsisele ja tervisele hästi, mistõttu on 
laste juhatamine sportlike eluviiside juurde vägagi vajalik. Vähe 
oluline pole ka uute kogemuste ja mängurõõmu andmine, et nad 
edaspidi oleksid motiveeritud ise harjutama oma paremate tule-
muste ja tervise nimel. Seda kõike silmas pidades esitas Vara Valla 
Lastekaitse Ühing Kultuurkapitali Tartumaa Ekspertgrupile pro-
jektitaotluse „Laste ja noorte talvine jalgpallipäev“. 
23. märtsiks kuulutatigi välja Suur Jalgpallipäev: lapsed vanuses 
6 kuni 9 aastat kutsuti individuaalsele jalgpalli mitmevõistlu-
sele, koolinoored vanuses 10 kuni 15 aastat aga võistkondliku-
le jalgpalliturniirile. Alla 10. aastaste võistlustel olid kohal valla 
lasteaedade lapsed ning ka üks koolitüdruk, kokku 19 mudilast. 
Mudilased tundsid siirast rõõmu suurest spordisaalist ning aega 
viitmata alustasid hoogsa soojendustegevusega üle kogu saali. 
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Vaatepilt oli sarnane sellele, kui maisiterad on puistatud kuumale 
pannile…. 

Teatevõistlus
Igale lapsele anti Vara Valla Lastekaitse Ühingu diplom tubli osa-
lemise eest jalgpallipäeval ning jagatuna rühmadesse hakati soo-
ritama mitmevõistluse alasid. Mitmevõistlus koosnes viiest alast: 
kauguslöök, kõksimine, täpsuslöök, triblamine ja õhuka löömine. 
Iga ala sektoris oli mudilasi juhendav tulemuse fikseerija, siin 
aitasid korraldajaid ka noored jalgpallurid Roland ja Rait Lak-
saar ning Riho Rüütel. Tulemused said kirja diplomi tagaküljele. 
Siis jõudis järjekord lasteaia õpetajate kätte. Ka nemad suutsid 
kõik alad läbi teha. Mudilased sooritasid veel mõned tähelepa-
nu-kiirust-meeskonnatööd-vastupidavust nõudvad teatevõistlu-
sed. Viimase ülesandena tuli oma diplomilt kokku lugeda, mitu 
võistlusala oli sooritatud ja vastavalt sellele võtta kommikarbist 
endale viis pulgakommi. Ükski mudilane ei eksinud. Üks rõõmus 
hääl teatas, et nendest kommidest jätkub kogu perele. Mudilased 
olid rõõmsad ja rahulolevad, igati rõõmustav oli ka lasteaedadest 
saadud tagasiside.

Koosa Lasteaia Lepatriinude rühma võistkond
Kutsed osaleda võistkondlikul jalgpalliturniiril oli edastatud 
Vara, Koosa, Alatskivi, Luunja noortekeskustele, Kallaste koolile 

ja FC Tartu`le. Juhendi kohaselt oli võistkondade maksimaalseks 
suuruseks 6+1 mängijat, platsil korraga 4 mängijat ja väravavaht. 
Turniirile registreerusid Vara Juunior (esindaja Riho Rüütel), 
Alatskivi Noortekeskus (esindaja Tõnis Piiri), Kallaste koolist FC 
Peipsi (esindaja Eduard Landzberg) ja FC Demoona (esindaja 
Mariita Padar), kus oli mängijaid Varalt kuni Lähteni. Juhendi-
le tuginedes määras kohtunik mängu kestuseks 15 minutit, ning 
kõik võistkonnad mängisid omavahel läbi. Kokku peeti 6 mängu. 
Mängud olid kiired: saali põrandal veeres pall kiiresti ja män-
gijad palli taga-kõrval-ees liikusid ka tunduvalt kiiremini kui 
staadionil. Seda oli väga hea näha! Kallaste poiste isad võimal-
dasid kohalolijatele kõvahäälselt tasuta keelekümblust, eriti kui 
vastamisi oldi Vara Juunioriga. Kui kõik mängud peetud, selgus 
ka turniiri paremusjärjestus. Juhendi kohaselt andis võit 3 punkti, 
viik 1 punkti ning kaotus 0 punkti:
I koht – Vara Juunior 9 punkti (Riho Rüütel, väravavaht Markus 
Võime, Johannes Petmanson, Andreas Öövel, Roland Laksaar, 
Rait Laksaar)
II koht – FC Peipsi 6 punkti (Daniil Bõstrov, Nikita Bõstrov, Rus-
lan Lipp, Malik Karimov, Daniil Nikiforov, Aleksander Kalmus, 
Kristjan Nork)
III koht – Alatskivi Noortekeskus 3 punkti (Andre Pärn, Marko 
Piiri, Kriston Karlson, Renaldo Tatter, Siim Noormägi, Rainer Le-
ben, Markus Mikk).

 Vara Juunior
Neid võistkondi autasustati karikatega ning igat mängijat me-
daliga. Neljandaks jäi vaatamata kokkuharjutamiseks väheseks 
jäänud ajale visalt esinenud FC Demoona (Mariita Padar, Ragnar 
Lepik, Aron Sastok, Kaspari Belisaar, Kaspar Pedaja, Egert Kerge, 
Ralf Õunasaar). Mänge vilistas Even Poltan. Toitlustas OÜ De-
moona.
Hindan esimese talvise jalgpallipäeva igati kordaläinuks ja jul-
gen arvata, et viimaseks see ei jää. Märtsikuul on paras aeg üle 
vaadata talviste treeningute tulemused ja märku anda, et jalgpal-
lisuvi pole enam kaugel. Jalgpallipäeva pildid on leitavad Vara 
Valla Lastekaitse Ühingu kodulehel http://www.varalaps.ee link 
galerii.

Vara Valla Lastekaitse Ühing
Vaike Torokvei
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LASTEAEDADES

VARA lASTEAED „õnnETRiinU“

KAMPAANIA „KüüNLAjAhT 2015/2016“ 
SELLEKS KoRRAKS LõPPENud
Vara lasteaia Lepatriinude rühm osales sügistalvel, Kuusakoski 
korraldatud kampaanias „Küünlajaht“ esimest korda, millest võt-
tis osa 10 tublit peret.
Nüüd on saabunud tulemused, kus meie lasteaed jäi Tartumaa 
56 osalenud lasteaiast tublile 21. kohale. Kogusime kokku 2058 
teeküünlaümbrist, viisime need kogumispunkti, kus need kaalu-
ti, saime 3,1 kg. Üksikkoguja tulemuseks osutus väga tubli 605 
ümbrist.
Loosiõnn naeratas meile, saime auhinnaks Lontovo seikluspargi 
sooduspiletid. Püüame võimalust kasutada ja kevadel rühmaga 
väljasõidu korraldada.
Aitäh neile, kes kaasa lõid, loodame järgmisel kogumiskampaa-
nial osaleda suurema grupiga, andes nii oma panuse looduse 
säästmise heaks.
Kutsume kõiki üles teeküünlaümbriseid mitte ära viskama, pan-
ge need eraldi ja tooge Lepatriinude rühma või siis saate sügisel 
oma loodud grupiga kampaanias kaasa lüüa.
Aitäh!

NÄITuS „AVASTAME MAAILMA LÄBI jÄLGEdE“
Sügisel alustas Vara lasteaia Lepatriinude rühm oma loodud pro-
jektiga ”Avastame maailma läbi jälgede”.
Eesmärgiks oli lastega (1,5-3 aastased) individuaalselt tegeleda, 
nii lastega kiiremini tuttavaks saada ning näidata, et meisterda-
mine on tore ja huvitav. Iga nädal teeme ühel päeval käeliseks 
tegevuseks ühe „jäljetöö“, millel kujutame vastavalt teemale linde, 
loomi, putukaid ning kõike muud huvitavat, mis seotud looduse-
ga. Ettevalmistus algab juba hommikuringis, kus üheskoos näi-
distööd vaatleme ja pisut ka selgitame, kuidas selline pilt valmi-
ma hakkab. Tööd valmivad erinevates tehnikates: näiteks kasta-
me käsi või jalataldasid värvi sisse, pintseldame käed värviga või 
hoopis joonistame käe kontuurid ja pärast lõikame välja. Hiljem 
kui tööd on kuivanud, kaunistame need ka koos lapsega ära. Tööd 
saavad väga eriilmelised, omapärased ja huvitavad. Nüüdseks on 
kõik lapsed sellise töövõttega harjunud ja naudivad väga värvide-
ga katsetamist ja isetegemise rõõmu. Kõik teavad, et pintsel teeb 
natuke kõdi ja talla all on värv libe ning käed saab pärast tõesti 
puhtaks! Seeläbi on rühmas olulisel kohal omavaheline koostöö, 
värvimise päeval aitavad suuremad lapsed pisematel käsi pesta.
Hetkel on töid valminud juba 20 ringis, mõned plaanime veel 
juurde teha ning seejärel paneme parimatest töödest kokku näi-
tuse ”AVASTAME MAAILMA LÄBI JÄLGEDE”, mida saab vaa-
tama minna Vara raamatukokku alates 2. maist 2016.
Avastusterohkeid elamusi meie näitusel.

Lepatriinude pere

Vara lasteaia Lepatriinude rühma näitus:
AVASTAME MAAILMA LÄBI JÄLGEDE!

Vara raamatukogus alates 2. maist 2016
  Tulge uudistama väikeste lepatriinude jälgi ;)

SõBRAPÄEV õNNETRIINu LASTEAIAS
Sõber olla tahan ma,
Teile kinke jagada.
Naerupallide rühma lapsed alustasid sõbrapäeva ürituseks ette-
valmistusi juba varakult. Mõte teha nukulavastus, tekkis lastel 
mänguhoos. Nii nad otsustasidki õppida näidendi „Hans ja Gre-
te”. Õpetaja juhendamisel valmistati nukud ja dekoratsioonid. Sõ-
naline osa jäi meelde loetud muinasjutust. 
14. veebruaril ehk sõbrapäeval kutsusid Naerupallid kaasa ka 
Mõmmikud ja koos mindi väikestele Lepatriinudele külla, et kõi-
ki üllatada näidendiga. 
Laste ette ilmus Jänes (õpetaja), kes rääkis mida ta ühes külas 
märkas. Hans ja Grete olid õde-venda, keda viidi metsa, kuna 
pere oli vaene ning toitu nappis. Tänu nutikusele ja kavalusele 
jõudsid lapsed õnnelikult tagasi koju. Kodu on kõige parem koht, 
sest seal on su kõige kallimad inimesed. Kuri võõrasema aga oli 
vahepeal minema läinud. Lapsi ootas ees neid armastav isa.
Peale näidendi vaatamist tantsiti „Kes aias” tantsu. Naerupallid 
kinkisid kõigile sõbrapäevaüritusest osavõtnuile kaardid ning 
lapsed pakkusid õpetaja küpsetatud südamekujulisi küpsiseid. 
Ühisest üritusest jäi lastele meelde, et oluline on armastavad lä-
hedased ja väga head sõbrad, iga päev sinu ümber.   

Naerupallide õpetaja Tiia

EESTI VABARIIGI AASTAPÄEVALE 
PühENdATud MÄNGuPIdu
22. veebruaril tähistasid väikesed ja suured Õnnetriinulased 
lasteaias Eesti Vabariigi sünnipäeva mängupeona. Saal oli kau-
nistatud sini-must-valgete õhupallidega, mille keskel rukkililled 
- IMEARMAS!
Kui kõik Õnnetriinud olid saali kogunenud, alustasime „Tere“ 
lauluga ning väikese luuletusega: 

Täna on meil esmaspäev,
homme on ju teisipäev,
ülehomme kolmapäev
ja siis on tähtis sünnipäev.

Lapsed teadsid Eesti Vabariigi sünnipäeva. Muidugi. Igaühel on 
üks kord aastas sünnipäev nii ka kodumaal. Üheskoos rääkisime 
kodumaast ja koduvärvidest.
Laulsime ühiselt laulu „Mu koduke on tilluke“ ja „Mul on väi-
ke koduke, kodus ema, isake“. Jätkasime rõõmsas tantsuhoos. 
Siis läks aga valge tuvi lendama: „Üks väike valge tuvi lendas üle 
Eestimaa“ (lapsed said rääkida sellest kus nad on käinud ja mida 
huvitavat näinud).
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Nüüd läks pidu magusamaks, sest laulumäng tuli šokolaadikeeles. 
Muusikaõpetaja seletas mängu ning kogu lasteaia kollektiiv tantsis 
kaasa. Kui šokolaadikeel selge, tuli minna „ŠOKOLAADILINNA“ 
(lõbus mäng). 
Kuulasime veel muinasjuttu „Valge ja must“ (siit saime kõik kin-
nitust - kui valge ja must värv omavahel segada saame halli vär-
vi). Muinasjututegelasteks olid: Valge Pruut, Must Prints, kes tuli 
Valgele kosja mustal hobusel ja Laps, kes sai endale nimeks Hall.
Mängupidu lõppes kommi söömisega ja pildistamisega.
Oli tore ja lõbus üritus!
Tuhat tänu tublidele lastele ja alati rõõmsameelsele kollektiivile, 
kes lõbusasti peol kaasa lustisid ning saali imearmsasti kaunista-
sid! AITÄH!

    Õpetaja Kaie
    LA muusikaõpetaja

ETLEMISKoNKuRSS
Sel aastal tõi 8. märts Õnnetriinu lasteaeda peale naistepäeva 
kaasa veel ka etlemiskonkursi „Eesti keele kaunis kõla“ eelvooru. 
Konkurss toimus kahes vanuserühmas 5-6 aastased ja 6-7 aas-
tased esinejad. Vapraid osalejaid saime sel tähtsal päeval kokku 
10. Kõik esinejad olid nii oma vanemate kui ka õpetajate abiga 
toredad luuletused leidnud ning tublisti mikrofoniga esinemist 
harjutanud. Suurepäraselt esitatud luuletused tegid väga raskeks 
žürii töö, kuhu kuulusid: direktor Merike, õpetajad Tiia, Urve ja 
Katrin ning luulehuviline Kristy. Ajal, mil žürii tuliseid vaidlusi 
pidas, said õpetaja Heli abiga esinemist ja „vaba mikrofoni“ proo-
vida kõik üritusele kogunenud pealtvaatajad ja kaasaelajad. 

Pika arutelu tulemusena tunnistati noorema vanuserühma pa-
rimateks etlejateks: 1. Sandra Karise; 2. Melanii Värv; 3. Täheli-
Mariin Lõhmus. Ja vanemas vanuserühmas: 1. Matthias Vaino; 2. 
Jaan Einasto; 3. Kristel Karise. Mõlema vanuserühma tublimad, 
Sandra ja Matthias, esindavad Õnnetriinu lasteaeda 22. märtsil 
Mellistes toimuval etlemiskonkursil. 
Täname kõiki osalejaid, lapsevanamaid, õpetajaid, toetajaid ja 
žüriid. Uute põnevate esinemisteni!

Õpetaja Katrin

„PoISId hoBuSTELE!”
18. märtsil osalesid Andreas Peeter ja Rihard Naerupallide rüh-
mast ning Martti ja Jaan Mõmmikute rühmast Luunja Lastea-
ed „Midrimaa” poolt korraldatud poiste tegevuspäeval „Poisid, 
hobustele” Luunja kultuurimajas. Poisid olid kodus juba ennast 
riietanud kauboiks, talumeheks ja indiaanlasteks. Luunja kultuu-
rimaja saal oli jaotatud üheksaks tegevuspesaks, kus toimusid 
erinevad õpitoad ja meisterduskeskused. Lapsed meisterdasid 
õpetajate juhendamisel tokkhobuse, tegid pudelikorkidest ja traa-
dist valjad hobustele, meisterdasid indiaani peakatte ja õppisid 
vibuga märki laskma. Kauboide boksis õpetati lassot keerutama 
ja hobuseid taltsutama. Veel õpetati lastele, kuidas kirjaklambrid 
magnetil tantsima hakkavad ja mängiti hobuste koplisse ajamise 
mängu. Maailma kõige tugevam plika PIPI, kes jõuab ühe käega 
hobuse üles tõsta, aitas lastel valmistada imerohtu suureks saami-
se vastu – sinna käis juurde veel vastav loits: „Väike väänik anna 
asu, et ma suureks eal ei kasu“. Multifilmi õpitoas valmis Koosa, 
Vara ja Tõrvandi lasteaia laste koostöös hobufilm.
Tubaste töödega ühele poole saanud, sõidutas Saksa talu hobune 
Vunts lapsi oma vankril läbi Luunja küla, kus lapsed nägid ka 
elusuuruses pronkshobuse skulptuuri.
Tegus ja väga meeldiv kogemus nii suurtele kui väikestele. Kiida-
me korraldajaid.

Naerupallide õpetaja Heli
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KoLLASTE KASSIdE TEATRITuNd
Ühel toredal märtsikuu hommikul ootas Vara lasteaia parklas 
Naerupalle ja Mõmmikuid hiigelsuur buss, mis sõidutas lapsed 
Tartusse Vanemuise teatri väikesesse majja.
Teatri fuajees oli lapsi vastu võtmas kaks toredat Kollast kassi. 
Saime teada, et Kollased kassid on kassid nagu teisedki, kuid ne-
nde kodu on teater ja nad teavad teatrist kõike. Seejärel juhatasid 
teatrikassid uudishimulikud teatrihuvilised teatri garderoobi, kus 
lapsed vahetasid oma riided numbrite vastu. Seejärel mängisid 
kassid saaliteenindajaid, andes lastele piletid ning juhatasid lap-
sed saali oma piletil märgitud kohtadele. Kollased kassid õpeta-
sid, kuidas saalis käituma peab. Alati tuleb püsti tõusta, kui keegi 
sinust mööda läheb, sest nii teeme möödujale ruumi. Tegime kat-
se kommipaberiga ja saime teada, et kommipaberi krõbin ei sega 
mitte ainult teisi vaatajaid vaid ka näitlejaid lava peal.  
Edasi suundusime lavale. Lava oli nagu üks suur must kast, mil-
le ees olid hiigelsuured kardinad, mis nupulevajutusega ette ja 
eest ära sõitsid. Kollased kassid rivistasid lapsed lavale ja lapsed 
esinesid lauluga „Kaksteist kuud”. Järgmisena juhatasid kollaste 
kõrvade ja sabaga tegelased lapsed lava taha. Tuli välja, et kassidel 
oli võlusaba, mis avas uksi. Leidsime end näitlejate ettevalmistus-
ruumist, kus oli laud kaetud esmapilgul väga maitsvate asjadega 
– seal oli korv maasikatega, päts leiba ja koogikesed. Need asjad 
olid palju suuremad kui päris asjad ja nii kerged ja kõiki neid 
asju nimetati rekvisiitideks. Laual oli veel ajaleht, mis katki ei lähe 
ja loomamaskid, mida lapsed said pähe proovida. Edasi avasid 
Kollaste kasside võlusabad proovisaali uksed, kus lapsed said 
stangede peal tantsuharjutusi teha. Trepist ülesse ja trepist alla, 
Kollaste kasside sabad avamas uksi ja saladusi, jõudsime ring-
käiguga garderoobi tagasi. Olime selgeks saanud nii palju uusi 
sõnu, näinud enneolematut teatritehnikat, avastanud kui palju 
maagiat ja võlumaailma sisaldab teater. Saime teada, kui palju 
inimesi peab vaeva nägema, et võlumaailm meieni jõuaks ja et 
iga etendus on ainulaadne ja mängitud ainult meile – pealtvaa-
tajatele. Lõpetuseks said kõik lapsed teatrikassidelt sabaga pai ja 
küllakutse teatrisse tulla.

Naerupallide õpetaja Heli

ETLuSKoNKuRSS „EESTI KEELE KAuNIS KõLA”
Melliste Algkool–Lasteaed korraldas 22. märtsil juba viiendat 
aastat järjest etluskonkursi „Eesti keele kaunis kõla”. Vara lastea-
eda esindasid Mellistes Vara lasteaiasisese luulekonkursi võitjad 
Matthias ja Sandra Mõmmikute rühmast.  
Melliste etluskonkursi eestvedajaks oli seekord Buratiino, kes an-
dis teada, kelle kord esineda on. Etluskonkurss oli jaotatud kahte 
ossa. Esimeses osas esinesid 5-6 aastased ja teises osas 6-7 aas-
tased tublid esinejad. Kui luuletused loetud, läksid kohtunikud 
otsustama ja lapsed lõunatama ning lasteaiaga tutvuma. Seekord 
meie lastele loorbereidei jagunud, kuid rikkamaks said nad kind-
lasti ühe esinemiskogemuse võrra. Võit iseenda üle on suurim 
võit.

Naerupallide õpetaja Heli

kOOSA lASTEAED
PuuVILjAPÄEV LIBLIKATE RühMAS
Pärast jõulude aja suurt magusasöömist oli jaanuarikuus kasulik 
teha üks tervislik puuviljapäev.
Algul rääkisime lastega puuviljade kasulikkusest ja maitsesime 
erinevaid vilju. Hiljem sai iga laps teha endale puuviljasiili. Siili 
kehaks oli pirn, okasteks hambaorkide otsa lükitud viinamarjad 
ja silmadeks rosinad.
See tegevus meeldis lastele väga ja nad olid õhtul koju minnes 
omatehtud siili üle uhked.

Õpetaja Anne-Ly
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LIBLIKATE RühM oSALES PRojEKTIS 
„KüüNLAjAhT“.
Juba kolmandat aastat järjest kutsuti tublisid Eestimaa lapsi ko-
guma alumiiniumist teeküünlaümbriseid. Kuna alumiinium ei 
lagune looduses, siis küünlaümbriste eraldamine tavajäätmetest 
annab väga olulise panuse puhtamasse Eestisse. Esmakordselt 
said sel aastal projektis osaleda ka lasteaialapsed.
Liblikate rühm kogus kokku 3000 teeküünlaümbrist ja osales ka 
projekti konkursil „Küünlaloom“. Teeküünaldest valmistasime 
öökulli, mille tegemiseks kulus 165 ümbrist. Töö läks hääletusele 
Facebooki, kus igaüks sai anda hääle oma lemmikule. Tahame 
tänada kõiki sõpru, tuttavaid ja häid inimesi, kes meie armsale 
öökullile oma hääle andsid. Hetkeseisuga on meie töö hääletuse 
tulemusena kolmandal kohal 435 meeldimisega. Täpsed tule-
mused on veel selgumisel.

Teeküünla ümbriste kogumise lühikokkuvõte
Üle Eesti kogusid:

lasteaialapsed 936 173 küünlaümbrist;
1.-6. klassid 2 738 222 küünlaümbrist;
7.-12. klassid 264 142 küünlaümbrist.

Maakonniti kogusid kõige enam ümbriseid:
Harjumaa 1 232 814 tk
Lääne-Virumaa 454 963 tk
Tartumaa 452 136 tk
Pärnumaa 344 894 tk
Viljandimaa 225 651 tk.

Tartumaal osales 55 lasteaeda. Meie olime oma kogusega 14. Ko-
hal. Meie tublid kogujad olid Elisabeth Koort (44 tk), Lauri Tol-
limägi (1027 tk), Denis Petrov (33 tk), Andreas Jürgens (611 tk), 
Marten Tens (510 tk), Lisette ja Lisandra Kuusik (156 tk), Mirtel 
ja Mairon Rebane (127 tk). Suur tänu kõikidele väikestele ja suur-
tele osalejatele, kes suure õhinaga küünlaümbriseid kogusid.
Auhinnad jõuavad korraldajatelt lasteaeda aprilli esimeses pooles. 
Kõik lapsed saavad osalemise eest tänukirja ja väikese meene.
Kindlasti osaleme ka juba järgmisel aastal selles projektis. Kes 
tahab meile oma abikäe ulatada, võib lasteaeda Liblikate rühma 
tuua oma tühjaks põlenud teeküünlaümbrised. Aitame üheskoos 
hoida Eestimaa puhtana!

Õpetaja Anne-Ly

TAIMEPRojEKT „MAASIKASõBRAd“

Liblikate rühm osaleb Räpina Aianduskooli projektis „Maasi-
kasõbrad“. Taimeprojektis katsetame üheskoos kuumaasika kahte 
erinevat sorti kasvatada ning selle käigus jälgime taimede kasvu 
ja kogume nende kohta andmeid. Kuumaasikad „Regina“ ja „Yel-
low Cream“ jõudsid meieni pärast pikka ootust 18. Veebruaril. 
Kogu katse käigus kogume igalt taimelt järgmisi andmeid:
kuupäev, mil avanes esimene õis;
kuupäev, mil tekkis esimene vili;
kuupäev, mil valmis esimene vili;
õite koguarv taimel 15. Maiks;
valminud viljade koguarv taimel 15. Maiks.
Esialgu kleepisime pottidele nimesildid ja panime taimede juur-
de nummerdatud sildid. See oli vajalik selleks, et võrrelda, kas 
tolmeldamine mõjutab taimede saagikust. Numbriga 1 tähistatud 
taimede õisi tolmeldame õitsemise ajal pintsliga, numbriga 2 
tähistatud taimede õisi õitsemise ajal ei tolmelda. Taimede tol-
meldamiseks valmistasime tolmeldamispintsli. Kuna me oleme 
Liblikate rühm ja ka liblikad tolmeldavad, siis valmistasime vär-
vikirevad liblikad, kes oma tundlatega tolmeldama hakkavad.
Kuu aja pärast istutasime oma taimed suurematesse pottidesse, et 
neil oleks kasvamiseks piisavalt ruumi ja toitaineid. Lapsed käi-
vad iga päev kontrollimas, kas taimed vajavad kastmist. Nende 
hoole all on taimed kasvanud väga lopsakaks. 
Meie taimekasvatusprojekti saate soovi korral jälgida aadressil: 
http://annely909.wix.com/meiemaasikad
Loodame, et varsti näeme ka juba esimesi õisi ja marju.

Õpetaja Anne-Ly
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AhVId LASId VASTLALIuGu
Kuna Hiina kalendri järgi algas 8. veebruaril uus aasta ja kohe 
järgmisel päeval oli meie rahvakalendris vastlapäev, ühendasime 
kaks lõbusat tähtpäeva. Nii pidasid Koosa Lasteaia Lepatriinude 
rühma lapsed ja õpetajad maha ühe väga toreda peo. Vanema-
te, õpetaja Anu ja õpetajaabi tädi Sillega, said kõik lapsed endale 
toredad ahvimaskid ja pidu võis alata. Kahjuks vedas ilmataat 
meid ka seekord alt ja paksu lumevaiba asemel lirtsus maapin-
nal vesi ja taevast tuli aina lisa – ikka ainult veena! Nii ei jäänud 
meil muud üle, kui minna lasteaia saali ja hullata seal. Muidugi 
ei jäänud meeldetuletamata vastlakombed, tegime vastlavurre, 
mängisime vanu rahvamänge ja igasuguseid sportlikke harjutusi 
tegime ka, kus ahvikesed said oma oskusi proovile panna. Kuna 
oli ikkagi vastlapäev, tahtsime vastlaliugu ka lasta, siis otsisime 
välja vanad tekid, millega sai saalis sellist vastlaliugu lasta, mis ei 
tahtnud kuidagi lõppeda. Üks laps istus teki peale, kaks vedasid 
ja kui jaks otsa sai, toimus vahetus. See osutus aga nii meeldivaks 
lastele, et kuidagi ei tahetud lõpetada. Aga iga asi peab ikka läbi 
saama, et järgmine kord saaks jälle toimuda, nii ka meil. Peale 
tralli ootas meid oasupp, vastlakuklid ja muidugi banaanid.

Õpetaja Anneli

LASTEAIA SüNNIPÄEV
Meie lasteaaed tähistas hiljuti järjekordset sünnipäeva, seekord 
siis juba 41.
Nagu oleme väärtustanud iga lapse sünnipäeva, nii on ka lasteaia 
sünnipäev meie maja traditsiooniline üritus igal aastal.
19. veebruari õhtupoolikul kogunesid Mesilaste, Liblikate ja Le-
patriinude rühma lapsed ja õpetajad ning kogu maja personal 
saali, et ühiselt tähistada lasteaia sünnipäeva mängupeoga. 
Ettevalmistusi peoks tegi muusikaõpetaja Kaie ja maitsvad küp-
sisetordid rühmadele valmistasin mina. Abistavad käed ulatasid 
ka rühmaõpetajad. Soovisime, et lasteaia sünnipäev oleks lastele 
lõbus ja tore üritus. 
Sünnipäevakõnes arutlesin lastega , mis on hea soov ja mida oleks 
tore sünnipäevaks soovida. 
Lepatriinude rühma lapsed olid kokku pannud väikese kava lau-

ludest ja luuletustest. Alustasime ikka  meie traditsioonilise sün-
nipäevalauluga, mida laulsid kõik kaasa. 

Kui ühised tantsud ja mängud said läbi, siis oligi aeg lauda istuda 
ja sünnipäevatorti maitsta. Tort söödud, võis iga laps ennast välja 
elada diskorütmis. 

Inga Edela
Koosa Lasteaia direktor

EESTI VABARIIGI SüNNIPÄEV
23. veebruaril tähistasime lasteaias Eesti Vabariigi aastapäeva. 
Kuulasime ja proovisime kaasa laulda hümni. Rääkisime lastega 
Eestile iseloomulikust sümboolikast – suitsupääsukesest, rukki-
lillest, rahvustoitust kamast jne. Koos tutvusime Eesti lipu värvi-
dega ja nende tähendusega. 
Täiskasvanud lugesid lastele ilusaid koduteemalisi luuletusi. Ülla-
tuseks laulsid meile Margit ja Liina. Ühiselt said lapsed mängida 
lõbusaid laulu- ja tantsumänge. Tantsud tantsitud, said lapsed 
sünnipäeva puhul suud kommiga magusaks. 
Eesti sünnipäevapeo mälestuseks, tegime ühiselt lasteaia õuealal 
oleva lipumasti all pilti. 

Õpetaja Helerin
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TüdRuKuTE PÄEVA TÄhISTAMINE
LEPATRIINUDE RÜHMAS
8. märtsil tähistasime tüdrukute päeva. Juba hommikul üllatati 
kogu rühma naisperet lillede, kommide ning šokolaadidega.
Meisterdasime kõik koos kevadisi lilli. Lapsed viisid lilled pidu-
päeva puhul oma emadele ja vanaemadele.
Poisid olid nõus võileibu valmistama ning lauda katma.

Tüdrukute päeval külastas lapsi lastele tuttav juuksuritädi Aive. 
Tüdrukute soovil läks punupatside ja lokkide tegemiseks. 

Kõik koos istusime peolauas. 

LIBLIKATE RÜHMAS
Tüdrukute päeva hommikul oli poistel palju askeldamist. Nimelt 
meisterdasid poisid usinasti tüdrukutele kingitusi - tulpidega 
lehvikuid.

Tüdrukud proovisid samal ajal koka ametit. Nad valmistasid mu-
retaignast pähkliküpsiseid. Valmistehtud taigen oli nii hea ja ma-
gus, et seda jätkus ka niisama maitsmiseks. 
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Poisid olid väga uhked, kui said tüdrukutele lilled ja kingitused 
üle anda. Tüdrukud olid aga kingituste üle väga õnnelikud.
Tore päev see tüdrukute päev!

Õpetajad Anne ja Anu

PoISId hoBuSTELE!
18. märtsil korraldas Luunja lasteaed Midrimaa poistele tegevus-
päeva „Poisid hobustele“. Külla olid oodatud kauboid, rüütlid, in-
diaanlased, talumehed …
Korraldusmeeskond oli püstitanud kaheksa punkti, kus tuli osa-
leda hobukatsetes ja -mängudest.
Poistel oli võimalus kohtuda Pipiga ja tema imerohtudega. Pipilt 
saadi abi läkaköha, kõhuvalu, punetiste ja muude pisemate häda-
de puhul.
Veterinaar õpetas meisterdama kepphobuseid. Hobustele mõel-
di välja nimed ning harjutati hobustega kappamist. Poisid said 
kasutades pudelikorke, traati ja haamreid oma oskused proovile 
panna hobustele kuljuseid meisterdades.
Indiaanipealik rääkis indiaanijutte ja õpetas vibuga laskma. Sai-
me teada ,et suled on indiaanlastele sama olulised kui sõjamehele 
ordenid, sest neid jagab pealik vaid eriti tublidele meestele.
Rüütlikatsetes tuli kokku panna etteantud vapp, kinnastega paela 
kerida ning võidelda lohega.
Kauboiga räägiti kauboijutte, püüti lassodega hobuseid nagu 
kaugel Põhja-Ameerikas ning ratsutati kinnipüütud hobustega.
Filmi töötoas sai teha hobuseteemalist animafilmi. Poisid nägid, 
kuidas elutud asjad hakkavad elama.
Poistepäev lõppes Saksa talu hobuvankriga sõites ning Luunja 
pronksist hobust vaadates.
See üritus näitas taas kui vähe on vaja selleks ,et panna lapsi ise 
koos täiskasvanute juhendamisel tegutsema ning sellest siiralt 
rõõmu tundma… Võtke, kallid lapsevanemad, ka kodus aega oma 
lastega koosolemiseks ja -tegutsemiseks!

Lepatriinude rühma õpetaja Anu

ETLEMISKoNKuRSS MELLISTES
22. märtsil toimus Mellistes juba viiendat korda etlemiskonkurss 
„Eesti keele kaunis kõla”, kuhu olid kutsutud Tartu maakonna las-
teaedade lapsed.
Koosa Lasteaeda esindas Lepatriinude rühmast Kertu Sangerne-
bo, Milvi Panga luuletusega „Hiirtelugu”.

KoKARAAMAT „MEIE PERE 
LEMMIKRETSEPTId“
Lasteaia kõikide rühmade lapsed mõtlesid kodus koos emme-is-
siga välja oma pere lemmiktoidu retsepti ja tõid selle lasteaeda. 
Toodud retseptidest koostasime suure kokaraamatu „Meie pere 
lemmikretseptid“. Võimalusel võtame sellest toite ka lasteaia 
menüüsse. Aitäh kõikidele tublidele osalejatele!

Anne-Ly
Tervisemeeskonna juht
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Koosa Lasteaed ootab oma hubasesse majja lapsi 
alates 1,5 eluaastast. Meie sõimerühm on soe, val-
gusküllane ja alles aasta tagasi renoveeritud. Rüh-
mas töötab üks kõrgharidusega õpetaja ja kaks 
õpetaja abi, kes on saanud erialase ettevalmistuse 
ja vastavad uutele nõuetele.

Aiarühmad on komplekteeritud järgnevalt: 3-5 
aastased lapsed ja 5-7 aastased lapsed. Lasteaias on 
aastaringselt vabu kohti. 

Kellel soov oma laps uuest õppeaastast meie lastea-
eda tuua, siis ole hea, tule tutvu lasteaiaga ja kirjuta 
oma sooviavaldus. 

Inga Edela
Koosa Lasteaia direktor

NOORTEKESKUSTES

Käesolev aasta on Koosa Noorteklubis alanud hoogsalt ning 
jätkub sama moodi. Kindlasti olete märganud kuulutuste peale 
sõna rahvamaja. Jätkuvalt töötame selle nimel, et sellest majast 
saab koht, kuhu on kõigil võimalus tulla ning siin on oluline kõigi 
Teie panus. 

9. veebruaril oli vastlapäev, mis vihmase ilma kiuste oli väga 
meeleolukas. Veendusime, et siseruumides on väga edukalt võimalik 
teha kiiruisutamist ja lasta pikimat liugu. Lisaks mängisime 
keeglit, viskasime käbidega täpsust, tegime slaalomit hokikepi ja 
palliga ning hokikepiga viskeid väravale. Peale sportlikke tegevusi 
oli kõigil võimalus süüa hernesuppi ja vastlakuklit. Terje Puistaja 
eestvedamisel lauldi ja mängiti traditsioonilisi vastlalaule ja 
–mänge. Tore päev lõppes traditsiooniliselt mälumänguga, kus 
osales seekord 7 võistkonda.

12. veebruaril toimus Sõbrapäeva kohvikuõhtu, kus astusid 
üles Reet Linna ja Tõnu Raadik. Esinejate sõnul oli tegemist 
suurepärase publikuga ning tunne oli justkui esineks pereringis.
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5. märtsil oli traditsiooniline naistepäeva retrodisko. Sel aastal 
keerutas plaate Igor Maasik alias Onu Bella. Enne diskot oli 
võimalus vaadata Koosa külateatri etendust „Juku koolitunnid“, 
kus üllatusesinejana astus üles ka Onu Bella. Sel sündmusel tuli 
selle maja publiku rekord ning saalis oli ligi 100 inimest.

Kevadine koolivaheaeg lastele algas diskoga ning noortele 
öönoortekaga. Vaheajal oli noortekeskuses võimalik osaleda 
aarete jahil, kus tuli aardeni jõudmiseks läbida 10 erinevat 
punkti ning koguda vihjeid aarde asukoha kohta. 23.03 küpsetati 
kohupiimakooki ning 24.04 värviti mune. 

Alates märtsist tegutseb Koosa rahvamajas kahel päeval nädalas 
Päevakeskus, kus kolmapäeviti kokkame ning reedeti tegeleme 
käsitööga. Noortekeskuse noored tegid noorsootöötaja Raili 
juhendamisel päris oma Monopoli mängu, mida ootame Teid 
kõiki mängima.

10. aprillil kell 16 on Koosa rahvamajas Lendteatri etendus „Kolm 
kanget“. 15. aprillil kell 19 on võimalik vaadata eesti filmi „Päevad, 
mis ajasid segadusse“, mis räägib 90-ndatest. 22. aprillil tähistame 
jüripäeva traditsioonilise kepikõnni ja jooksuga. 7. mail on Koosa 
kevadlaat ning 8. mail tähistame Koosa rahvamajas emadepäeva.

Ootame Teid Koosa rahvamajja!

Sirle Lüüs 
Kultuuri- ja noorsootöö korraldaja
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hEA LASTERAAMAT 2015
MTÜ Lastekaitse Liit eestvedamisel va-
lisid lastekirjanduse eksperdid 2015. a 
ilmunud uudiskirjanduse hulgast juba 
seitsmendat aastat järjest välja Head 
lasteraamatud. 
Eelkõige selleks, et lihtsustada lugejate 
valiku tegemist tohutu hulga ilmunud 
lastekirjanduse seast. 
Lastekaitse Liidu president, kirjanik 
Loone Ots leiab, et Hea Lasteraamatu 
väljaandmine on traditsioon, mis on 
oma väärtust juba tõestanud. „Huvi 
Hea lasteraamatu tunnustuse vastu 
näitab, et see juba täidab oma eesmär-
ki – laste lugemisele ja lugemusele, kui 
lapse arengu seisukohast olulisele tege-
vusele, positiivse maine loomine. See 
kindlustab, et meil on ka tulevikus lu-
gevaid lapsi. “
Hea lasteraamat:

* On kaunilt kujundatud
* Arendab kujutlusvõimet

RAAMATUKOGUDES

Selleaastane Eesti Vabariigi 98. aastapä-
eva tähistamine toimus, võrreldes eelmise 
aastaga, võrdlemisi väikesemastaabiliselt. 
Seevastu võib aga 99. sünnipäeva puhul 
oodata taaskord suuremat piduõhtut, et 
vaim vaikselt juubeliks valmis sättida. 

Jätkuvalt aktiivselt töötab Vara Kogu-
konnakeskuses kino, mis pakub uusi ja 
värskeid Eesti filme võimalikult kiiresti, 
võisteldes esilinastustega üle riigi. Näi-
teks väga populaarseks osutunud René 
Vilbre komöödiafilm „Klassikokkutulek“ 
esilinastus Varal täpselt samal päeval kui 
mujal Eestiski ning tõi kokku umbes 70 
filmisõpra. 

Soovitame end kindlasti kursis hoida Vara 
vallas toimuvaga, sest parim ajaveetmise 
viis tuleb tihti ikka lausa koju kätte!

Selleks tuleb vaid jälgida Vara valla kodu-
lehekülge (www.varavald.ee), sealset kul-
tuurikalendrit ning SA Vara Sport (www.
varasport.eu) kodulehekülge, kus on kogu 
info alati kättesaadav ja värske. Loomuli-
kult tasub tähele panna ka vallamaja juu-
res, raamatukogudes, kogukonnakeskuses, 
noortekeskustes ja muudes kõikvõimali-
kes kohtades rippuvaid kuulutusi!

Kaisa Telve
SA Vara Sport kultuuritöötaja

Info: varasport.eu

* Inspireerib
* Äratab uudishimu
* Näitab, kui mitmekülgne on maa-
ilm
* Pakub lugemisel huvi ja innustab 
last edasi lugema
* Ei sea ealisi piiranguid, on huvi-
tav nii lapsele kui vanemale

2015. aasta „Hea lasteraamat” tiitli päl-
visid:

Martin Baltscheit „Jänese kuld”
Contra „Kõik on kõige targemad”
Drew Daywalt „Rasvakriitide 

mäss”
Jennifer L. Holm „Kuldkala num-
ber 14”
Andrus Kivirähk „Oskar ja asjad”
Kairi Look „Piia Präänik kolib sis-
se”
Grigori Oster „Vallatu matemaati-
ka”
Juhani Püttsepp „Gibraltari laeva-
koerte ühing”
Piret Raud „Lugu Sandrist, Murist, 
tillukesest emmest ja nähtamatust 
Akslist”
Chris Riddell „Ada Goot ja kum-
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mitushiir”
Anti Saar „Kojamees Urmas”
Kertu Sillaste „Ei ole nii!”
Edward van de Vendel „Koer nime-
ga Sam”

Raamatukogud ootavad lapsi ja lapse-
vanemaid tutvuma väärt lastekirjan-
dusega.
PS! Küsige raamatukogudest ka teiste 
kirjanduspreemiate laureaatide teo-
seid.

Sõit-sõit-sõtsele, üle oja onule, 
läbi lepiku lellele, üle metsa vurr...
16. veebruari ennelõunal toimus Vara 
raamatukogus Vara ja Välgi piirkonna 
beebide ja nende vanemate sõbrapä-
eva õpituba. Selgeks saadi nii mõnigi 
hüpitus- ja laulumäng Eesti Rahvapä-
rimuse kooli juhi Terje Puistaja eestve-
damisel. Üritusest võtsid osa ka Vara 
Lasteaia Lepatriinude rühma lapsed 
kasvatajatega. 
Suured tänud kõigile osalejatele mee-
leoluka ennelõuna eest!
Iga 2015. a sündinud beebi sai kingiks 
Eesti Lastekirjanduse Keskuse koos-
tatud raamatu „Pisike puu”.
Vara piirkonna lapsed ja vanemad, 
kes ei saanud osaleda sellel üritusel on 
oodatud Vara raamatukokku, et saada 
selle toreda raamatu omanikuks!

Olga Haljaste
Vara raamatukogu juhataja

VARA RAAMATuKoGuS-
NÄITuSEd 
21.03 - 30.04 „Soome animatsioon”- 
100. juubeliaasta näitus toob esile eri 
aastakümnete tegijaid Soome ani-
matsioonist. Aastate jooksul on selle 
esindajaid pärjatud paljude rahvus-
vaheliste preemiatega ning filmide 
vaatajanumbrid kosuvad aasta-aastalt. 
Näituse koostajad: Taru Anttila, Tai-
teen edistämiskeskus ja Reetta Neit-
taanmäki, Animaation apupyörä.
02. maist näitus: „AVASTAME MAA-
ILMA LÄBI JÄLGEDE...” Tööde au-
toriteks on Vara lasteaia Lepatriinude 
rühma 1,5-3 aastased lapsed, juhen-

daja Avely Laksaar. Tööd on valminud 
laste käe ja jalajälgedest, nii värvituna, 
kui paberist väljalõigatuna. Kujutatud 
on linde, loomi, lilli ja loodust üldise-
malt. 
Elulugude ja loomingu väljapanekud:
aprillis: Paul Kuusberg - 100
Charlotte Bronte - 200
mais: Ira Lember – 90

VÄLGI RAAMATuKoGuS-
21. märts - 30. aprill Fotogrupp OVER 
fotograaf Endel Annuki näitus „Pildid 
ja luule Hando Runneli tekstidele“
aprillis: Richard Roht – 125, eluloo ja 
loomingu väljapanek 
mais: Ira Lember – 90, eluloo ja loo-
mingu näitus
09. mai - Emadepäeva tähistamine
09. mai - 30. juuni Õpitoa „Vesiroos“ 7. 
hooajal tehtud käsitööde näitus

KooSA RAAMATuKoGuS-
NÄITuSEd
Aprill „Richard Roht 125” ülevaade 
elust ja loomingust
Rahvakalendri tähtpäevad aprillis 
(ülevaade tähtpäevadest)
Rahvakalendri tähtpäevad mais (üle-
vaade tähtpäevadest)
Mai-juuni „Eesti lipu lugu” Riigikant-
selei näitus.

SüNdMuSEd:
25.-29. aprill „Raamatu ja roosi nädal.”
Mai Kirjanduspiknik (jälgi reklaami)

LÄhME TEATRISSE:
21. aprill „Aida”
Juuni „Maailma otsas” Rakvere teatri 
suvelavastus
Info ja piletite broneerimine: 7453 121, 
5189 935

PAuL KERESE AASTA
7. jaanuaril 2016. aastal möödus 100 
aastat Eesti 20. sajandi sportlaseks 
valitud malesuurmeister Paul Kerese 
sünnist, mispuhul nimetas Rahvusva-
heline Maleföderatsioon (FIDE) 2016. 
aasta rahvusvaheliselt Paul Kerese aas-
taks.
Tähistamaks Paul Kerese aastat toi-
musid veebruaris ja märtsis Koosa raa-
matukogus igal esmaspäeval maletun-
nid. Oodatud olid kõik, kel huvi male-
mängu õppida. Juhendajaks oli Aivar 
Põdersalu, kes lahkesti oma teadmisi 
huvilistega jagas. Suured tänud talle.  

Sirje Leini
Koosa raamatukogu
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SPORDIVEERG

MALE
04.02.2016 toimusid Koosa järvede mängud males. Mängudest 
võttis osa 9 võistlejat. Kõige kiiremini suutis targad ja otsustavad 
käigud teha Jüri Raidväli saavutades I koha, II koht võideti Aivar 
Põdersalu ja III koht Rein Peedori poolt. 
Võistluste käigus tekkis osalejatel idee ja soov rohkem male ja 
kabega tegeleda. Selle tulemusel toimub kolmapäeviti alates kella 
17.00 male ja kabe ring Vara kogukonnakeskuses. Oodatud on 
kõik, kellel aega ja tahtmist kas alustada, meelde tuletada või läbi 
mängimisel edasi arendada oma oskusi. 
Kolmapäeval 16. märtsil toimusid Konnajõe karikavõistlused 
males Olev Taaramäe eestvedamisel. 
Võitjaks tuli taaskord Jüri Raidväli, II koha saavutas Aivar Põder-
salu ja III koha Rein Peedor. 

PEIPSI TALIMÄNGUD
Järjekorras juba 38. Peipsi talimängud toimusid selle aasta 5. märt-
sil taaskord Räpinas. Võisteldi üheksal alal: talijooks, teatejooks, 
kombineeritud teatevõistlus, meeste korvpall, naiste võrkpall, 
meeste võrkpall, mälumäng, male-kabe ja juhtkonnavõistlus. 
XXXVIII Peipsi talimängud kulgesid rõõmsas sportlikus mee-
leolus. Mängudel osalesid Räpina, Alatskivi, Lohusuu, Meeksi, 
Mikitamäe, Vara ja Värska valla esindused. Üldarvestuses tuli 
võitjaks Räpina, teiseks jäi eelmise aasta võitja Alatskivi ning 
pronksi sai alati tugev Värska valla võistkond. Neljanda koha 38. 
talimängudel sai Vara valla võistkond, viiendaks tuli Mikitamäe, 
kuues oli Lohusuu vald ning seitsmes Meeksi. 
Vara valla võistlejatest olid edukamad kabe ja male võistkond, 
kus Aivar Põdersalu, Riina Jaanuska ja Kalle Peebo võitsid esiko-
ha. Sama võidukad olid ka mälumängurid kooseisus Madis Avi, 
Tõnu Talve, Kalju Mägi, Karmen Viikmaa, Henari Kamenik. III 
koht võideti ka meeste võrkpallis. 

Tulemuse on nähtaval www.varasport.eu. 
Aitäh kõikidele võistlejatele ja mõnusaid treeninguid, järgmised 
võistlused juba lähenevad!
Suvised mängud toimuvad sel aastal Mikitamäel 22.-23.07.2016, 
kus Vara vallal on kaitsta eelmise suve võidutiitel. 

Katrin Reimand

TAbLooTUrNIIr VArA 
VALLA ArVESTATAVAkS 
korVPALLIVõISTLUSEkS!?
Korvpall kui tuntuim võistkonnamäng on üks populaarsemaid 
mänge terves maailmas. Korvpalliga tegelevad nii tippsportlased 
kui algajad, mehed ja naised, lapsed ning täiskasvanud. Korvpall 
on spordiala, millega tegeldes saab veeta lõbusalt aega ning pa-
randada oma füüsilist vormi. Arstide sõnutsi on korvpall kasulik 
nii südame-, veresoonte- ja hingamissüsteemile kui ka lihastele. 
See mäng õpetab meeskonnatööd, sest nõuab igalt mängijalt kii-
ret mõtlemist ning momentaalselt õigete otsuste vastuvõtmist. 
Samuti tuleb kõik läbi mõelda mõne sekundi võrra ette. Seega 
õpetab korvpall kiiremini reageerima ning kohanema ümbrit-
seva keskkonnaga, kõrge emotsionaalne toonus aitab tugevda-
da vastupanuvõimet stressiolukordades. Vaieldamatult on need 
tänapäeval väga vajalikud oskused.
Mäletatavasti sai möödunud aasta alguses Vara Kogukonna-
keskuse spordisaalis üles pea 4 000 eurot maksnud multifunkt-
sionaalne elektrontabloo. Nüüd tundus spordisaal täiuslikuna, 
suurenevat korvpallihuvi tõotas ka esimene tablooga peetud 
korvpalliturniir 28. veebruaril. Tabloo hankimist vedanud Vara 
Kooli Sõprade Selts koos korvpallientusiastidega nägi selle pro-
jekti jätkusuutlikkust kohaliku korvpallimängu viimises uuele ja 
paremale tasemele ning korvpallimängu propageerimises. Vara 
spordisaali leidsid kiiresti üles Pala korvpallurid, kes pakkusid 
välja võimaluse kaasata oma treeninggruppi ka Vara korvpalli-
huvilised. Nii sai Vara spordisaali treeningaja Tartumaa II liigas 
mängiv QUALE GRUPP. Veel teinegi sõpruskond korvpallureid 
kasutab Vara spordisaali. Üks päev nädalas on broneeritud Tar-
tumaa korvpallivõistluste liigamängudele. 
Korvpalliharrastuse jätkuvaks propageerimiseks ja huvilistele 
uute võistlusväljundite saamiseks võtsid Vara Kooli Sõprade Selts 
ja SA Vara Sport plaani korraldada ka tänavu veebruaris korvpal-
liturniir. Eelinfo sai välja saadetud veel eelmise aasta novembris. 
Toetuse taotlusega pöörduti Kultuurkapitali Tartumaa Ekspert-
grupi poole. 2. veebruaril kinnitati turniiri juhend ja kuulutati 
välja eelregistreerimine 20. veebruaril Vara Kogukonnakeskuses 
toimuvale Tablooturniirile. Seekordsele turniirile tulid QUALE 
GRUPP koosseisus Allan Tsakuhhin, Enn Kuusik, Tõnis Lau-
mets, Heldur Saar, Kaarel Sõrmus, Sander Sõrmus, Mario To-
rokvei; Laeva vald koosseisus Toomas Kangro, Raido Kruustük, 
Jaan Lust, Tauri Martis, Meigo Kapp, Revo Karuse ja VKSS koos-
seisus Veiko Semilarski, Erik Krehhov, Kert Tikko, Marek Aasa, 
Mario Aasa, Mattias Meinart. Võrreldes aastatagusega kui Vara 
valda esindas kaks võistkonda, jäi seekord kohalik esindus taga-
sihoidlikuks: keda kimbutasid vigastused, kellel põhjenduseks 
perekondlikud sündmused või muud olulised põhjused. Esimene 
mäng Laeva valla ja VKSS vahel lõppes tulemusega 73:31. Järgmi-
sena olid platsil VKSS ja QUALE GRUPP ning mäng lõppes tule-
musega 40:63. Väga tasavägiselt kulges QUALE GRUPP ja Laeva 
vald vaheline mäng. Lõpuks pidi QUALE GRUPP alla vanduma 
49:55. Vastavalt juhendile (võit - 2 punkti; kaotus - 1 punkt), ku-
junes paremusjärjestus järgmiseks:

I koht – Laeva vald  4 punkti
II koht – QUALE GRUPP 3 punkti
III koht – VKSS 2 punkti
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Mänge vilistasid Rauno Peerandi ja Too-
mas Kiis. Lisaks neile kuulus kohtuni-
kebrigaadi ka kolm lauakohtunikku ja 
lauakohtuniku õpilane, kõik Kohtunike 

Klubist „VILE“. Mänguprotokolle peeti 
nagu Tartumaa liigamängudelgi ning kõik 
võistkonnad said mängu lõppedes must-
valgel ülevaate toimunu kohta. Protokol-

lide põhjal tunnistati turniiri parimaks 
mängijaks Raido Kruustük Laeva vallast 
ja parimaks lauavõitlejaks Veiko Semilars-
ki Vara Kooli Sõprade Seltsi võistkonnast. 
Esikohale tulnud meeskonda autasutati 
karikaga, medalitega autasutati kõiki I-III 
koha mängijaid. Medalid pälvisid ka pari-
maks tunnistatud mängija ja lauavõitleja. 
Toitlustas OÜ Demoona. 
Korraldajad tänavad kõiki turniiri kor-
ralduses ja võistlustel osalenuid. Looda-
me, et järgmisel aastal on meil „tähtede 
seis“ tunduvalt parem ning et ajapikku 
saab Tablooturniir piirkonna arvestata-
vaks traditsiooniliseks spordiürituseks. 
Tablooturniiri pildialbum on leitav Vara 
Kooli Sõprade Seltsi facebook´is.

Vara Kooli Sõprade Selts
SA Vara Sport
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H.Prosti Põllumajandusmasinate Muuseum,

asukohaga Elva lähedal Peedumäel,

korraldab 21. mail 2016

KILA - KOLA LAADA

Vana tehnika näitus ja mootorite käivitamine.
Saab osta-müüa tagavaraosi ja vanavara.
Rehepeksumasina töötamine kell 12 ja 15.
Mitmesugused töötoad ja tegevused lastele.
Oodatud on käsitööd ja omatoodetud toidukaup.
Esinevad isetegevuslased.
Info 56625302, prost.muuseum@gmail.com

liikUMinE On ElU JA 
SüDAMETERViSE AlUS!

Südamenädal, mida on Eestis regulaarselt tähistatud 1993. aastast, 
on muutunud nii oluliseks sündmuseks, et 2016. aastal viime läbi 
Südamekuu. Aprillikuus toimub üle kogu Eesti südametervisele 
pühendatud liikumisüritusi. Esimese nädala teemaks on liikumi-
ne ja vererõhk, teisel liikumine ja kehakaal, kolmandal liikumine 
ja kolesterool ning neljandal liikumine ja südamehaigused.

Regulaarne liikumine on parim viis ennetada südamehaigustesse 
haigestumist. See vähendab lisaks südamehaigustele ka diabee-
di, kõrgvererõhutõve, vähi ja varajase surma riski, langetab ko-
lesterooli ja kehakaalu, vabastab stressist ja depressioonist, annab 
energiat, parandab und, seksuaalelu ja ajufunktsiooni.

Eesti Kardioloogide Selts soovitab Euroopa juhistele toetudes, et 
terve täiskasvanu kehaline koormus peaks nädalas kestma vähe-
malt 2,5-5 tundi mõõdukal koormusel või 1-2,5 tundi intensiivsel 
koormusel. Seega pool tundi päevas kõndi igapäev annab lõviosa 
kehalise koormuse positiivsest toimest kätte!

Regulaarne liikumine normaliseerib vererõhku.

Kõrgenenud vererõhk on väga tihedalt seotud liikumisvaegusega. 
Kehaline koormus tõstab vererõhku lühikeseks ajaks, aga peale 
koormust see langeb algväärtusest madalamale. Mida sportlikum 
Te olete, seda kiiremini vererõhk taastub.

Regulaarne liikumine on ravimivaba võimalus vererõhu lange-
tamiseks. Süstoolne („ülemine“) vererõhk langeb regulaarse lii-
kumisega 4-9 mm Hg. See efekt on võrreldav vererõhuravimi-
te toimega. Sageli piisab vererõhuhaiguse algfaasis regulaarsest 
liikumisest ja tablettravi polegi vaja. Soodne toime vererõhule 
püsib ainult siis kui liigute regulaarselt. Kui muutute passiivseks, 
kõrgeneb ka rõhk.

Liikumine aitab hoida kehakaalu normis.

Ülekaalulisuse peamisteks põhjusteks on madal kehaline aktiiv-
sus ja energiarikka toidu üleküllus. Kõrgenenud kehakaal põh-
justab elukvaliteedi langust ja on paljude haiguste (kõrgvererõ-
hutõbi, insult, südameinfarkt jne.) riskiteguriks. Ülekaalulistel 
aitab kaalu langetada kehalise aktiivsuse suurendamine. Igasugu-
ne liikumine kiirendab ainevahetust, mis jätkub ka mõnda aega 
pärast liikumise lõppemist.

Väljendunud ülekaaluga inimestele sobib suurepäraselt ujumi-
ne, kuna see ei ole suureks koormuseks liigestele. Kaalukaotus 
muudab liikumise kergemaks ja seega saate kehalist aktiivsust 
suurendada. Füüsilise koormuse mõõdukas regulaarne tõstmine 
on parim viis kaalu langetamiseks ja parema enesetunde saavu-
tamiseks.

Liikumine parandab kolesteroolinäitajaid.

Regulaarse liikumisega on võimalik langetada LDL-kolesterooli 
taset 10-15% ja tõusta HDL-kolesterooli taset 20%. Lisaks suu-
reneb kolestrooli- ja valgupartiklite (lipoproteiinide) maht, mis 
kaitseb artereid lupjumise eest.

Positiivseteks muutusteks vererasvades piisab 30 minutilisest re-
gulaarsest liikumisest päevas. Intensiivsem regulaarne aeroobne 
treening annab veelgi paremaid tulemusi.

Liikumine on väga vajalik ka südamehaigetele.

Ka haige süda vajab doseeritud koormust, et taastuda ägedast 
haigusest (südameinfarkt) või tulla toime kroonilise haigusega 
(südamepuudulikkus). Sobiva koormuse osas tuleb konsulteeri-
da arstiga.

Ei tohi koormata südant üle täis kõhuga, peale sööki tuleb puhata 
vähemalt üks tund. Vedelikupuududus koormusel on oht süda-
mele. Jooge mõõdukas koguses vett koormuse eel, ajal ja järgselt. 
Katkestage koormus koheselt, kui tunnete valu südame piirkon-
nas, rütmihäireid, või järsku nõrkustunnet. Teatage sellest oma 
arstile. Konsulteerige arstiga kehalise treeningu osas peale ravis-
keemi muudatusi. Mõned ravimid mõjustavad koormustaluvust 
väga oluliselt.
Südamearstina soovin teile kõigile mõnusaid tunde tervisespordi 
ja hobidega tegelemisel. Ilus kevadilm on parim aeg alustamiseks. 
Liikumine vabastab aju, tugevdab südant ja veresooni. Kaitskem 
Südamekuul üheskoos oma südant ja nautigem liikumisest tule-
vat jõudu!

Margus Viigimaa, südamearst
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TALGUD VARA PARGIS JA LOODUSMAJAS 
LAUPÄEVAL, 30.APRILLIL 2016  KELL 10.00 -14.00 
Kutsu kaasa sõber ja naaber - koos on lõbusam! 
Tähistame rahvusvahelist tantsupäeva, sööme 
talgusuppi  
Kuulame - vaatame  külalisesinejaid  
  
 info:  Pille 53454181 
           Liis   5135976 
 

        

 
 

 

      TALGUPÄEV  VARA  KIRIKU  JUURES 
 
  JÜRIPÄEVAL, 23. APRILLIL 2016 KELL  10.00 - 14.00  
 

Võta  kaasa  reha. Töid  jagub  ka meestele  
võsalõikaja, sae  või  kirvega. 
 

Võimalusel  teeme  jürituld, kindlasti  sööme  
talgusuppi. 
 

info: Liis 513 5976 

*MÜÜA LÕHUTUD KÜTTEPUUD KOOS                         

  TRANSPORDIGA. 

*HALU PIKKUS VASTAVALT SOOVILE 25-55 CM. 

*TOOTMINE ASUB KOOSAL .

*HIND VASTAVALT HALU PIKKUSELE

*INFO 5138927 Raido Ostame metsakinnistuid
ja raieõigust.
Tel 507 2544  

info@erametsa.ee
www.erametsa.ee

OHTLIKE PUUDE RAIE SPETSIALISTIDELT SOODSA 
HINNAGA. 

TÖÖ KIIRE JA KORRALIK!  
www.VIKATIMEES.eu 

5559 3732
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Meie hulgast on lahkunud…

ZINAIDA LIIVAT
11.07.1916 – 30.01.2016

Vara küla

AINO MARKUS
05.12.1953 – 21.02.2016

Vanaussaia küla

ARGO KALLUSTE
30.08.1970 – 18.03.2016

Koosa küla

Mälestame.
Avaldame kaastunnet 

lähedastele!

Avaldame teateid ja kuulutusi!
toimetus: 
Ingrid katsan – toimetaja 
tel 745 3271, ingrid@varavald.ee
Elle Padar – vallasekretär 
tel 731 5840, info@varavald.ee
küljendus ja trükk: oÜ Tarmest

Nii palju õnne, kui elu suudab anda,
nii palju õnne, kui ise suudad kanda.

Õnnitleme juubilare ja eakaid 
sünnipäevalapsi!

SÜNDINUD APRILLIS
90 HELJE EDENBERG 30.04 Särgla küla

89 HEINO TROLLA 08.04 Kauda küla

88 EINO ROOS 14.04 Tähemaa küla

86 VALVE LAATSARUS 10.04 Metsakivi küla

84 JEKATERINA BAUKOVA 03.04. Koosa küla

84 HELMI NÕU 04.04 Pilpaküla

82 THERESE KRIVATS 05.04 Alajõe küla

81 ALEKSANDRA MAKARENKOVA  06.04 Kargaja küla

60 MALLE TREIER 05.04 Koosa küla

60 BENNO VENE 28.04 Mustametsa küla

SÜNDINUD MAIS

95 ELFRIDE LOOT 19.05 Vanaussaia küla

92 MAIE SERGLOV 21.05 Koosa küla

90 ELMAR ANNAMAA 01.05 Välgi küla

89 HILDA PÕLDARU 02.05 Vara küla

85 MEINHARD AGAN 09.05 Vara küla

84 EDUARD HÄRSING 05.05 Kusma küla

84 EDI ORAV 31.05 Välgi küla

75 HELLE-MALL KÕIVISTIK 06.05 Koosa küla

75 SVETLANA KIHVA 17.05 Koosa küla

65 AKULINA BAŠKIROVA 29.05 Metsakivi küla

60 TOOMAS KLAUP 13.05 Tähemaa küla

Pühapäev, 10. aprill kell 12 
Jumalateenistus armulauaga
 Info: Aare Vilu tel, 5192 3923

aare.vilu@eelk.ee

Teenistused Vara 
brigitta kirikus:

UUED VALLAKODANIKUD!

MArLEEN AFANASJEV
17.01.2016 Vara küla

EEro VÄLJASTE
20.02.2016 Pilpaküla küla

AroN SAUL
01.03.2016 Kusma küla

Õnnitleme lapsevanemaid!

Soovin osta maad Mustametsa külas või selle lähiümbru-
ses mesilaste ja tulevikus lammaste/hobuste pidamise 
eesmärgil. Maa võib olla igas seisukorras. 

Juta Soplepmann Soorebase Talu, Mustametsa küla. 
juta@soorebase.ee +372 534 54321

Teen ilu-, viljapuude ja 
põõsaste hoolduslõikust. 

Kujundan koduaedu, hool-
dan ja rajan istutusalasid.

Monika 513 6256

Leviisia Lilled OÜ Aiand
Kevad- ja suvelillede müük

Alustame müügiga aprilli 
algusest.

Valikus üle 40 erineva võõrasema 
sordi.

Veel pakume kevadel erineva 
suurusega võõrasema ampleid ja 

sarvkannikesi.

Tulge leidke oma lemmik!

Suvelillede ja amplite müügiga 
alustame maikuust.

Asukoht: 
Tartu mk. Vara vald, Undi küla 

Telefon: 507 6775


