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Kui sa oled jõudnud nii kaugele, et ei suuda teha enam ainsatki sammu, oled ära käinud ainult poole
teest, milleks sa võimeline oled (Grööni vanasõna)

ÕNNITLEME 100-AASTAST VALLAKODANIKKU
29. märtsil 1917 sündis toonases Kavastu vallas tütarlaps, kellele pandi
nimeks Linda. Täpselt 100 aastat hiljem 29. märtsil 2017 tähistati Koosal
Linda Tamm´e 100. sünnipäeva.
Juubilari õnnitles vallavanem Väino
Kivirüüt, kes heade sõnade saatel andis juubilarile üle ka nimelise juubelitordi ja lillekorvi. Kohal oli ka Vilja
Kohler Linda lemmikajalehest Tartu
Postimees. Nii jõudis 30. märtsi Tartu Postimehesse kirjatükk 100-aastaseks saanud Lindast. Linda lapselaps
Eha kinnitab, et töökas ja range on
vanaema olnud kogu aeg, samas on
huumorimeel teda saatnud terve elu.
Veel mõned aastad tagasi oli vanaema
hoolas end poliitikaga kursis hoidma,
tema üks suur lemmik oli Jaan Õunapuu, kelle ta tundis alati piltidelt ära.
Soovime juubilarile tugevat tervist.
„Ärgu aastad olgu vaevaks, hoopis
aardeks eluteel.
Selge olgu õnnetaevas, rõõmus mälestustest meel...“

TULE TALGUTELE!
Vara Valla Lastekaitse Ühing ja
Vara valla Noortekogu korraldavad 6. mail Vara mänguväljaku
heakorratööde talgud. Plaanis on
prahi koristamine, inventarihoone, kiikpinkide, puuskulptuuride
jms värvimine, uue liivakasti ehitamine. Sobivaid töid leidub nii
koolilastele kui ka täiskasvanutele.
Pärast tööd saab talgusuppi.
Infot saab küsida e-post: info@
varalaps.ee või mob 5669 3734
Vaike Torokvei
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VALLAVALITSUSES
Vallavalitsuse istungitel
Otsustati viia läbi avalik kirjalik enampakkumine vallale kuuluva Alajõe külas asuva Muru kinnistu võõrandamiseks, kat.tunnusega 86101:001:0244, alghinnaga 30 000 eurot; Särgla külas
asuva Välgi raamatukogu kinnistu võõrandamiseks, kat.tunnusega 86101:002:0128, alghinnaga 5 000 eurot ja Rehemetsa külas asuva Väike-Pedaka kinnistu võõrandamiseks, kat.tunnusega
86101:001:0152, alghinnaga 1 000 eurot.
Enampakkumisteade avaldatud valla kodulehel www.varavald.ee
ja kinnisvaraportaalis kv.ee.
Määrati katastriüksuste jagamise käigus tekkivate katastriüksuste koha-aadressid ja sihtotstarbed Otsa kinnistul Sookalduse külas, Koosa katlamaja kinnistul Koosa külas, Källo kinnistul Sookalduse külas, Rotenbergi kinnistul Koosa külas, Savikoja kinnistul Mustametsa külas ja Uue-Kalevi kinnistul Metsakivi külas.
Väljastati ehitusluba Õuetaguse kinnistule ehitise püstitamiseks.
Väljastati kasutusluba Vara saeveski kinnistul tootmishoone
laiendamise osa kasutusele võtmiseks.

VALLAVOLIKOGUS
Volikogu istungil 29. märtsil 2017. a.
1. Koosa tööstuspargi ala detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine
Koosa tööstuspargi ala detailplaneering on kehtestatud Vara vallavolikogu 29.09.2010. a otsusega.
Detailplaneeringu eesmärgiks oli luua võimalused Koosa tööstuspargi kui terviku rajamiseks, jagada planeeringuala kruntideks, määrata kruntidele ehitusõigus äri- ja tootmisfunktsiooniga hoonete projekteerimiseks ja ehitamiseks. Detailplaneeringuga nähti ette alasisesed juurdepääsuteed, tsentraalküte, elektri- ja
sidevarustus, vee- ja kanalisatsioonitrasside paiknemine, haljastuse- ja heakorranõuded.
Planeeringu kehtestamisest on möödunud üle kuue aasta ning
tulenevalt majandussituatsioonist ei ole ilmnenud vajadust tööstusala järele detailplaneeringus kavandatud kujul. Detailplaneeringu lahendus, sh. kommunikatsioonide ja ligipääsuteede lahendus on aegunud ning selle tervikuna väljaehitamise kohustus
on oluliseks takistuseks ehitusõiguse realiseerimisel ka planeeringualale jäävatel varasemalt hoonestatud ja ligipääse omavatel
kinnistutel, mille arendamiseks on huvi olemas ning mille osas
ehitusõiguse realiseerimine saab toimuda projekteerimistingimuste alusel.
Otsustati: tunnistada kehtetuks Vara vallavolikogu 29.09.2010. a
otsusega nr 20 kehtestatud Koosa tööstuspargi ala detailplaneering.
2. Lapsehoiuteenuse ja puudega laste tugiteenuse osutamise
kord Vara vallas
Määrusega kehtestatakse lapsehoiuteenuse ning raske ja sügava puudega laste tugiteenuste osutamise tingimused ja teenuste
rahastamine Vara vallas tulenevalt sotsiaalhoolekande seaduse
muudatustest.

2

märts - aprill 2017

Nõustuti isikliku kasutusõiguse seadmisega OÜ Elektrilevi kasuks seoses avalikes huvides maakaabelliini rajamisega Vara pargi-Kellatorni teele.
Nõustuti avalikes huvides uue maakaabelliini ja liitumiskilbi rajamise eesmärgil vajaliku elektrivõrgu talumiskohustuse kehtestamiseks sundvalduse seadmisega OÜ Elektrilevi kasuks Varamõisa 1 ja Varamõisa 2 korteriomanditele Vara külas.
Kinnitati Vara valla 2017. a hankeplaan (vt valla koduleht, www.
varavald.ee – hanked).
Kinnitati hajaasustuse programmi 2017. a taotlusvoorus Vara
valla osaluseks kuni 6 000 eurot.
Kinnitati avalikus kasutuses olevate kruusakattega teede greiderdamise edukaks pakkujaks AS Eesti Teed.
Algatati eestkoste seadmine 2-le valla elanikule.
Pikendati sotsiaaleluruumi üürilepinguid 2-le sotsiaaleluruumi
üürnikule.
Elle Padar
Vallasekretär

3. Vallavara võõrandamine
Otsustati: võõrandada avaliku kirjaliku enampakkumise korras
Alajõe külas asuv Muru kinnistu alghinnaga 30 000 eurot, Särgla
külas asuv Välgi raamatukogu kinnistu alghinnaga 5 000 eurot ja
Rehemetsa külas asuv Väike-Pedaka kinnistu alghinnaga 1 000
eurot. Enampakkumise korraldab vallavalitsus.
4. Hundiluha tee katastriüksuse tasuta omandamine
Otsustati: omandada Vara vallale tasuta üleandmisega Hundiluha tee väljaeraldamise eesmärgil vastavalt vallavalitsuse ja maaomaniku nõusolekul Radlepa kinnistu jagamisel Kusma külas
asuv Hundiluha tee katastriüksus, kat.tunnusega 86101:001:0280,
sihtotstarbega transpordimaa, pindalaga 3682 m2.
5. Pikaajalise laenu taotlemine
Otsustati: taotleda sihtotstarbelist laenu Koosa mängude maja
olmeruumide, Vara põhikooli koridoride ja tualettruumide ning
Vara staadioni renoveerimiseks kogusummas kuni 340 000 eurot. Kooskõlastada laenu taotlus ühinemislepingu partnerite
Alatskivi ja Peipsiääre vallaga.
6. Volikogu esimehe, volikogu liikmete ja volikogu komisjonide töö tasustamine
Vara valla 25.01.2017. a määruse nr 1 „Vara valla 2017. a eelarve“
alusel on tasud kinnitatud. Volikogu esimehe tasu on 200 eurot
ühe istungi eest, volikogu liikme tasu on 50 eurot ühe istungi
eest, volikogu komisjoni esimehe tasu on 40 eurot ühe istungi
eest volikogu esimehe esildise alusel ja volikogu komisjoni liikme
tasu on 25 eurot volikogu komisjoni esimehe esildise alusel.
7. Tartu vallavolikogu vastus päringule
Vara vallavolikogu esitas Tartu vallavolikogule 25.01.2017. a päringu seoses haldusüksuse piiride muutmise taotlusega.
Tartu vallavolikogu teatab 07.03.2017. a vastuses, et piiride
muutmist on kõige mõistlikum kaaluda peale valimisi, kui on
tekkinud juba uus ühinenud omavalitsus.
Elle Padar, vallasekretär
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ENAMPAKKUMISTEADE

HAJAASUSTUSE PROGRAMM

Vara vallavalitsus võõrandab avalikul kirjalikul
enampakkumisel:

Vara vallavalitsus annab teada, et 7. aprillist
2017 algas hajaasustuse programmi taotluste
vastuvõtt.

1) Alajõe külas Muru kinnistu, registriosa
4269704, katastritunnus 86101:001:0244, alghinnaga 30000 eurot;
2) Särgla külas Välgi raamatukogu kinnistu, registriosa 3920804, katastritunnus
86101:002:0128, alghinnaga 5000 eurot;
3) Rehemetsa külas Väike-Pedaka kinnistu, registriosa 3348450, katastritunnus
86101:001:0152, alghinnaga 1000 eurot.
Pakkumine peab sisaldama järgmisi andmeid:
pakkuja nimi, asukoht, sidevahendite numbrid;
kinnistu nimi, millele pakkumine esitatakse, sõnade ja numbritega kirjutatud pakkumissumma;
pakkumise esitamise kuupäev ja esitaja allkiri.
Enampakkumise võitjal tuleb ostuhind tasuda täies
ulatuses enne müügilepingu sõlmimist Vara vallavalitsuse arvelduskontole EE461010102034613005
SEB Pangas või notari deposiitarvele.
Müügilepinguga seoses oleva notari tasu ja riigilõivu tasub ostja.
Pakkumised esitada kirjalikult suletud ümbrikus
hiljemalt 20. aprillil 2017. a kell 12.00 Vara Vallavalitsuse aadressil Vara küla Vara vald 60426 Tartumaa märkega “Enampakkumine, objekti nimi”.
Pakkumised avatakse 21. aprillil 2017. a kell 13.00
Vara vallamajas.
Objektidega tutvumine eelneval kokkuleppel.
Info tel 504 1491

Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega
tuleb esitada paberil või digitaalselt allkirjastatuna vallavalitsusse hiljemalt 7. juunil 2017.
Hajaasustuse programmi eesmärgiks on tagada
hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata
kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades.
Toetatakse kodumajapidamiste veesüsteemide,
kanalisatsioonisüsteemide ja juurdepääsuteedega seotud tegevusi. Juhul kui majapidamine
ei ole elektrivõrguga liitunud, toetatakse ka autonoomsete 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 alates 1. jaanuarist 2017);
3. taotlejal ei tohi taotluse esitamise hetkel
olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja
arvatud juhul, kui see on ajatatud.
Täpsem info Vara valla veebilehel www.varavald.ee või tel 5340 2169

TEADE
SA Vara Sport otsib Koosa mängude majja uusi töötajaid. Täpsem info alates maist www.varasport.eu
või www.varavald.ee
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Välgi II liivakarjääri kaevandamisloa muutmise menetluse
algatamise teade

Keskkonnaamet avaldab teate keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) §
47 lõike 2 alusel.
Keskkonnaamet teatab, et SANDPIT
OÜ (registrikood 11318414, aadress
Mäe 7, 48105 Põltsamaa) esitas Välgi
II liivakarjääri mäeeraldise maavara
kaevandamise loa nr TARM-058 muutmise taotluse. Välgi II liivakarjäär asub
Tartu maakonnas Vara vallas Selgise
külas riigile kuuluvatel katastriüksustel
Välgi liivakarjäär K2 (katastritunnus
86101:004:0038) ja Välgi karjäär 2 (ka-

tastritunnus 86101:004:0043) VälgiSelgise maardlas (reg.nr 0224). Välgi
II liivakarjääri mäeeraldise pindala on
4,47 ha ning mäeeraldise teenindusmaa
pindala on 4,91 ha. Seisuga 01.01.2017
oli mäeeraldisega seotud ehitusliiva
aktiivne tarbevaru 176 tuh m³, millest
kaevandatav 156 tuh m³ ning täiteliiva
aktiivne tarbevaru oli 212 tuh m3, millest kaevandatav 127 tuh m3. Maavara
kaevandamise keskmiseks aastamääraks
taotletakse 20 tuh m³. Maavara kasutusalaks on ehitus, teedeehitus ja -remont.
Taotletava loa kehtivusaeg on 15 aastat.
Maavara kaevandamise loa muutmise
taotlusega ja muude asjassepuutuvate
dokumentidega on võimalik tutvuda
Keskkonnaameti Jõgeva kontoris (Aia 2,

48306 Jõgeva, louna@keskkonnaamet.
ee).
Taotlus on digitaalselt kättesaadav
Keskkonnaameti dokumendiregistrist
aadressil http://dhs-adr-kea.envir.ee/
Kuni kaevandamisloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on
igaühel õigus esitada Keskkonnaametile
põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid ja vastuväiteid võib
esitada suuliselt või kirjalikult tel 776
2419, e-posti aadressile louna@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Aia 2,
48306 Jõgeva. Kaevandamisloa eelnõu
valmimisest teavitab Keskkonnaamet
täiendavalt ajalehes ja ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Mida tähendab ELASA kaabel maapiirkonna elanikele?
Eesti Lairiba Arendamise Sihtasutus
(ELASA) on aastate jooksul üle terve
eesti rajanud enam kui 4000 kilomeetrit kiudoptilist baasvõrku, mida rahvas
tunneb ELASA nime all. Mida tähendab
aga ELASA rajamine nende piirkonna
elanikele, mida kaablitrass läbib?
Usun, et kellelgi poleks midagi selle vastu kui Eestimaa igasse kodusse, suvilasse ja metsatallu ulatuks üle kaabelühenduse kiire ja tänapäevane internetivõrk.
Sellega paraneks nii inimeste, ettevõtete, kohalike piirkondade kui kogu riigi
elu. Kui vaadata olukorda riigi, kohalike
omavalitsuste või operaatorite poolt,
siis reaalsuseks see paraku ei saa - piirid
seab majanduslik otstarbekus. Samuti
on selge, et vaid üksikud kliendid on
valmis endale oma kulu ja kirjadega tellima kilomeetri kauguselt jooksva interneti püsiühenduse kui see maksab suurusjärgus 12 000 eurot. Raha loevad nii
eraisikud, ettevõtted kui riigiasutused
ning üle mõistuse kuluvaid summasid
keegi investeerida ei soovi.
Kuigi ELASA projekti teavad päris paljud eestimaalased, on inimeste ootused
projekti suhtes sageli liiga optimistlikud. See, kui ELASA kaabel jookseb

mõnest majast vaid 100 või 200 meetri
kauguselt mööda, ei tähenda paraku
veel nende majapidamiste kohest ühendamist optilise võrguga - ELASA ehitab
vaid baasvõrku ja ise internetiteenuseid
ei paku.
Kahjuks ei saa ka sideoperaatorid jagada
lubadusi stiilis „kõik trassi ääres asuvad
majapidamised saavad sellega liituda“. Teoreetiliselt on see küll võimalik,
reaalsuses aga mitte nii lihtne. Kõik sõltub ikkagi elanike huvist, kohapealsetest
koostöövõimalustest ja loomulikult investeeringute suurusest. Maapiirkondade hajaasustus teeb tihtipeale juba esmase majanduslikul otstarbekusel põhineva eelvaliku ära: millised piirkonnad
ja majapidamised on mõistlik ühendada
kaabliga ning kuhu on targem luua internetiühendus üle õhu.
Telia poolt oleme korduvalt eeskujuks
toonud piirkondi, kus kohaliku omavalitsuse, elanike ja sideoperaatori heas
koostöös on terved asumid saanud endale tänapäevase internetiühenduse.
Üks esimesi seesuguseid näiteid pärineb
Suure-Jaani vallast Viljandimaal, kus
Rääka küla seitsmele talule loodi moodne valguskaabliühendus (kiire internet

100/100 Mbit/s, Telia TV jpm). Lisaks
sai sama valla poolt veetava projekti
raames veel ligi 100 majapidamist endale optikaühenduse. See on hea näide
kohaliku rahva, valla ja sideoperaatori
omavahelisest koostööst. Konkreetsete juhtumite puhul võib esile tõsta just
kohaliku omavalitsuse panust, kes võimaldas vähema bürokraatiaga hoida
kulusid ja aega kokku, aitas saavutada
kokkleppeid maaomanikega ning võttis
arvestatava osa ehituskulusid oma kanda.
Seepärast julgustame ka edaspidi kohalikke kogukondi, naabreid ja omavalitsusi panema seljad kokku ning tegema
koostööd soodsama internetiühenduse
rajamiseks. Mida rohkem on huvilisi
ühest piirkonnast, seda odavamaks kujuneb ka igale liitujale ühenduse hind.
Sageli võivad hinnad erineda kordades.
Ja kui teenuse soovijaid on korraga rohkem, siis on internetiteenuse pakkuja
kindlasti valmis ka omalt poolt rohkem
panustama.
Mis puudutab ELASA ehitatava trassi
mõju konkreetselt Koosa piirkonnale,
siis näiteks Telia internetivõrgu teenuste
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kvaliteeti ja kättesaadavust see piirkonnas oluliselt ei mõjuta – ettevõttel on
võrgusõlme optika olemas ja tänu lühikestele vaskliinidele suudame enamusele klientidele ka internetikiirusi kuni
60/10 Mbit/s pakkuda. Kui aga valmiva
ELASA kaablitrassi äärde jääb majapidamisi, kellel on täna Telia internetiühendus, mille kiirus (kuni 60 Mbit/s)
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ei rahulda või kaabliühendus puudub,
peaksid nad meile endast märku andma.
Sel juhul saame teha pakkumise, millise
liitumistasu eest on võimalik 100 Mbit/s
ja isegi kiirem internetiühendus kliendile ehitada.
Küll tõstame peale ELASA kaabli valmimist optikaühendusele Koosa mobiilsi-

de tugijaama ühenduse, mis tagab veelgi
kvaliteetsema mobiilsideteenuse ning
võimaldab edaspidi lihtsamalt sisse vajalikke mahulaiendusi üle õhu pakutava
Koduinterneti ja TV teenuste vaates.
Toivo Praakel
Telia Eesti võrgu ja infrastruktuuri
arendamise allüksuse juht

SINU LÕKKEST EI TOHI SAADA TEISTE MURE!
Lume alt välja sulanud kulu kuivab kevadpäikese ja tuulte
käes kiiresti ning muutub kergesti süttivaks. Kulupõletamine on keelatud ja kuluprahist vabanemise sooviga lõunaeestlased seda tavaliselt põlema ei süüta. Päästeameti Lõuna päästekeskusele teeb muret igakevadine lõkkepõletamine, kus ohutusnõuete eiramisel kulu siiski süttib ja põleng
levib metsa või hoonetele. Tihti tehakse lõket hoolimata
kõvast tuulest, mis sädemed ümbrusele kannab. Kulupõlenguid põhjustab ka hooletu ümberkäimine lahtise tulega,
milleks enamasti kulusse visatud kustutamata suitsukoni
või tikk.
Süttides levib kulutuli soodsa tuule korral väga kiiresti,
vahel lausa mitmes suunas ja selle kustutamine kulutab
rohkelt päästjate aega ning ressursse. Kevadisel lõkete põletamise hooajal tekivad olukorrad, kus paljude väljakutsete
tõttu on päästjad hõivatud ning nii mõnelegi õnnetuskohale jõudmine, kus inimesed kiiret abi vajavad, võib seetõttu
viibida. Et seda ei juhtuks palume elanikel enda käes oleva
elava tule eest tähelepanelikult hoolitseda. Selleks tuletame
meelde lõkke tegemise ohutusnõuded:
• Jälgi, et lõkkekoha vahemaa hoonete, metsa või põlevmaterjali hoiukohani (näit puuriidad) oleks tuleohutuse tagamiseks piisav. Lõket ei tohi teha hoonetele
ja põlevmaterjali hoiukohtadele lähemal kui 8 meetrit
ja tuleohtlikul ajal metsale lähemal kui 20 meetrit.
• Lõket tohib teha ainult tuulevaikse ilma või nõrga
tuulega, mis on kuni 5,4 meetrit sekundis (liiguvad
puude peenikesed oksad).
• Lõket tuleb kuni selle ärapõlemiseni valvata.
• Lõkke juurde peab käeulatusse panna esmased kustutusvahendid: ämber veega, kustutusluuad, veega täidetud voolik või käsikustutid.
• Lõkkease tuleb ümbritseda mittesüttiva mineraalse
pinnasega (muld, liiv, savi, kivid) ja arvestama peab
lõkkest lenduda võivate sädemetega. Seejuures ongi
oluline jälgida, et lõkkest ei saaks alguse kulupõleng.
• Pea meeles, et lõke ei ole prügi või jäätmete põletamiseks. See saastab keskkonda ning on jäätmete ebaseaduslik käitlemine.
• Tiheasustusaladel on omavalitsused sageli kehtestanud lisapiiranguid lõkete põletamiseks, mis on kirjas

omavalitsuse heakorra või jäätmekäitluse eeskirjades.
• Enne lahkumist tuleb veenduda, et lõke on kustunud
ning uuestisüttimise vältimiseks tasub lõkkease veega
üle valada.
Kulupõletamise keelust üleastujaid ja tuleohutusnõuete
rikkujaid saavad päästeameti inspektorid karistada rahalise trahviga kuni 1300 eurot. Inspektorite eesmärk ei ole karistamine, vaid soov ära hoida õnnetusi ning kahju keskkonnale. Mõelgem sellele, et põldudel elab hulk väikseid
loomakesi, kes silma ei paista ning kulupõlengus surma
saavad. Põlengusuits saastab õhku, aga metsa või hoonetele leviva kulupõlengu tagajärjeks võivad olla väga suured
otsesed materiaalsed kahjud.
Eelmisel, 2016. aastal sõitsid päästjad Eestis kulupõlenguid
kustutama 1129 korda. Lõuna-Eesti kuues maakonnas käidi kulupõlenguid kustutamas 228 korral. Enamus väljakutsetest leidis aset kevadperioodil aprilli ja maikuus.
Marek Kiik
Päästeameti Lõuna päästekeskuse kommunikatsioonijuht
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KOOLIVEERG
VARA PÕHIKOOL PIDAS SÕBRAPÄEVA JA
STIILINÄDALAT
Stiilinädalat alustasime 13. veebruaril spordipäevaga Tartus, kus
käisime Tähtveres suusatamas ja uisutamas. Saime uusi teadmisi
Suusabussilt – kuidas on suusaväljal õigem tegutseda, milline on
õige tehnika jne. Oli ka väga lõbus!
Teisel päeval oli sõbrapäev ehk kõik olid riietanud ennast punastesse ja roosadesse riietesse. Poistel olid küünedki roosaks värvitud, sest kõige enamate roosade ja punaste elementidega klass sai
auhinna. Selleks osutus 6. klass.
Kolmapäeval oli tegu Nike ja Adidase päevaga. Oli inimesi, kellel
olid seljas uuemad riided ja oli ka inimesi, kel oli natukene vanemaid, nagu mina. Mul olid seljas lausa endast vanemad Adidase
dressid. Mõni oli väga leidlikult kleepinud mõned paberist sümbolid oma tavaliste riiete külge.
Neljapäeval oli kõige rajum päev, sest teemaks oli rokk ja punk.
Lahedaid kostüüme leidus nii õpilastel kui õpetajatel. Kanti nii
puhvis soenguid, katkiseid teksaseid kui ka kaunistuseks kette.
Reedel oli kõige unisem päev, sest teemaks olid magamisriided.
Kooli peal nähti nii hommikumantleid, kaisukarusid kui erinevaid pidžaamasid. Nädala lõpetuseks tehti aulas ka üks vinge
padjasõda. Igal päeval oli teemaga seonduvalt ka fotonurk, kus
tehti pilte nii koos kui üksi. Lisaks toimusid kõigil neljal päeval
suurte vahetundide ajal väikesed võistlused, sealhulgas näiteks
suur kogu koolimaja hõlmav orienteerumine. Kogu stiilinädalat
viis läbi meie Õpilasesindus koos abilistega.
Kokkuvõttes oli üks väga tegus nädal!
Annika Vaasa
Vara PK Õpilasesinduse liige

esinesid koolilapsed tantsude, laulude ja luuletustega. Viktoriini
lõppedes kostitati kõiki saalisolijaid maitsvate kiluvõileibade ja
kama-toorjuustupallidega, mille olid valmis teinud 3. klassi õpilased. Maiustamise ajal tegid tublid kodutütred kindlaks viktoriini tulemused. Kuulutati välja kahe vooru kolm parimat, kes said
ka tänukirjad ja väikese kingituse puuvilja näol. Toreda ürituse
lõpetas ühine laul: „Mu isamaa armas“. Aitäh, õpetaja Ruth ja
Vara kodutütred.
Kristi Soome

EV 99. AASTAPÄEV KOOLIS
23. veebruaril tähistasime ka koolis Eesti Vabariigi sünnipäeva
väikese, aga toreda kontsertaktusega. Selle raames olid väärikas
lipuvalves 9. klassi õpilased, muusikaliste instrumentaalpaladega
esinesid Margot Laanesaar, Mari Valts ja Mette-Marit Poltan, lauludega muusikaklassi lapsed 1. klassist, lastekoor ja mudilaskoor,
teadustas Kristi Soome.
Täname juhendajaid: Laidi Heinmets, Marina Kasemaa, Katre
Kruuse, Krista Tõnnov!
Kaisa Telve
Vara Põhikooli huvijuht

KOOLIPÄEV TEATRIS
15. märtsil käisid Vara Põhikooli 6.-8. klassi õpilased Tartu Vanemuise suures majas „Koolipäev teatris” õppekäigul. Seda korraldasid Vanemuise Kollased kassid. „Koolipäev teatris” õppekäigul
tutvustati õpilastele Vanemuise majade ajalugu, õpetati ballettisamme, räägiti füüsikast ja tehti ringkäik Vanemuise köögipoolel.
Kolmapäeva hommikul kell 9:15 viis vallabuss kooliõpilased
Tartu Vanemuisesse. Teatris jagati õpilased kommide abil kolme gruppi. Kõik grupid tegid samu asju, ainult erinevatel kellaaegadel. Esimene grupp alustas ringkäiku mööda Vanemuiset.
Seal sai näha Vanemuise nii-öelda köögipoolt. Peale seda liiguti kehalise kasvatuse tundi ehk balletitundi. Selles tunnis pandi
nii poisid kui ka tüdrukud balletti tantsima. Kui jalad olid juba
„kringliks“ ära väänatud, liiguti kirjanduse tundi. Seal tutvustati
õpilastele Vanemuise majade ajalugu. Peale kirjanduse tundi liiguti füüsika tundi, mis oli kõikidel rühmadel ühine. Seal räägiti
õpilastele valgusest, kuidas me näeme seda ja mis on näivkujutis.
Õpilased elasid etteastetele väga kaasa.

22. veebruaril toimus Vara Põhikooli imekaunilt dekoreeritud aulas kodutütarde korraldatud Eesti-teemaline üritus, mis oli mõeldud 1.-4. klassi lastele ja nende peredele. Alustasime loomulikult
hümniga. Sellele järgnes kahe vooruga viktoriin. Külalised jaotati
perede kaupa võistkondadesse ja võistlus võiski alata. Küsimused
olid seotud meie kauni Eesti maa ja inimestega. Voorude vahel

Üritust kommenteerib ka 8. klassi õpilane Thea: „Väga huvitav
päev oli. Sai palju nalja ning meie giid oli väga sõbralik. Loodan,
et meie kool korraldab veel selliseid väljasõite.“ Oli ka teiste õpilaste nägudelt näha, et päev oli väga hästi korda läinud. Õpilased
jäävad ootama veel taolisi üritusi.
Mette-Marit Poltan

Vara valla infoleht nr.119
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LASTEAEDADES
VARA LASTEAIAS
VARA LASTEAED ÕNNETRIINU TÄHISTAS
KODUMAA SÜNNIPÄEVA MÄNGUPEONA
„Ütlen täna sulle sõbrakene – tere! Nii algas mängupidu. Kui
sõbrad kõik tervitatud, arutlesime üheskoos, et miks just sellel
päeval terve lasteaiapere saali kogunes? On ju meie väikesel Eestimaal sünnipäev – nii kõlas laste suult.
Nõnda vestlesimegi sõpradega kodust, kõige armsamatest inimestest ja laulsime laulu „Kodust“. Arutlesime hääli ja helisid,
mida iga väikene ja suur oma kodus tihti kuuleb. Kes ütles, et
tema kuuleb kodus kassi ja koera häält, kes mänguasjade hääli, aga Sandra ütles rõõmsasti, et tema kuuleb enda kodus kõige
rohkem oma PERE häält. Nii see ongi.
Pärast sellist jutuajamist mängisime meiegi mängu „Kop, kop,
kas hääl on kodus?“ Selles mängus kõlasid erinevad rütmipillide
hääled, mille lapsed pidid ära tundma. Kes tundis pilli ära, pani
selle ringi keskele ootama, sest pärast oli ju vaja kaasa mängida.
Varsti said lapsed rääkida oma kodu asukohast. Nad teadsid ka
seda, et nende kodu asub Tartumaal. Siit tuligi laul „Tere, tere,
sõbrakene Tartumaal“. No siin mängisid lapsed ja kogu lasteaiapere pille kaasa.
Rääkisime veel presidendist ja vaatasime pilti temast. Nii mõnegi
lapse soov oli suurena saada presidendiks.
Veel üks lustakas mäng kus kaasa mängis ühtne lasteaiapere.
Mängupidu lõppes kommi söömisega.
Mängupidu kirjeldas
muusikaõpetaja Kaie

konnateadlikud ning annavad igaüks oma väikse panuse looduse
hoidmise heaks! Loodame, et jäätmete sorteerimise harjumus
muutub iga päevaga meile kõigile olulisemaks.
Täname osavõtjaid ja loodame järgmisel aastal taaskord osaleda
veel rohkemate osavõtjatega. Seniks, aga pange kõik küünlaümbrised ja patareid juba kõrvale :-)
Õpetaja Avely

SELLEL AASTAL SEDAMOODI!
Ilmataat mängis vingerpussi ning sulatas vastlapäevaks lume.
Kuid see ei tähendanud, et vastlapäev tähistamata jääks. Otsustasime lihtsalt tegevusi tubasemaks muuta. Alustasime hommikuringi vastlapäevateemalise luuletusega, mis rääkis kelgutamisest.
Lastel tekkis arutelu käigus küsimus, et kui vanasti plastikkelkusid ei olnud, millega siis lapsed kelgutasid? Christina Lääne vahva raamat „Rahvakalendri pühi” kirjutab nii, et kelgutamiseks
kasutati puupalke, kuuseoksi, ümberpööratud pinke ja rege.
Arutlesime, et mis see vastlapäev on, mis sellel päeval tavaliselt
tehakse, mida süüakse, mida meisterdatakse jne. Lapsed said teada, et vastlapäev on liikuv püha, mis jääb alati noorkuu esimesele
teisipäevale. Vanasti öeldi, et vastlapäeval hakkab talve teine silm
vett jooksma ning kui vastlapäeval on sula, siis tuleb lühike kevad. Sel päeval ei tohtinud sõrmi ega nägu rasvast puhastada, et
sigadel oleks hea tervis ja et ise suvel sõrme ei lõikaks. Põltsamaal
öeldi, et vastlad on seajala-jõulud. Pärast vastlapäeva tuli liha
kõrvale heita, sest sügisesed lihavarud olid saanud kevadeks otsa.
Mängisime erinevaid vastlamänge. Kõige suuremat elevust tekitas lastes „Sea saba” mäng. See seisnes selles, et paberist välja
lõigatud sea kujutis oli kinnitatud seinale ning lapsed püüdsid
kinniseotud silmadega asetada saba õigele kohale. Võitjaks osutus see, kes õigele kohale kõige lähemale sai.

KÜÜNLA- JA PATAREIJAHT
Juba neljandat korda toimus suur keskkonda säästev ja taaskasutust propageeriv kampaania „Küünlajaht“, kus kogutakse kokku
tühjaks põletatud teeküünlaümbrised. Meie lasteaed osales kampaanias teist aastat järjest. Moodustasime kaks gruppi: pisikeste
Lepatriinude 14 liikmeline grupp ja kahe suurema rühma lastest
22 liikmelise Õnnetriinude grupi. Kokku kogusime 8337 ümbrist
ehk 13,3 kg teeküünlaümbriseid.
Tartumaal osales kampaanias 57 lasteaeda, kus Õnnetriinude
grupp saavutas väga tubli 6 koha ja pisitriinude grupp tubli 23
koha.
Suurele auhinna tseremooniale me küll ei pääsenud, kuid autasustame oma lasteaias tublisid kogujaid aprillikuus vahvate meenetega. Meie lasteaia parim küünlaümbriste koguja on Kaupo
Annuk, kes kogus 2184 ümbrist, pisikeste arvestuses on parim
koguja Henri Punga, 686 ümbrisega.
Esimest korda sai osaleda ka „Patareijahi“ kampaanias, kus kogutakse kokku erinevad pisemad patareid. Meie lasteaed osales
ka selles kampaanias 17 osavõtjaga, kes korjasid kokku 43,1 kg
kasutatud patareid. Selle tulemusega platseerusime Tartumaa 77
lasteaiast supertublile 13 kohale. Meie lasteaia parim patareikoguja on Denis Strutinsky, kes kogus üle 700 patarei.
Meil on hea meel, et meie lasteaias käivate laste pered on kesk-

Lõunaks sõime mulgiputru ja maiustasime magusate vastlakuklitega, mis oli meie lasteaia kokatädi Mare sooja südame ja meisterlike käte vahel valminud. Aitäh kokatädile! Oli väga huvitav ja
tegus hommikupoolik.
Mõmmikute rühma õpetaja Urve

Vara valla infoleht nr.119
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LEPATRIINUDE TEGUS MÄRTS
Kuu alguses tähistasid väikesed Lepatriinud naistepäeva poiste
ja tüdrukute nädalaga. Terve nädala jooksul arutleti poiste ja
tüdrukute sarnasuste/erinevuste üle. 8. märtsil tulid kõik rühma
tüdrukud lasteaeda imelistes kleitides, eheteks kaunid pärlikeed.
Sel päeval rääkisime lillede kinkimisest ning muidugi meisterdasime tüdrukutele lilli. Poisid õppisid viisakusreegleid, et tüdrukuid hoida ja aidata.

Märtsikuusse mahtus vahva Leiutajateküla Lotte nädal. Hommikuringe külastasid erinevad Lotte loo tegelased, näiteks Lotte,
Bruno ja Adalbert. Lapsed sobitasid nendega tutvust ning said
teada, mida tähendab leiutamine ja kes see leiutaja üldse on. Nädala jooksul said lapsed õpetajate esituses kuulda lugu – Leiutajateküla tähtis päev. Otseloomulikult olid ka Lepatriinud ise
väikesteks leiutajateks. Värviti, kleebiti ja nädala lõpuks valmis
Lotte tegelastega kaunistatud vahva auto, kuhu laps sisse istuma
mahtus. Muinasjutunädal lõppes autokinos Lotte multika vaatamisega.

märts - aprill 2017
Tüdrukud tulid sel päeval kleitides ning meie lasteaia poisidki
olid pannud selleks päevaks pidulikult riidesse. Tüdrukud said
oma kleitide juurde valida sobivad ehted, et tõeliselt pidulik välja
näha.

Et poisid ei tunneks end kõrvale jäetutena, said nad võimaluse
teha käeharjutusi tõstukiga sõitmisel.

Lepatriinude õpetajad

TÜDRUKUTE PÄEV NAERUPALLIDE JA
MÕMMIKUTE RÜHMAS
14. märtsil toimus Naerupallide ja Mõmmikute tüdrukute päev.
Oli väga tore ja kogemuslik päev, mis andis lastele teadmisi, samuti loovmänguks ideid.

Nii tüdrukud kui ka poisid said oma ülesannetega väga hästi hakkama.
Päeva jätkas poiste esinemine tüdrukutele. Kavas olid nii laulud
kui ka luuletused. Tüdrukud tänasid vastu juba varem õpitud lauluga.

Vara valla infoleht nr.119
Õpetaja Kaiega sai koos mängitud vahvaid laulu- ja tantsumänge.
Mängud mängitud, said lapsed võimaluse meisterdada lilli.
Oli väga tore ja emotsiooniderohke päev nii lastele kui õpetajatele.
Tiia

TARKUS TULEB TASAPISI
TARKUS TULEB TASAPISI,
TULEB TASAHILJU,
TARKUSELT EI TASU LOOTA
KOHE VALMIS VILJU,…
		(Olivia Saar)
Paljud lapsevanemad on endalt kindlasti küsinud, et millal, kuidas ja mida lapsele õpetada. Päris ühest vastust sellele küsimusele
ei ole, sest iga laps areneb omas tempos. Lapse areng ja arendamine algab sünnimomendist. Vastsündinu imeb endasse kõike,
mida ta tajub ja kogeb ning kuuleb ja näeb. Kõige olulisem on,
et esimesel eluaastal kujuneks välja lähedussuhe lapse ja vanema
vahel, see on aluseks lapse turvatundele. Turvatunnet kogev laps
on rõõmus, uudishimulik, aktiivne ning need omadused on lapse
eakohase arengu parimateks eeldusteks.
Enamus lastest tuleb lasteaeda teisel-kolmandal eluaastal, kus
lasteaiaõpetajad tegelevad laste erinevate oskuste sihipärase
arendamisega, see aga ei vähenda kodu ja vanemate osa lapse
kasvatamisel ning isiksuse kujundamisel.
Jagaksin siinkohal mõningaid mõtteid ja soovitusi lastevanematele: Laps vajab oma vanematelt kõige rohkem armastust, aega ja
tähelepanu. Armsad lapsevanemad, leidke aega, et oma last kuulata, vastata teda huvitavatele küsimustele, koos arutleda, leida
põhjuseid ja tagajärgi, luua erinevaid seoseid. Suheldes arendate
lapse sõnavara, silmaringi, mõtlemis- ja eneseväljendusoskust.
Üheskoos raamatuid vaadates on võimalik last õpetada märkama üksikuid detaile kui ka tervikut, nimetama värvusi, hindama
suurusvahekordi ja loendama. Samas on võimalik jälgida tegelaste näoilmeid ning kogeda nende tundeid. Väiksematele lastele
lugedes soovitan loetu hiljem oma sõnadega ümber jutustada.
Suuremate laste puhul aga võiks loetu üle üheskoos arutleda ning
esitada küsimusi, nii saame hinnata lapse tekstist arusaamist ning
kuulamisoskust. Raamatu kaudu puutuvad lapsed esimest korda
kokku ka tähtede maailmaga – saavad uurida ning võrrelda erinevaid tähemärke, leida samasuguseid, kuulata ja kaasa häälida.
See ongi eeltöö lugemiseks ja kirjutamiseks. Oleks tore, kui oleks
välja kujunenud unejutu lugemise harjumus.

9
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Lapse ja vanema vahel loob emotsionaalse lähedustunde meeldiv
tegevus ja vahetu füüsiline kontakt ning see mõjub lapsele rahustavalt. Iga lapse riiulis võiks olla mõned eakohased lauamängud,
mida saaks koos mängida. Nende mängude kaudu on võimalik
lapsele õpetada kinni pidama mängureeglitest ning samas arendavad need tähelepanu ja püsivust. Täringuga mängud võimaldavad õppida loendamist ning numbrite tundmist. Neid mänge
mängides kogeb laps nii võidurõõmu kui kaotusvalu. Koolieelses
eas on kaotusega toimetulek enamasti raske, kuid edaspidises
elus üks olulisem oskus. Pusled arendavad tähelepanu, püsivust
ja terviktaju ning panevad tööle lapse näpud. Peenmotoorika
arendamiseks on head erinevad nupumängud, toppimis-lükkimismängud, konstrueerimine erinevate legoklotsidega. Peenmotoorika aga stimuleerib aju tööd.
Lapsel võiks kodus olla kättesaadavad ka erinevad käsitööks vajalikud vahendid nagu käärid (soovitavalt ümarate otstega), liim,
plastiliin ning loomulikult pliiatsid ja paber. Seda, et pliiats jätab paberile jälje avastavad lapsed juba üsna varases eas. Kui laps
hakkab pliiatsit sihipäraselt kasutama, peaks kohe hakkama suunama ja korrigeerima pliiatsihoidu, sest õige pliiatsihoid väsitab
kätt kõige vähem. Kui laps on õppinud oma kätt suunama, tekib
tal huvi tähtede ja numbrite kirjutamise vastu. Nüüd on tähtis
õpetada lapsele õigeid kirjutamisvõtteid. Enamuse tähtede kirjutamist alustatakse suunaga ülevalt alla. Töövihikutes on alati tähe
kirjutamise suund näidistähel noolega näidatud. Töövihik lapsele ei asenda lapsevanemat vaid eeldab koostööd. Värviraamatute
või paljunduspiltide värvimine arendab käe ja silma koostööd.
Lõikamine ja voolimine aga kahe käe koostööd.

Armsad lapsevanemad, leidke oma lapse jaoks aega juba täna,
et kooliminek oleks nii lapsele kui perele oodatud ja positiivne
sündmus. Sest tarkus tuleb tasapisi … läbi soojuse ja läheduse;
läbi rõõmude ja murede; läbi ühiste avastuste ja koostegemiste.
Iga asja kogemiseks on oma aeg, ning täna tegemata jätmist on
juba homme raske tasa teha.
Mõmmikute rühma õpetaja Urve

Vara valla infoleht nr.119
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ÕNNETRIINUDE EMAKEELEPÄEV
Kui sa hätta jääd
on abipalved huultel.
Teist rõõmustamas näed –
siis rõõmushõiskeid kuuled.
On sõnu nii palju ses’ keeles.
Raske mõista nii mõndagi neist.
Pead eesti keelt alati meeles,
sest emakeelt pole meil teist.
14. märtsil tähistasid õnnetriinud saalis emakeelepäeva. Lapsed
arutasid logopeediga, kuidas igal lapsel on oma emakeel ning
rääkisid, milliseid huvitavaid keeli nemad kuulnud on. Eriti palju
põnevust pakkus lastele erinevates keeltes tervitamine. Lapsi üllatas teadmine, et mõni laps ei ütlegi õpetajale Tere, vaid hüüab
hoopis Bonjour!
Logopeed õpetas lastele, kuidas ise keelt leiutada – lapsed kordasid erinevaid häälikuid, silpe ning sobitasid neid kokku uuteks
ennekuulmatuteks sõnadeks. Kui leiutatud keel sai valmis, otsustas logopeed lastele uues keeles lugu lugeda. Juba poole loo pealt
teatasid lapsed, et neile uus keel ei sobi. Üheskoos nõustuti, et
oma emakeeles rääkida on palju parem – nii mõistavad sind su
pere, õpetajad ja sõbrad.
Lõpetuseks pandi proovile laste keelevaist. Logopeed ütles erinevaid sõnu ja lauseid ning lapsed otsisid vigu nii häälduses kui
grammatikas. Tuli välja, et lapsed tunnevad oma emakeelt väga
hästi ning võivad julgelt lasta oma mõtetel, soovidel ja arvamustel kõlada imeilusas eesti keeles.
Julia Gorjunov
Vara lasteaia logopeed

9. veebruaril toimus lasteaias kelgupäev. Kõigil lastel oli kaasas
oma kelk, mis tegi selle päeva neile eriliseks. Iga rühm sai kelgumäel alla lasta ja välja selgitada pikima liu laskja. Kui kelgutamised tehtud, sai ühiselt tehtud lasteaia õuele hädaabi number 112.
Oli tore lumine päev, mis pakkus rõõmu kõigile.

KOOSA LASTEAED
ÕPETLIKUD TERVISETEEMALISED
PLAKATID
Korraldasime lasteaias peredele õpetliku sisuga terviseteemaliste
plakatite konkursi, et saaksime hiljem neid plakateid oma õppetöös kasutada. Teema ja tehnika sai igaüks vabalt valida, ainuke
kriteerium oli, et plakati minimaalne suurus oleks A4. Konkursil
osalesid kõikide rühmade lapsed ja lapsevanemad. Töid laekus
palju ja need käsitlesid teemasid nagu puhtus, haiguste ennetamine, tervislik toitumine, liikumine ja sport. Plakatite hulgas oli
nii kollaaže kui ka ise joonistatud ning käsitsi kirjutatuid töid.
Täname kõiki osalemast!
Õpetaja Anne-Ly
22. veebruaril tähistasime lasteaias Eesti Vabariigi 99. sünnipäeva. Rääkisime lastega Eesti sümbolitest – rahvuslinnust, lipust,
rahvustoidust jne. Tore oli näha, et lapsed teadsid kõiki Eestile
omaseid sümboleid.
Kuulasime ühiselt Vabariigi hümni. Lepatriinude ja Liblikate
lapsed laulside meile laulu kodust. Lepatriinude lapsed KerliKsenja, Karola, Marten ja Adelija olid tähtsa päeva puhul õppinud selgeks luuletused, mis meile rõõmsalt ette loeti. Peo lõpus
tantsisime koos lõbusa laulumängu „Koduke”.
Eesti sünnipäeva puhul said lapsed maiustamiseks kamapalle,
mis maitsesid kõigile.

TÜDRUKUTE PÄEV MESILASTE RÜHMAS
8. märtsil tähistasime tüdrukute päeva. Selle päeva puhul otsustasime teha ennast ilusamaks. Võtsin rühma kaasa erinevat
kosmeetikat – kätekreemi, näokreemi, põsepuna, huuleläiget,
hügieenilist huulepulka. Lapsed said ennast ise kreemitada ja vajadusel ka sõpra abistada. Kellel oli soovi, sai põskedele proovida
põsepuna. Lõpuks sai igaüks huuled läikima ja lõpp-tulemust
peeglist üle vaadata.
Kui olime ennast kauniks teinud, saime tüdrukute päeva puhul
teha suud magusaks vahukommi šokolaadi maiusega.

Õpetaja Helerin, Mesilaste rühm

Vara valla infoleht nr.119
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KOOSA KÜLA ASUTUSTE KÜLASTAMINE
Külastasime Liblikate rühma lastega Koosa küla erinevaid asutusi. Kuna käime väga tihti raamatukogus, siis jätsime sinna
seekord minemata. Eelnevalt leppisime kokku ajad, millal oleks
võimalik lastega koos Koosa postkontorit, külasauna ja apteeki
vaatama minna.
Esimese külastuse tegime kolmapäeval Koosa külasauna, kuhu
võtsime kingituseks ka saunaviha kaasa. Sauna perenaine tutvustas, kus saab leili võtta ja end puhtaks pesta. Saime teada, et kui
saunaline oma seebi või šampooni maha unustab, on tal võimalus kasutada saunas olevat dušigeeli. Käteräti peab aga igaüks ise
kaasa võtma ning saunas käimine on tasuline.

Aitäh Victoriale, Ehale ja Annelile meeldejääva päeva ja meenete
eest!
Õpetaja Anne-Ly

TEGEMISED LEPATRIINUDE RÜHMAS
TARTU LIIKLUSLINNAKUS

Järgmisel päeval külastasime Koosa postkontorit, kus saime
näha, kuidas toimub paki saatmine ja kirjade vastuvõtmine. Tutvusime ka postkontoris müügil oleva kaubaga ning saime teada,
millega tegeleb postiljon.

Reedel käisime apteegis. Lapsed olid aktiivsed ning küsisid apteegis müüdavate ravimite kohta, millele apteeker meeleldi vastas. Samuti lubati lapsi leti taha, kuhu tavaliselt ostjaid ei pääse.

Mirtel ja Mairon tähistasid 15. märtsil oma viiendat sünnipäeva
ning nende perelt tuli Lepatriinude rühmale vahva ettepanek tähistada sünnipäeva Tartu Liikluslinnakus, mis asub Tehase tänav
21.
Juba linna minek oli vahva, sest saime sõita suure bussiga. Linnas
olid meid ootamas Mirteli ja Maironi ema ning isa. Saime tuttavaks ka onu Kaimariga, kes tutvustas meile linnakut.
Tegemist oli siis linnakuga, mis sarnanes päris liiklusele. Seal olid
liiklusmärgid, toimivad valgusfoorid, erinevad ristmikud, üheja kahesuunalised teed, ringliiklus, reguleeritud ja reguleerimata
ülekäigurajad ning kõigele lisaks ka autopesula ning bensiinijaam jne.
Onu Kaimar seletas meile, kuidas liigelda jalakäijana, jalgratturina ning ka autojuhina. Koos vaatasime üle liiklusmärgid ja sõiduvahendid ning siis läks tegutsemiseks lahti.
Ega see liiklemine algul nii kerge olnudki, aga harjutamine teeb
meistriks. Põnevust jagus üle kahe tunni.
Väga, väga tore, et on mõeldud selle peale, kuidas lapsi õpetada
läbi mängu liiklema.
Aitäh Mirteli ja Maironi perele toreda päeva eest! Muljeid jagub
meil veel tükiks ajaks!

Vara valla infoleht nr.119
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EMAKEELEPÄEVA TÄHISTAMINE
Emakeelepäevaks, 14. märtsiks, olid tublid Lepatriinude ja Liblikate rühma lapsed selgeks õppinud vahvad luuletused.
Luuletusi esitasime tädi Sirje juures raamatukogus - seal lihtsalt
on nii hubane ja kodune!
Väga tore oli kuulata laste esituses luuletusi.
Luuletuste esitajaid ootasid ees tänukirjad ja maiustused!
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poisid kingitusi meisterdasid, ootas tüdrukuid ees küpsisetordi
valmistamine koos tädi Sillega. Poiste meisterdatud kingitused,
käekotikesed, tegid tüdrukud väga õnnelikuks. Torti süües kiitsid
poisid jälle tüdrukuid imemaitsva tordi eest. Kõikide arvates oli
vahva päev!

RAHVALOOMINGUNÄDAL
Rahvaloomingu nädalaga seoses korraldasime rühmas käsiöönäituse. Lauri, Karola, Marten ja Elisabeth tõid kodust kaasa erinevaid käsitöid.
Lastega näitust vaadates ja arutledes tuli välja, et käsitööga tegelevad enamasti meie armsad vanaemad ja vanaisad. Rääkisime,
kuidas valmivad sokid-kindad, linikud, tekid ning kui palju aega
ja milliseid vahendeid selleks on vaja. Järgmisel aastal ootame
suuremat osavõttu.

Lepatriinud

Koosa Lasteaia üritused - aprill-mai 2017
25. aprill loeng lapsevanematele
,,Suhkur ja magusained lapse igapäeva
toidulaual ja millega neid asendada!”
Triin Muiste - toitumisnõustaja
Koosa Lasteaia saalis kell 16.30- 17.30

TÜDRUKUTE PÄEV
Tüdrukute päev algas juba hommikutundidel poiste üllatustega
- kodust oli kaasa võetud lilleõisi, kommikarbikesi ja omavalmistatud kaarte. Seda päeva olid tüdrukud oodanud suure põnevusega. Päeva erilisust rõhutas riietumine kleitidesse või seelikutesse ja lubatud oli kanda ka ehteid ning värvida küüsi. Niikaua, kui

29. aprill lasteaiatöötajate tervisematk SeliSillaotsa matkarajal
19. mai kell 16.00 Kevadnäidend ,,Kadunud
täpid!”
31. mai Koolisaatmispidu

Vara valla infoleht nr.119
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NOORTEKESKUSTES
KOOSA RAHVAMAJA JA NOORTEKESKUSE
TEGEMISTEST
Aasta algus on Koosa Noorteklubis olnud täis siginat-saginat.
Üritusi on toimunud palju ja me täname kõiki osalejaid! Ühtlasi on kulgenud märtsikuu väikeste muutuste lainel, noorteka
ja rahvamaja eluolu on korraldamas uus kultuuri- ja noorsootöö
korraldaja Eva-Kristi Hein.
11. veebruaril toimus Sõbrapäeva kohvikuõhtu, üles astusid Ervin
Lillepea ja Kandlemees Sander. 26. veebruaril tähistasime vastlapäeva. Vastlapäev oli uhke, lumi oli maas ja osalejaid oli 45 inimese ringis. Lasime liugu, sõime suppi ja vastlakukleid. 11. märtsil toimus traditsiooniline naistepäeva RetroDisko. Meeleolukat
õhtut alustas Koosa näitetrupp etendusega „Perekonnapea“, üles
astus ka Koosa lauluansambel naistele pühendatud repertuaariga. Peole lisas hoogu DJ Tõnis Kotsar. Pidu oli meeldejääv! Lisaks
toimus 18. märtsil kirbuturg ja terve märtsikuu vältel oli Koosa
Rahvamajas üleval Naiskodukaitse 90. aasta juubeli fotonäitus.

Kevadine vaheaeg algas lastediskoga ning osalejaid oli rekordiliselt palju. Plaati keerutasid meie oma noored ning lastele tehti
peo vältel nii soenguid kui ka näomaalinguid. Vaheaja teisipäeval käisime lastega Tartus lauamängupäeval, proovida sai uusi ja
põnevaid mänge. Noortekas toimusid veel lauatennise- ja piljarditurniir ning filmiõhtu, käimata ei jäänud ka kevadisel jalutuskäik-matkal. Lisaks osalesid Koosa noored 22. märtsil Vara jalgpalliturniiril, kus saadi neljas koht.

märts - aprill 2017

Kevadkuud toovad palju põnevaid sündmusi. 13. aprillil kell
19.00 näitame Koosa Rahvamajas uut eesti komöödiat „Sangarid“. 22. aprillil osaleb Koosa lauluansambel vokaalansamblite
päeval Vooremaal, hoiame neile pöialt! Jüripäeval 23. aprillil
kell 12.00 avame Koosal discgolfi raja, kus kõikidel huvilistel on
võimalus kätt proovida, samuti näeme proffe võistlemas. Päeva
lõpetame supi ja lõkkega. 6. mail osaleme Teeme Ära talgupäeval, korraldades omaenda talgud Koosa küla korrastamiseks. 13.
mai toimub juba traditsiooniks saanud Koosa kevadlaat ning 14.
mai tähistame Koosa Rahvamajas emadepäeva, kus astuvad üles
Koosa lauluansambel ja Tantsuklubi K-Dance oma kavaga. Muuhulgas tuletame juba varakult meelde, et 10. juuni toimub Koosa
küla sünnipäeva tähistamine!
Jätkuvalt ootame Teid kõiki Koosa Rahvamajja oma sünnipäeva
või muud tähtpäeva tähistama!
Eva-Kristi Hein
Kultuuri- ja noorsootöö korraldaja

MTÜ Lõhmuste Koja projekt
„Loomingulised töökohad
noortele kogukonna
elavdamiseks“
Projekti rahastab rahandusministeerium kohaliku omaalgatuse
programmi vahenditest.
28.veebruaril toimus projekti raames Vastlapäev, mille viisid läbi
meie Vara valla aktiivsed noored.
Vastlapäeva võistluse korraldasime orienteerumise näol, milles
tuli osalejatel läbida kuus erinevat tegevuspunkti, mis asusid
Vara (külas) kogukonnakeskuse lähedal. Ühes punktis tuli hinnata näitusele toodud kelke ja teha kogukonnakeskuse võimlas
tekil vastlasõitu, mis tähendab seda, et meie ei lasknud end lume
ärasulamisest häirida. Ristsõna lahendamisega said osalejad panna proovile oma teadmised vastlapäevast, lisaks tuli meisterdada
Metsikut ja vastlavurri, joonistada saanisõitu ning Vara Noortekeskuses sai oma oskusi proovida virtuaalsuusatamises.
Igal võistkonnal tuli läbida need punktid kindlas järjekorras ning
võitjad valiti iga punkti tegevusjuhendaja kohajärjestuse põhjal.
Igal punktil olid omad järjestuse tingimused (koostöö, aeg, osavus, teadlikus jne) ning mille kokkuarvestamisel olid orienteerumise kohad järgmised:
1. koht võistkond „Kusti-Musti“, mille liikmeteks olid Jakob
ja Madis
2. koht võistkond „Metskass“, mille liikmeteks olid Marjette,
Kristel, Liis-Marii ja Andreas-Peeter
3. koht võistkond „Unicorn“, mille liikmeteks olid Laura K.,
Laura L. ja Pilleriin
Kelke oli vastlapäeva näitusel üheksa, mis olid kõik isemoodi
kaunid. Kelgunäituse auhinnakohad selgusid häälte kokkulugemisel ning olid järgmised:
1. koht Rebeca Ottep
2. koht Laura Klemmer
3. koht Jakob Petmanson
Kõik osalejad said tunnustatud!

Vara valla infoleht nr.119
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Lõpetuseks jõime sooja teed ning sõime kõik koos vastlakukleid. Meil oli väga tore vastlapäev!
MTÜ Lõhmuste Koda soovib tänada meeldiva koostöö eest Vara Noortekeskust (Karin Klemmer), MTÜ Koosa Noorteklubi (Sirle
Lüüs) ja SA Vara Sporti (Katrin Reimand) ning järgmisi noori: Darja Ivanova, Rebeca Ottep, Margot Laanesaar, Robi Rebase,
Sven Vene, Gaili Mogom, Kaspari Belisaar, Mariita Padar.
Projektijuht Mariliis Lõhmus
MTÜ Lõhmuste Koda

Vara valla infoleht nr.119
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Ostan parima hinnaga ümmarguste või ovaalsete kividega merevaigust kaelakee. Aus kaup ja raha kohe kätte.
Helista julgelt! Tel 5871 0351
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VARA MAAANAISTE SELTSI TEGEMISED
Aasta on alanud tegusalt. Sellesse aega on
mahtunud Eesti Rahva Muuseumiga tutvumine, pärastlõunane kohtumine hõimurahva - marilastega, külaskäik Välgi
tublide naiste juurde, terviseloeng ning
„Lõõtsavägilaste“ kontsert, millega tähistasime seltsi 89. sünnipäeva ja naistepäeva. Kes osales, see nägi ja kuulis. Üritustele
on alati oodatud kõik valla inimesed, ainult piiratud kohtade arvu korral on eelis
seltsi liikmetel.
Suur kevad on käes ja nüüd alustame koristustöödega. TALGUPÄEV koostöös

KULTUURIVEERG

koguduse liikmetega Vara kiriku juures
toimub laupäeval, 22. aprillil, algusega
k.10.00.
Kõige rohkem on riisumistööd (võtke rehad kaasa), aga ka kiviaia parandamist,
võsalõikust, prahi äravedu. Tähendab töid jagub naistele ja meestele. Lõpetuseks
sööme talgusuppi ja imetleme tehtut!
TALGUPÄEV Vara mõisapargis ja loodusmaja juures toimub laupäeval, 29.
aprillil, algusega 10.00. Puhastame loodusmaja, korrastame pargialust.
Pärast tööd sööme talgusuppi ja tantsime

rahvuslikke tantse. Koostöös rahvatantsurühmaga „Kiljak“ tähistame järjekordset
rahvusvahelist tantsupäeva.
Tule ise ja võta kaasa sõber, naaber või
tuttav! Üheskoos sujub töö kiiremini ning
tekib uusi mõtteid , mida võiks veel teha,
et meie vallas oleks mõnus endal elada ja
mida külalistel vaadata. Korras kodukoht
võiks olla meie kingitus Eesti Vabariigi
100. sünnipäevaks.
Liis Zirkel
Vara Maanaiste Selts

EESTI VABARIIGI 99. AASTAPÄEVA AKTUS JA PIDUÕHTU

RAAMATUKOGUDES
NÄITUSED
Vara raamatukogus
alates 10.04 „Meremaalide näitus“
Välgi raamatukogus
Aprillis:
Aino Pervik - 85 eluloo ja loomingu
väljapanek
Külli Kolina fotonäitus „Merest võlutud“
Mais:
Heino Kiik - 90 elulugu ja looming
15.05. Tähistame emadepäeva koos
käsitööde näituse avamisega
Fotonäitus „Pildikesi Välgi raamatukogu tegemistest“ I osa

23. veebruaril tähistasime Vabariigi sünnipäeva viimast korda Vara nimelises vallas. Õhtu algas aktusega, kus kõne pidas
Vara vallavolikogu esimees Tarmo Leini,
tunnustati meie valla tublisid inimesi,
kõrvale tegi pai Koosa Lauluansambel
ning särava ja efektse võistlustantsuga panid rahva elama meie valla noormees Johannes Petmanson koos partneri Kristina
Nikulinaga.
Edasi jätkus õhtu aina tantsulisemas vormis - puusa pani tööle ansambel Nukker
Kukeke, kelle hoogne ja lai repertuaar viis
tõsised tantsujalad järgmise päeva vara-

jastesse tundidesse välja. Puhkehetked
olid aga võrdlemisi üürikesed, sest koheselt tekitasid uue hoo jalgu tatsuma ja käsi
kokku lööma pannud Tähtvere vallast pärit Rõõmsad Täpid, kelle vahvad tantsulised etteasted lõid lausa seelikuga näkku.
Täname kõiki pidulisi, esinejaid, ruume fantastiliselt dekoreerinud ja sellega
rohkelt kiidusõnu pälvinud Alvi Pärna,
suurepäraste suupistete valmistamise eest
MTÜ Koosa Noorteklubi ning kaaskorraldajaid ja abilisi!
Kaisa Telve
SA Vara Sport

Vara valla infoleht nr.119
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TUNNUSTAMINE 23. VEEBRUARIL 2017. a.
Avely Laksaar – südamega tehtud pedagoogilise töö eest
Vara lasteaias;
Mare Vei – maitsva ja tervisliku toidu propageerimise eest
Vara lasteaias;
Mare Mann – pikaajalise kohusetundliku töö eest Koosa
lasteaias;
Eive Ambo – südamega tehtud töö eest Vara põhikoolis;

Arvi Võime

Vallo Madar – südamega tehtud töö eest Vara põhikoolis;
Oleg Konovalov – vabatahtliku tegevuse eest
meditsiinitöötajana Vara valla spordiüritustel;
Targo Leini – südamega tehtud töö eest sporditegevuse
edendamisel Vara vallas;
Johannes Petmanson – silmapaistvate saavutuste eest
võistlustantsus;
Kristina Nikulina – silmapaistvate saavutuste eest
võistlustantsus;
Arvi Võime – südamega tehtud töö eest IT spetsialistina
Vara vallas.

Eive Ambo

„VARA vs KOOSA“
Vara Põhikooli näitering lõi koos juhendajaga näidendi „Vara
VS Koosa“, mis käsitleb, nagu nimigi ütleb, Vara valla kahe suurima küla omavahelisi suhteid. Sisse on pikitud ka viimase aja
suuremaid poliitilisi muutuseid. Näidend esilinastus avalikult
Rõngu Rahvamajas 11. märtsil toimunud Tartumaa Koolinoorte Teatripäeval, kus sai oma sisu ja mõtte poolest žüriilt väga
positiivset vastukaja. Niisama heakskiitev vastuvõtt oli ka kogu
Vara Põhikooli pere poolt. Sellest lähtuvalt on oodata näidendi suuremat ettekandmist kogu Vara valla rahvale aprillis või
mais, kus osalemine võiks olla kõigile lausa rangelt soovituslik.
Täpsem aeg selgub lähiajal. Jälgige SA Vara Sport Facebook’i ja
kodulehte (www.varasport.eu) ning Vara Põhikooli kodulehte
(www.vara.edu.ee) ja Facebook’i.
Kaisa Telve
Vara Põhikooli näiteringi juhendaja

Vallo Madar
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SPORT
Vara valla noored võistlesid edukalt
kreeka-rooma maadlustel!
22. jaanuaril 2017 toimusid Tartu linna meistrivõistlused õpilastele, kus Martin Väljaste saavutas 2. koha ja Robert Kerenberg 3.
koha.
11. veebruaril 2017 toimusid Tartu maakonna meistrivõistlused
kadettidele, kus Martin Väljaste tuli Tartu maakonna meistriks,
Robi Rebase, Devid Dudkin ja Robert Kerenberg saavutasid 2.
kohad. Nende treeneriks on Targo Leini.

25. veebruaril 2017 toimusid Valga lahtised noorte meistrivõistlused. Võistlustest võtsid lisaks eestlastele osa ka Soome, Läti,
Leedu ja Ukraina maadlejad. Maadlusklubi „Koosa“ pani välja
kaks maadlejat. Koolinoorte vanuserühmas võitis Robert Kerenberg kuni 65 kg poiste seas auväärse 3. koha ja kadettide vanuserühmas kuni 100 kg maadelnud Devid Dudkin saavutas samuti
3. koha.

Lisaks võistkondade omaosalusele tuli turniiri tublisti panustada
ka VKSS endal.
Turniirile tuli seitse võistkonda, sealhulgas ka kõik Vara Kogukonnakeskuse spordisaalis treenivad võistkonnad: Pala vald
(esindaja Allan Tsakuhhin/Enn Kuusik), Variku Poisid (esindaja Mattias Meinart), Villest (esindaja Ville Timmi/Priit Tannik),
Hõbelõng (esindaja Sigmar Maask/Timo Penu), Trennihundid
(esindaja Karlis Vohla), Võnnu (esindaja Allan Aviste/Mati Mossin) ja Playtech (esindaja Kaarel Rasva). Turniiri avas vallavanem
Väino Kivirüüt ning kell 10:00 algasid mängud. Vastavalt turniiri
juhendile andis võit kaks punkti ning kaotus ühe punkti. Mängiti kahes alagrupis. Koos kohamängudega peeti ühtekokku 14
mängu, millega oli terve päev sisustatud. Lõplik paremusjärjestus
kujunes järgmiseks:
I koht – Võnnu, II koht – Playtech, III koht – Pala vald, 4. koht
– Villest, 5. koht – Hõbelõng, 6. koht – Variku Poisid ja 7. koht –
Trennihundid Koosalt. Kohtunikebrigaad oli Kohtunike Klubist
„Vile“. Mänge vilistasid selgi korral Rauno Peerandi ja Toomas
Kiis ning lauas töötas nelja liikmeline brigaad, kes tegeles aja
mõõtmise ja protokollipidamisega. Mänguprotokolle peeti nagu
Tartumaa liigamängudelgi ning kõik võistkonnad said mängu
lõppedes must-valgel ülevaate toimunu kohta. Protokollide põhjal osutus turniiri parimaks mängijaks Allan Aviste (Võnnu) ja
parimaks lauavõitlejaks teistkordselt Veiko Semilarski (Trennihundid). Esikohale tulnud meeskonda autasutati karikaga, medalitega autasutati kõiki I-III koha mängijaid. Medalid pälvisid
ka parimaks tunnistatud mängija ja lauavõitleja. Toitlustas OÜ
Demoona. Meditsiinilist abi osutas Oleg Konovalov. Korraldajad
tänavad kõiki turniiri korralduses ja võistlustel osalenuid. Tundub, et Tablooturniirist saabki piirkonna arvestatav spordiüritus.
Seekord olid kohal võistkonnad Tartumaa kolmandast, teisest ja
ka esimesest liigast. Neile pakkus visa konkurentsi Koosa Trennihundid, kus oli mängijaid vanuses 16 kuni 41 aastat. Loodetavasti paraneb „tähtede seis“ järgmiseks aastaks veelgi ning platsile tuleb ka Vara võistkond. Tablooturniiri pildialbum on leitav
Vara Kooli Sõprade Seltsi facebook´is.

Katrin Reimand, SA Vara Sport

KOOSA - VARA VALLA KORVPALLI KANTS
Tänavu veebruaris toimus Vara Kogukonnakeskuse spordisaalis
juba kolmandat korda korvpalli propageerimise turniir Tartumaa
ühe uuema ja kaasaegsema tablooga ja selle kiituseks. Tänu eelluurele sai turniiri toimumisaeg väga oskuslikult korvimängijate
ja kohtunike kalendrisse sobitatud. Turniiri toimumisajaks sai
pühapäev 19. veebruar. Koostöös Klubiga „Vile“ sai eelmise aasta turniiri tase tõstetud Tartumaa liigamängudega enam-vähem
ühele pulgale ning sellest taganeda pole mõistlik. Seda silmas pidades esitas Vara Kooli Sõprade Selts 2016. a novembris projektitoetuse taotluse Kultuurkapitali Tartumaa ekspertgrupile. Meie
taotlust toetati palutust poole vähemas määras, ehk 150.- euroga.

Vaike Torokvei
Vara Kooli Sõprade Selts
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KAKS ÜHES ehk teine laste ja noorte
suur jalgpallipäev
Mäletatavasti
korraldasid Vara Valla Lastekaitse
Ühing ja SA Vara Sport
möödunud aasta märtsikuu koolivaheajal esimese
jalgpallipäeva mudilastele
ja koolinoortele. Mudilased
näitasid oma oskusi jalgpalli mitmevõistluses ning
koolinoored pidasid maha
korraliku jalgpalliturniiri.
Päev läks igati korda ning otse loomulikult tõusis päevakorda
järjekordse jalgpallipäeva korraldamine, sest Vara Kogukonnakeskuse spordisaalis on igati head tingimused ka jalgpalli mängimiseks.
Projektitaotlus „Laste ja noorte talvine jalgpallipäev“ oli Vara
Valla Lastekaitse Ühingu poolt Eesti Kultuurkapitali Tartumaa
ekspertgrupile esitatud juba 2016. a novembris. Kultuurkapital
pidas võimalikuks meie projekti toetada 100.- euroga. Seda oli
täpselt nii palju, et soetada paar palli ja turniiri auhinnad. Seekordne jalgpallipäev toimus 22. märtsil ning oma nõu ja jõuga
osalesid sellel Tartu JK WELCO treenerid-esindajad. Nende juhtimisel viidi läbi mudilaste mitmevõistlus ning parasjagu pikk
jalgpallimatš mudilaste ja WELKO treenerite vahel. Ikka segavad meie igapäeva elu ja spordiüritusi viirused ja muud faktorid.
Seekord oli meie lasteaedade esindused võrreldes möödunuga
väiksemad, kuid tegutsesid ootuspäraselt tublilt ja õhinaga. Mitmevõistluses näidati oma oskusi triblamises, kauguslöögis, täpsuslöögis ja teatevõistluses.
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10 minutit, ning kõik võistkonnad mängisid omavahel läbi. Kokku peeti 10 mängu. Mänge vilistasid JK WELKO treenerid. Kahe
tunniga said kõik mängud peetud. Juhendi kohaselt andis võit 3
punkti, viik 1 punkti ning kaotus 0 punkti ning seekordne järjestus kujunes:
I koht – FC Tartu Madrid – 10 punkti, mis saavutati 3 võidu ja
1 viigiga
II koht – FC Demoona – 8 punkti, mis saavutati 2 võidu ja 2
viigiga
III koht – FC Peipsi – 5 punkti, mis saavutati 1 võidu ja 2 viigiga
4. koht – Koosa Noorteklubi – 2 punkti, mis saavutati 2 viigiga
5. koht - Vara Juunior – 1 punkt, mis saavutati 1 viigiga
Kolme esimest võistkonda autasustati karikatega ning igat mängijat medaliga. Turniiri julgestas meie medtöötaja Oleg Konovalov ning tugeva lõunasöögiga toetas OÜ Demoona. Meeleolukad
pildid koolivaheajaturniirist tegi Cäthli Sirk ning need on leitavad aadressilt https://goo.gl/photos/e7mEVrWUqyo3xjft9. Kogu
jalgpallipäeva kajastav pildimaterjal on leitav Vara Valla Lastekaitse Ühingu kodulehelt http://www.varalaps.ee link galerii.
Vaike Torokvei, Vara Valla Lastekaitse Ühing

Mälumäng
Traditsiooniline Peipsiveere mälumänguturniir on selleks aastaks taaskord peetud. Võistlustules oli 5 võistkonda, kes kolmel
korral oma teadmisi proovile said panna. I voor toimus jaanuaris, kus I koht läks jagamisele võistkondade „Meoma koondis“
ja „Paanikaosakond“ vahel. II vooru veebruaris võitis „Meoma
koondis“ ning III voorus oli parim võistkond „Parem hilja kui
mitte kunagi“. Üldvõitja selgitamiseks liideti kokku kahe parima
vooru tulemused ja selle põhjal võitis võistkond „Meoma koondis“ koosseisus Tarmo Leini, Targo Leini, Tarmo Kivi, Siim Nemvalts ja Asta Pärli, II koha saavutas „Paanikaosakond“, III koha
„Parem hilja kui mitte kunagi“, 4. kohale tõusis viimase vooruga
võistkond „Hrasvali“ ja 5. koha sai „Lasteaia maja“. Suured tänud
Siim Avile huvitavate küsimuste ja hea korralduse eest! Üritust
toetas Tartumaa Ekspertgrupp.
Katrin Reimand, SA Vara Sport

Eelseisvad sündmused Vara vallas:
08.04 kl 10:00 Varal Pallimängude 3-võistlus
7.-13.04 Vara Spordihoone kõikidele külastajatele
tasuta!
Igale lapsele oli antud Vara Valla Lastekaitse Ühingu diplom,
mille tagaküljele said kirja saavutatud tulemused. Mudilased olid
rõõmsad ja rahulolevad, sõbralikult jaotati kõigi osalejate vahel
ära kommifond, lõpuks tehti ka ühispilt.
Kella 12-ks oli välja kuulutatud koolinoorte jalgpalliturniir. Kutsed osaleda võistkondlikul jalgpalliturniiril oli edastatud möödunud aasta võistkondadele ning Vara, Koosa, Alatskivi, Luunja
noortekeskustele. Juhendi kohaselt oli võistkondade maksimaalseks suuruseks 6+1 mängijat (vanuses kuni 16 a), platsil korraga
4 mängijat ja väravavaht. Turniirile registreerusid Vara Juunior
(esindaja Kaspari Belisaar), Koosa Noortekeskus ehk LAMBI MART (esindaja Kermo Kannik), Kallaste koolist FC Peipsi (esindaja Daniil Nikiforov), FC Demoona (esindaja Mariita
Padar), uustulnukana FC Tartu Madrid (esindaja Kenri Koort).
Seekord jäi kõrvale Alatskivi esindus. Mängu kestuseks määrati

12.04 kl 18:30 Kaisa Tantsustuudio jumpingu näidistreening Kaisa Edenbergi juhendamisel (vajalik
eelregistreerumine: www.varasport.eu)
13.04 kl 16:00 PlayBox Show 2017 Vara Põhikoolis
19.04 kl 18:00 Varal MyFitnessi „Treeni targalt“
loeng + jõusaalitund kõigile huvilistele
11.05 kl 10:00-12:00 Doonoripäev Vara koolis - tule
anneta ka!
26.05 Muusikaklasside kevadkontsert
21.06 Vara Põhikooli lõpuaktus
22.06 Vara valla jaanipäev Vara külas

Vara valla infoleht nr.119
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Nii palju õnne, kui elu suudab anda,
nii palju õnne, kui ise suudad kanda
Õnnitleme juubilare ja eakaid
sünnipäevalapsi!
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Meie hulgast on lahkunud…
TSELIIA KUNINGAS
02.11.1928 – 17.02.2017
Undi küla

SÜNDINUD APRILLIS
91 HELJE EDENBERG
30.04
90 HEINO TROLLA
08.04
89 EINO ROOS
14.04
87 VALVE LAATSARUS
10.04
85 JEKATERINA BAUKOVA
03.04.
85 HELMI NÕU
04.04
83 THERESE KRIVATS 0
5.04
82 ALEKSANDRA MAKARENKOVA 06.04
80 MILVI TOOMING
02.04
75 NELLI OPIKOVA
23.04
70 ARNE KOKAMAA
09.04
70 ANU KRIISA
21.04
70 TATJANA SÜTT
26.04
65 LEMBIT SEMILARSKI
08.04
60 MARINA KOSTINA
04.04
60 VAIKE TOROKVEI
22.04
60 HILLAR HALJASTE
24.04
60 HEINO MÄNNISTE
29.04
60 SIRJE SOMELAR
30.04

Särgla küla
Kauda küla
Tähemaa küla
Metsakivi küla
Koosa küla
Pilpaküla
Alajõe küla
Kargaja küla
Vara küla
Vara küla
Põdra küla
Metsakivi küla
Metskivi küla
Koosa küla
Metsakivi küla
Vara küla
Alajõe küla
Vara küla
Vara küla

SÜNDINUD MAIS
93 MAIE SERGLOV
90 HILDA PÕLDARU
86 MEINHARD AGAN
85 EDUARD HÄRSING
85 EDI ORAV
80 KALJU ROOSE
80 VAMBOLA MATS
80 MALLE KATSAN
70 KOIDU LÄLL
65 MARIA AASA
65 EASSON TSAKUHHIN
65 HELLE PILT
65 IRIINA FJODOROVA
60 ENE SAAREMETS
60 IVI KOSTIN
60 AIN PRISK

21.05
Koosa küla
02.05
Vara küla
09.05
Vara küla
05.05
Kusma küla
31.05
Välgi küla
01.05
Papiaru küla
24.05 Sookalduse küla
30.05 Vanaussaia küla
29.05
Koosa küla
03.05 Tähemaa küla
04.05 Koosalaane küla
14.05
Metsakivi küla
16.05
Metsakivi küla
02.05
Ätte küla
17.05
Koosa küla
26.05
Koosa küla

SÜNDINUD JUUNIS
86 HELJU VASSILA
02.06
Põldmaa küla
85 RAISSA ANNAMA
24.06
Särgla küla
84 EVA SAREP
02.06
Koosa küla
84 FLORELLI KÕIV
26.06
Koosa küla
83 SELMA-VALENTINE MARGUSSON 24.06 Pilpaküla
80 JEVGENIA SILD
18.06
Koosa küla
80 ANTS ANNAMA
21.06
Särgla küla
75 ROOMET ZIRKEL
01.06
Ätte küla
75 SALME SOMELAR
27.06
Välgi küla
75 LIIVI PADAR
28.06
Meoma küla
65 ILME PUUTSA
05.06
Kuusiku küla
65 MAIMO SIKK
14.06
Välgi küla
65 TIIU GELLERT
21.06
Metsakivi küla
60 HIIE VAHI
14.06
Vara küla
60 HELDUR SIMUS
03.06
Vara küla

ALEKSANDR MAMOŠIN
08.06.1941 – 03.03.2017
Koosa küla

UUED VALLAKODANIKUD!

VALENTINA BAUKOVA
03.02.1933 – 26.03.2017
Koosa küla

KRISTJAN VÄLK
15.02.2017 Alajõe küla

SIRJE HANNI
07.07.1953 – 31.03.2017
Koosa küla

LENNE MARII PAIDE
17.02.2017 Koosa küla

MANIVALD VOHLA
21.11.1937 – 02.04.2017
Kusma küla

Õnnitleme lapsevanemaid!

Leviisia Lilled OÜ Aiand

ALAR PARTS
06.10.1972 - 07.02.2017
Kusma küla

Kevad- ja suvelillede müük
Alustame müügiga aprilli
algusest.
Valikus üle 40 erineva võõrasema
sordi.
Veel pakume kevadel
erineva suurusega võõrasema
ampleid ja sarvkannikesi.

JUHANNA SURIKOVA
11.09.1928 - 03.04.2017
Kauda küla

Mälestame.
Avaldame kaastunnet lähedastele!

Teenistused Vara
Brigitta kirikus:

Tulge leidke oma lemmik!
Suvelillede ja amplite müügiga
alustame maikuust.
Asukoht: Tartu mk Vara vald,
Undi küla

Pühapäev, 9. aprill kell 12
Palmipuudepüha

Telefon: 507 6775

Neljapäev, 13. aprill kell 18
Suur Neljapäev
Püha armulaud
Reede, 14. aprill kell 12
Suur Reede
Pühapäev, 16. aprill kell 12
Kristuse ülestõusmise püha
ehk 1. ülestõusmispüha
Info:

Aare Vilu tel 5192 3923
aare.vilu@eelk.ee

Avaldame teateid ja kuulutusi!
e-mail: varavallauudised@hot.ee
Toimetus:
Ingrid Katsan – toimetaja
tel 745 3271, ingrid@varavald.ee
Elle Padar – vallasekretär
tel 731 5840, info@varavald.ee
Küljendus ja trükk: OÜ Tarmest

