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Aastad ja ajastud vahelduvad, soe asendab külma, külm sooja, rahvad rändavad, riigid tõusevad ja hävivad, 
möllavad sõjad, katkud, näljad, maapind väriseb, neelates linnad ja külad, meri tõuseb ja uhab hulkade 
eluasemed, aga inimest see ei heiduta: tema usub, et elu läheb aina paremaks (Anton Hansen Tammsaare)

Üheks Eesti 2016. aasta regionaalpo-
liitika väljakutseks ja valdkonnas 

enim kõneainet tekitanud teemaks on 
kahtlemata haldusreform. Kuigi olulist 
informatsiooni ja otsuseid on napilt (ka 
haldusreformi läbiviimise aluseks olev 
haldusreformi seadus on alles eelnõu jär-
gus ning kooskõlastusringil), tunnetame 
avalikku huvi ning vajadust seda nappi in-
formatsiooni ning tänaseks tehtud samme 
teiega jagada.

Tänaseks on selge, et riigi suund on võetud 
lahendusele, kus minimaalseks omavalit-
suse suuruseks on 5000 elanikku (teatava-
te erisustega), mistõttu ühel või teisel moel 
ootavad seaduse jõustumisel Vara valda 
ees haldusterritoriaalsed muudatused. Re-
formi aluseks olev seaduseelnõu näeb ette 
nii vabatahtliku kui sunniviisilise liitmise 
ajakava, mille kohaselt peavad liitumi-
sed/ühinemised olema lõppenud selliselt, 
et 2017. aasta kohalike omavalitsuste vo-
likogude valimistele minnakse vastu juba 
liitunud omavalitsustena. 

Kuna haldusreformi seadus on veel vastu 
võtmata ning puuduvad ka detailsemad 
rakendusaktid, on kogu protsessis veel 
teataval määral ebakindlust. Omavalitsus-
juhtide ning ekspertide kogemusele tugi-
nedes ollakse tänase reformiplaaniga sel-
legipoolest reformile lähemal kui kunagi 
varem ning ka Vara valla ettevalmistused 
selleks on asjakohased.

Vara vallavolikogu on oma 25. novembri 
istungil otsustanud moodustada haldus-
reformi komisjoni ning valinud komisjoni 
esimeheks vallavolikogu esimehe Tarmo 
Leini. 16. detsembri volikogu istungil on 
kinnitatud komisjoni liikmetena lisaks 
komisjoni esimehele volikogu liikmed 
Madis Avi, Kaisa Edenberg, Küllike Kuu-
sik, vallavanem Väino Kivirüüt, abivalla-
vanem Tarmo Kivi ning Koosa piirkonna 
sotsiaaltöö korraldaja Ingrid Katsan. Olgu 
siinkohal öeldud, et asjakohased ettepane-
kud komisjonile on oodatud, komisjon on 
valmis aktiivseid kaasamõtlejaid kaasama 
ka istungitele.

Samal istungil otsustati Vara vallaga piir-
nevatele omavalitsustele välja saata ka 
infopäring, millega anti teada Vara valla 
valmisolekust haldusreformiga seondu-
vate konsultatsioonide alustamisest ning 
oodati ka vastassuunalist tagasisidet. 

Vallajuhid on olnud aktiivses suhtluses 
liitumisperspektiivide osas nii omavalit-
susliidu tasandil kui siin-seal toimuvatel 
mõttevahetustel (nt Palamusel toimunud 
Põhja-Tartumaa ja Jõgevamaa omavalit-
suste vallavanemate ja volikogu esimeeste 
kokkusaamine haldusreformi teemal Põh-
ja Tartumaad puudutavas osas).   

Kuna tegemist ei ole üksikute siin-seal 
toimuvate liitumistega, vaid kogu riiki 
puudutava haldusterritoriaalse ümber-
korraldusega, siis on selge, et liitumisläbi-
rääkimisi ei peeta ja otsuseid ei langetata 
analoogselt varasemale liitumispraktikale, 
kus omavahel liitusid 2-3 omavahel sot-
siaalselt sidusat omavalitsust. Käesolevad 
läbirääkimised teeb keerukaks asjaolu, 
et juures on omavalitsuste sundliitmise 
moment, mis tähendab, et isegi kui elani-
ke kriteerium on omavalitsustel täidetud, 
võib sunnimehhanismiga liita juba nõue-
tele vastavale omavalitsusele juurde naa-
beromavalitsuse, mis üksinda kriteeriume 
ei täida. Seetõttu on oluline liitumisette-
panekute tegemise eelselt lahendada nö 
„mustandina“ kogu piirkond, et vältida 

hilisemaid sundliitmisi, ning segadusi tu-
levast omavalitsust puudutavates kokku-
lepetes, mille võimalik üksik „sundliituja“ 
peapeale pööraks. 

Parima tulemuse saavutamiseks meie 
elanike, ettevõtjate, vabaühenduste ning 
asutuste huvide esindamisel on Vara val-
la soov kasutada kindlasti ka ekspertide 
abi ühinemisprotsessi nõustamiseks. Eu-
roopa sotsiaalfondi vahenditest on läbi 
rahandusministeeriumi võimalik taotluse 
alusel rahastada nii nõustamisprotsessi, 
finantsmõjude analüüsi ja planeerimist, 
juriidilist nõustamist ühinemislepingute 
koostamisel kui ka elanike arvamuse väl-
jaselgitamist, mida konkreetsete liitumi-
settepanekuteni jõudes on kavas koostöös 
võimalike partneritega ka kasutada.

Paralleelselt haldusreformi puudutavate 
ettevalmistustega jätkub 2016. aastal loo-
mulikult ka Vara valla arengukavas ning 
eelarvestrateegias kokkulepitu elluviimi-
ne, mis tähendab tööd nii mõnegi vajaliku 
objekti korrastamise suunal meie vallas.

Tarmo Leini
volikogu esimees

Väino Kivirüüt
vallavanem
Tarmo Kivi

abivallavanem

HALDUSREFORMI ARENGUTEST VARA VALLAS

Tähista Eesti Vabariigi 98. aastapäeva 
Vara vallas!

12:45 Vara Põhikoolis
Kontsert koolilastelt

16:00 Vara Kogukonnakeskuses
Esinevad Koosa Lauluansambel ja külalised
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VALLAVOLIKOGUS
Volikogu istungil 16. detsembril 2015. a.

1. Vara valla 2016. a eelarve I lugemine
Otsustati: Suunata 2016. a eelarve II lugemisele järgmisel volikogu 
istungil. Parandusettepanekud esitada 13. jaanuariks 2016. a.

2. Lisaeelarve nr 2
Otsustati: Kinnitada Vara valla II lisaeelarve.

3. Haldusterritoriaalse korralduse komisjoni koosseisu nimetami-
ne
Otsustati: moodustada haldusterritoriaalse korralduse komisjon 
7-liikmeline koosseisus: Tarmo Leini, Madis Avi, Kaisa Edenberg, 
Ingrid Katsan, Tarmo Kivi, Väino Kivirüüt ja Küllike Kuusik.

4. Infopäring koostöövõimaluste selgitamiseks haldusreformi ka-
vandamisel
Otsustati: edastada infopäring koostöövõimaluste selgitamiseks 
Vara valla naaberomavalitsustele - Tartu, Luunja, Peipsiääre, Alats-
kivi, Pala, Saare ja Tabivere vallale.

5. Loa andmine noorsootöö ja huvitegevuse läbiviimise teenuse de-
legeerimise raamlepingu sõlmimiseks
Otsustati: Anda luba vallavalitsusele noorsootöö ja huvitegevuse 
läbiviimise teenuse delegeerimise raamlepingu sõlmimiseks MTÜ-
ga Koosa Noorteklubi.

6. Maamaksumäärade kehtestamine 2016. aastaks
Otsustati: Kehtestada maamaksumäärad 2016. aastaks eelmise 
aasta määras.

7. Ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramise ettepaneku 
koostaja määramine
Otsustati: Nimetada ehitise teenindamiseks vajaliku maa määra-
mise ettepaneku koostajaks valla maakorraldaja.

Volikogu istungil 27. jaanuaril 2016. a.

1. Vara valla 2016. a eelarve II lugemine 
Arutati 2016. a eelarve eelnõu. Kõik volikogu liikmed olid seda 
meelt, et eelarve projektis on vaja veel teha muudatusi, parandusi ja 
täiendusi, mistõttu ei saa sellel istungil eelarve II lugemist lõpeta-
da.
Otsustati: katkestada 2016. a eelarve II lugemine

2. Volikogu 27.02.2013. a määruse nr 4 „Vara vallavalitsuse teenis-
tuskohtade ja hallatavate asutuste töökohtade koosseis, ametnikele 
esitatavad nõuded ja palgajuhend“ lisa 2 muutmine
Määruse lisaga täiendatakse vallavalitsuse hallatavate asutuste töö-
kohtade koosseisu 0,75 koha võrra majandustöölise ja 1 koha võrra 
abitöölise osas.

3. Vara Lasteaed Õnnetriinu arengukava aastateks 2016-2018 kin-
nitamine
Arengukava on lasteaia hoolekogus ning hariduse- ja kultuuriko-
misjonis läbiarutatud ning heakskiidetud.
Otsustati: kinnitada Vara Lasteaed Õnnetriinu arengukava aasta-
teks 2016-2018.

4. Volituse andmine MTÜ Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskusele 
halduslepingu sõlmimiseks 
Haldusleping sõlmitakse valla ja Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskuse 
vahel vallas korraldatud jäätmeveo kontsessiooni andmiseks, riigi-
hangete korraldamiseks ja muude korraldatud jäätmeveo riigihan-
getega seonduvate haldusülesannete täitmiseks.

Otsustati: anda volitus halduslepingu sõlmimiseks.

5. Info
Volikogu esimees Tarmo Leini ja vallavanem Väino Kivirüüt anna-
vad ülevaate haldusreformi hetkeseisust ja esmastest läbirääkimis-
test naabervaldadega.

Elle Padar, vallasekretär

VALLAVALITSUSES

Vallavalitsuse istungitel

Väljastati ehitusluba Koosa külas Koosa remonditöökoja kinnistul 
konteinerkatlamaja püstitamiseks.

Nõustuti Undi külas Oidu kinnistu, Keressaare külas Loku kinnistu, 
Pilpakülas Kenaste kinnistu ja Meoma külas Anu kinnistu jagamise-
ga eraldi katastriüksusteks. 

Määrati teede teenindusmaade suurused, lähiaadressid ja sihtotstar-
bed Mägra, Kulli, Truha ja Rooma-Saare tee kohta.

Määrati Vara külas Vahtra katastriüksuse uueks sihtotstarbeks toot-
mismaa ja maatulundusmaa.

Kinnitati õppekoha tegevuskulu arvestuslikuks maksumuseks 2016. 
eelarveaastal Vara põhikoolis 130 eurot õhe õpilase kohta kuus.

Kinnitati koolieelse lasteasutuse õppekoha tegevuskulu arvestusli-
kuks maksumuseks 2016. eelarveaastal Vara lasteaias 308,50 eurot ja 
Koosa lasteaias 316,60 eurot ühe lapse kohta kuus.

Väljastati kasutusluba Vara külas Vara saeveski, Kalsoni ja Tagasi-
beri kinnistutel valminud kombisorteerimisliini hoone kasutusele 
võtmiseks.

Nõustuti maa ostueesõigusega erastamisega Meoma külas Reinu 
maaüksusele pindalaga 8,3 ha.

Nõustuti katastriüksuste koha-aadresside muutmisega maaomanike 
avalduste alusel Alajõe ja Välgi külas.

Määrati isikute ja perekondade toimetuleku soodustamiseks ühe-
kordseid toetusi toimetulekutoetuse 2015. a rahaliste vahendite jää-
gist.

Kinnitati hajaasustuse programmi 2015. a taotlusvooru esitatud pro-
jektitaotluste ja sõlmitud toetuslepingute alusel esitatud aruanded.

Pikendati munitsipaaleluruumi üürilepingud Vara külas Õpetajate 
maja üürnikele.

Pikendati sotsiaaleluruumi üürilepingud Koosa külas Koosa 2-7 ja 
Vara külas Vara 7-8 sotsiaalkorterite üürnikele.

Suurendati alates 01.02.2016. a vastavalt hoolekogu ettepanekule 
Koosa lasteaias sõimerühma laste arvu kahe lapse võrra.

Elle Padar, vallasekretär
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Vara vallavalitsus annab teada, et kavandamisel on Koosa kü-
las asuva ohtliku ja kasutusest väljas oleva ehitise (endine ro-
hujahuveski hoone Õuetaguse kinnistul, kü 86102:001:0295) 
maapealse osa lammutamine ning likvideerimine. Kuna ob-
jektil võib olla väärtust omavaid taaskasutatavaid detaile, on 
Vara vallavalitsus otsustanud pakkuda objekti lammutamisõi-
gust koos lammutusjääkide omandamise õigusega enampak-
kumise korras. 
Huvi korral palume endast teada anda hiljemalt 29.02.2016 
aadressil info@varavald.ee, et huvilised saaksid teavitatud või-
maliku enampakkumise toimumisest.

OOTAME ETTEpANEkUID VALLAkODANIkE 
TUNNUSTAMISEkS

Selleks palume kirjutada kandidaadi nimi, tegu/tegevus, mille 
eest tunnustust avaldada, esitaja nimi, aadress, kontaktandmed 
ja saatke kiri kas postiga Vara vallamajja või e-mailil: info@va-
ravald.ee hiljemalt 15. veebru-ariks 2016. a.

Parimate tunnustamine toimub Eesti Vabariigi 98. aastapäevale 
pühendatud aktusel 23. veebruaril 2016 Vara Kogukonnakes-
kuse saalis.

Koos uue aasta algusega hakkas Eestis 
kehtima uus abivahendite korraldus, mis 
lubab abivahendi osta või rentida inimese 
enda valitud ettevõttest ja sobivaima hin-
naga. Riik kompenseerib abivahendi vas-
tavalt piirhinnale. Kallimate abivahendite 
puhul on võimalik taotleda erimenetlust.

Kui inimesel on kehtiv isikliku abivahendi 
kaart olemas, võib abivahendi saamiseks 
pöörduda otse abivahendeid pakkuva 
ettevõtte poole. Seejuures soovitame hin-
napakkumisi nüüdsest küsida ettevõtetest 
üle Eesti, et leida endale sobivaima funkt-
sionaalsuse ja maksumusega abivahend 
(ettevõtete nimekirja leiab Sotsiaalkind-
lustusameti kodulehelt http://www.sot-
siaalkindlustusamet.ee/abivahendid-3/). 
Abivahendi soetamisel ei ole inimene see-
ga enam seotud elukohajärgsete ettevõtete 
ja maakonnaga – raha liigub koos inime-
sega. Infot abivahendi hindade kohta võib 
küsida ettevõtetelt ka telefoni teel.

Abivahendi soodustused jäävad. Kui va-
rasemalt kompenseeris riik teatud prot-
sendi abivahendi hinnast, siis nüüd on 
abivahenditele kehtestatud lisaks piirhin-
nad, mille siseselt on kättesaadavad kaks 
kolmandikku enam kasutusel olevatest 
abivahenditest. Piirhinna sees kehtib ka 
abivahendi soodustus.  

Kui vajalik abivahend on keerukam ja kal-
lim, inimene vajab mitut abivahendit või 
on raskusi omaosaluse tasumisega, tuleb 
esitada taotlus erimenetluseks Sotsiaal-
kindlustusametile. Võrreldes vana süste-
emiga, kus kallima ja keerulisema abiva-
hendi taotlemine võis kesta ka 8–9 kuud, 
on nüüd taotluse läbivaatamise maksi-
maalne aeg 30 päeva ja vajaduse korral 
kaasab Sotsiaalkindlustusamet eksperte.

Taotluse vorm on leitav ameti kodulehelt 
(http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee -> 
blanketid -> abivahendi blanketid). Pos-

ti või e-posti teel taotlust esitades tuleb 
lisada koopia kehtivast arstitõendist või 
rehabilitatsiooniplaani sellest lehest, kus 
on kirjas isikuandmed ning lehest, kus 
on abivahendi vajadus kas nimetuse või 
kirjeldusena välja toodud. Taotlust saab 
esitada ka klienditeeninduses. E-posti 
teel tuleb taotlus saata aadressile abiva-
hendid@sotsiaalkindlustusamet.ee. Vas-
tus saadetakse taotlejale posti teel ja see 
tuleb ettevõttesse pöördumisel kaasa võt-
ta koos isikut tõendava dokumendi ning 
arstitõendi või rehabilitatsiooniplaaniga. 
Kui taotleja on avaldanud soovi saada ot-
sus e-posti teel, peab ta selle välja printima 
koos kinnituslehega ja ettevõttesse kaasa 
võtma.

Uue isikliku abivahendi kaardi ja dup-
likaadi saab Sotsiaalkindlustusametist. 
Kui inimesel on esmakordselt vaja abiva-
hendit, tuleb esmalt saada tõend pere- või 
eriarstilt. Abivahendi(te) vajadus võib olla 
tõendile märgitud nii nimetuse või kir-
jeldusena kui ka ISO koodina. Abivahendi 
vajadus võib olla välja toodud ka rehabi-
litatsioonimeeskonna poolt koostatud re-
habilitatsiooniplaanis. 

Arstitõendi või rehabilitatsiooniplaani 
olemasolul tuleb pöörduda Sotsiaalkind-
lustusameti klienditeenindusse või saata 
taotlus isikliku abivahendi kaardi saami-
seks posti või e-posti teel. Posti või e-posti 
teel taotlust esitades tuleb lisada koopia 
kehtivast arstitõendist või rehabilitatsi-
ooniplaani sellest lehest, kus on kirjas isi-
kuandmed ning lehest, kus on abivahendi 
vajadus kas nimetuse või kirjeldusena väl-
ja toodud. Posti või e-posti teel kaarti taot-
lejale saadetakse isikliku abivahendi kaart 
posti teel. Väljastatud kaardiga saate juba 
otse ettevõtete poole pöörduda. Ka kaardi 
duplikaadi saamiseks tuleb pöörduda Sot-
siaalkindlustusametisse. 

Abivahendite soetamisel võib esineda olu-
kordi, kus teatud abivahendite grupi eelar-
ve on mõnel hetkel suletud. Sellisel juhul 
tekib Sotsiaalkindlustusameti juurde üle-
riigiline järjekord, kuhu inimese suulise 
sooviavalduse alusel lisab teda abivahen-
deid pakkuv ettevõte. Järjekorra saabumi-
sel saadab Sotsiaalkindlustusamet abiva-
hendi soovijale sellekohase teate, millega 
tuleb 60 päeva jooksul pöörduda või võtta 
ühendust endale sobiva abivahendit pak-
kuva ettevõttega. Kaasa tuleb võtta: järje-
korra saabumise teade, isikut tõendav do-
kument, kehtiv isikliku abivahendi kaart 
ja arstitõend või rehabilitatsiooniplaan. 
Ettevõte väljastab abivahendi ainult järje-
korrateate ettenäitamisel.

Abivahendite süsteemi muutustest on tea-
vitatud ka kohalike omavalitsuste sotsi-
aaltöötajaid. Nende käest saab küsida nõu 
ning abi taotluste vormistamiseks, Sot-
siaalkindlustusameti kodulehelt ettevõt-
te leidmiseks või muul viisil abivahendi 
kättesaamiseks, näiteks hinnapakkumiste 
küsimiseks ning vajadusel transpordi or-
ganiseerimiseks.  

Abivahendite loetelu leiab Astangu Puu-
dealase Teabe ja Abivahendite Keskuse 
leheküljelt http://www.abivahendikeskus.
astangu.ee/abivahendi-teatmik/abivahen-
di-teatmiku-allalaadimine/.

Küsimuste tekkimisel tasub võtta ühen-
dust Sotsiaalkindlustusametiga kas e-posti 
teel abivahendid@sotsiaalkindlustusamet.
ee, infotelefonil 16106 või minna enda ja-
oks sobivaimasse klienditeenindusse, mil-
le asukohad leiab ameti kodulehelt http://
www.sotsiaalkindlustusamet.ee/kliendi-
teenindused/.

Merlin Veinberg 

Sotsiaalkindlustusameti sotsiaalteenuste 
üksuse abivahendite nõunik

VALLAVALITSUS ANNAB TEADA

1. JAANUARIST kEHTIB UUS ABIVAHENDITE TEENUSE kORRALDUS
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KOOLIVEERG

VARA pÕHIkOOLI JÕULUD
18. detsembril toimus Vara Põhikoolis jõulupidu. Jõulupeol esi-
tasid Vara põhikooli ja näiteringi õpilased etenduse nimega „Nu-
tivabad jõulud“. Etendus rääkis sellest, et tänapäeva noored on 
liiga palju telefonis ja et see internet ei olegi nii usaldusväärne. 
Etendus oli kirjutatud minu loovtööna, mis koostöös juhendaja 
Ailiga lavale sai toodud. Küsisin paari näitleja käest ka, mis nende 
lemmik osa etendusest oli. Vastuseks sain, et neile meeldis päka-
pikkude öine külaskäik, päkapikkude tants ja lõpulaul, milleks oli 
„Talvevõlumaa“, mida esitas 7. klass ja näiteringi õpilased. Õhtu 
lõppes igal klassil oma koduklassis kingituste jagamisega ning 
mitmed klassid pidasid koos peredega ühise jõuluõhtu. Loode-
tavasti meeldis õhtu kõikidele õpilastele, õpetajatele ja lapsevane-
matele! Tänud kõigile, kes abistasid kaunistuste tegemisel!

Kristi Soome

UUSAASTAÖÖ AHHAA-s
21. detsembril käisime Vara Põhikooli 5.-9. klassiga Annelinna 
Gümnaasiumis vaatamas Annelinna Gümnaasiumi ja AHHAA 
koostöös valminud etendust: „Uusaastaöö AHHAA-s“.
Etendus oli väga põnev ja näha ning kuulda saime Annelinna 
Gümnaasiumi kaasahaaravaid laule ja tantse ning AHHAA tegi 
oma laheda teadusshow käigus nii kärtsu, mürtsu, pauku kui ka 
tossu. Annelinna Gümnaasiumi õpilased põimisid kõige selle va-
hele ka oma huvitava etenduse, milles õpilased läksid AHHAA 
teaduskeskusesse uurimustööd tegema. AHHAA-s jõudis kätte 
aga uusaastaöö ning nendega hakkas juhtuma kõikvõimalikke 
imesid, mis olidki nende kooli õpilaste tantsud ja laulud.
Kõik jäid etendusega väga rahule ja ootame juba järgimist aastat, 
mil kõike seda saab uuesti näha.

 Rhett Perve 7. klass

„pUUVILJASALAT“ 
LÕI LAINEID 
ROBOTIVÕISTLUSEL
Meie grupp „Puuviljasalat“ käis First 
Lego League`i robotite võistlusel, mis 
toimus 9. jaanuaril. Robotid ehitasid 
meie kooli robootika õpilased. Koolis 
harjutamiseks meisterdas meile mängu-
laua Henri Järvoja isa. 
Laupäeva varahommikul sõitsime Tar-
tusse Ahhaa keskusesse robotiga võist-
lema. Igale võistkonnale oli ette antud 
ajakava, mida nad pidid järgima. Juba 
varsti hakkaski rongkäik, mis avas üritu-
se. Kuna me olime teinud võistluse jaoks 
projekti „Puuviljasalat – aga karp?“, siis 
pidime seda esitlema žüriile.
Meid hinnati kolmes valdkonnas: roboti-
mäng, roboti disain ja projekti esitlemine. 
Oma kooli konkurentsi pakkusid meile 4. 
klassi poiste võistkond „Robocrafters“. 
Kahes esimeses robotimängu voorus ei 
läinud meil kõige paremini, kuid see-eest 
andis kolmas voor meile topelt hea soori-
tuse. Nimelt meie robot tegi ära kõik meie 
valitud ülesanded ning ette planeerimata 
võidutantsu, mis meenutas breiktantsu. 
Oma suurepärase tantsuoskusega pani 
robot naerma kogu rahva, sealhulgas ka 
kohtunikud. 
Lõpptulemusena jäime küll napilt finaa-
list välja, kuid emotsioonid olid laes. Lõ-
putseremoonial saime kõigilt kohtuni-
kelt käeplaksu ning medali kaela. Me jäi-
me üritusega väga rahule ning plaanime 
sinna minna ka järgmisel aastal! Meid 
juhendas roboteid ehitama ja program-
meerima õpetaja Vallo Madar.

First Lego League on võistlus, kus mees-
konnad osalevad iga-aastasel konkursil, 
mis koosneb robotivõistlusest ja projek-
tist. Robotivõistluse jaoks tuleb osalejatel 

ehitada ja programmeerida iseseisev le-
goklotsidest robot. 

Thea Zirkel, Mette-Marit Poltan, 
Regina Karise
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kOOL SAI UUED 
TAHVELARVUTID JA 
ARVUTID
Vara Põhikool osales projektis „Kaasav 
kool“, tänu millele rahastati Vara valda, 
et osta koolile uusi õppevahendeid ja nii 
suurendada õppeedukust.
Vara Põhikooli osalemisel projektis „Kaa-
sav kool“ eraldati tekkivate kulude katteks 
Vara vallale 26 000 eurot. „Kahe kolman-
diku raha eest osteti uusi õppevahendeid 
ja ühe kolmandiku eest käisid õpetajad 
koolitustel,“ selgitas Vara Põhikooli direk-
tor Jüri Toit. 
Projektiraha eest uuendati kooli arvu-
tiparki uute korralike arvutitega, lisaks 
osteti kuus tahvelarvutit, mida õpetaja-
te juhendamisel saavad õpilased tundi-
des kasutada, et õppetöö põnevam oleks. 
Tahvelarvutitega on läbitud ka esimesed 
kontrolltööd ja teostatud põnevad inter-
aktiivsed tunnitööd.
Lisaks arvutitele osteti kooli tööõpetuseklassi 
uusi tööriistu: kaks treipinki, ülafrees, lihvi-
mismasin, puruimur ja lintsaag. Arvutiklassi, 
töö- ja tehnoloogiaõpetuse klassi kasutamise 
intensiivsus on sellest ajast märgatavalt suu-
renenud. 
Projekti „Kaasav kool“ põhimõte on, et 
need, kes tunnis hästi tähele ei pane, hak-
kaksid õppetööst rohkem ja suurema rõõ-
muga osa võtma. Samas aitavad uued va-
hendid kaasa kõikide õpilaste arengule ja 
motivatsioonile ja on ühtlasi ka preemiaks 
kõigile. „Projekti eesmärk on toetada kooli 
ja õpetajaid vajalike vahendite ning kooli-
tustega, seega parandada kooli võimalusi 
ka hariduslike erivajadustega õpilastega 
tulemuslikult toimetada. Pedagoogid on 
nüüd efektiivsemad erinevate õpilaste 
õpetamisel ühes ja samas ruumis,“ selgi-
tab Jüri Toit.
Direktor Jüri Toit avaldas lootust, et Vara 
kooli õpilased kasutavad antud võimalusi 
ja sealjuures suhtuvad uutesse asjadesse 
hoolivalt ning nende õppeedukus paraneb 
ja koolis käimise rõõm suureneb.

Regina Karise, Astrid Kivi, Sälli Kõivik, 
Thea Zirkel

VARA kOOLIS ON UUS 
HUVIJUHT
Vara põhikoolis on alates sellest aastast 
uus töötaja, nimelt huvijuht. Põnevasse 
ametisse astus noor Kaisa Telve, kellele 
meeldib igasuguseid üritusi korraldada.
Küsimusele, miks ta hakkas just huvijuhiks, 

vastas Kaisa, et talle meeldib üritusi kor-
raldada. See on tema meelest lahe: „Otsi-
sin sellist tööd juba tükk aega!“ Uut ametit 
ja Vara kooli kirjeldas kahekümne seitsme 
aastane Kaisa toredana, kuigi sisseelamine 
nõudvat veel aega. „Töökollektiiv tundub 
sõbralik ja avatud ning õpilased aktiivsed, 
isegi hüperaktiivsed,“ sõnas neiu.
Tundub, et aktiivne on ka Kaisa ise, sest 
ta uurib doktorantuuris linde ja on lõpe-
tanud bioloogia magistriõppe.
Üks siia tööle asumise põhjuseid oli Kaisa 
sõnul see, et Vara on Tartule piisavalt lähe-
dal, kuid samas pole see ikkagi linn. „Olin 
juba ühtteist Vara kohta kuulnud ka,“ 
põhjendas Kaisa otsust töökohale kan-
dideerida. Tihedas konkurentsis otsustas 
komisjon just tema välja valida.
Lähitulevikus plaanib uus huvijuht koolis 
korraldada sõbrapäevaürituse ning Va-
bariigi aastapäeva piduliku tähistamise. 
Märtsis on aga oodata etendust, mille esi-
tavad kooli näiteringi lapsed, kelle juhen-
dajaks ta on.
Kaisa Telve ülesanne on nii Vara kooli hu-
vitegevust kui ka Vara valla kultuuritege-
vust koordineerida. Ta asendab Aili Vesse-
lovi lapsehoolduspuhkuse ajal.

Anti Kivi, Rait Laksaar, Rait Nigol,  Rhett 
Perve, Markus Võime

kODUTÜTARDE 
84. SÜNNIpÄEV
19. jaanuaril oli Kodutütarde organisatsi-
oonil sünnipäev, juba kaheksakümne nel-
jas. Minu jaoks oli see väga tähtis, sest ma 
ise sain kodutütreks. Me sõitsime Varalt 
Tartusse KVÜÕA aulasse, kus pidu toi-
mus. Kõigepealt tegime proovi, sest tüdru-
kuid, kes olid valmis kollast rätikut kaela 
saama, oli palju. Tervelt 30! Ja et kõik hästi 
välja tuleks, selleks harjutasime kõik koos 
kodutütre pühalikku tõotust.
Päris pidu algas aulas. Aktuse avasid kaks 
tüdrukut, kes rääkisid lava ees, aga ma ei 
kuulnudki hästi, sest paljud ümberringi 
sosistasid. Tublidele kodutütardele anti 
tänukirju. 
Aktuse lõpupoole kutsuti meid lavale 
– me saime päriselt kodutütardeks. Kae-
la seoti kollased rätid, saime tunnistuse 
ja liikmepileti. Seda pidulikku sündmust 
olid jälgimas nii minu kui ka paljude teiste 
vanemad.
Pärast aktust saime fuajees näksida. Siis 
hakkasid kõik järgemööda ära minema. 
Nii ka meie. Mulle meeldis see päev väga-
väga!

Säde Einasto

Fotol värsked kodutütred Lenna-Lotte Seli, Meril Lampe, Mari-Liis Parts, Liisi Klemmer 
ja Anette-Ly Nigol (esimeses reas). Puudu on artikli autor Säde Einasto. Tagumises 
reas on Laura Laanesaar, Marta Zirkel, Stella Riin Põldoja, Annika Vaasa, Margot 

Laanesaar, Mari Valts
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Kuulutame välja Eesti Vabariigi 
aastapäevale pühendatud koduvalla 

teemaliste kirjandite võistluse teemal

“Kui mina oleKsin Vara PõhiKooli 
direKtor…”

Võistlus toimub neljas erinevas vanuserühmas:

3.- 4. klasside õpilased -  jutuke mahuga kuni 1 
A4 leht

5.- 6. klasside õpilased -  kirjand mahuga 1,5 
kuni 2 A4 lehte

7.- 9. klasside õpilased -  kirjand mahuga 2,5 
kuni 3 A4 lehte 

Kutsekoolide/ gümnaasiumide õpilased - 
kirjand või essee mahuga 3,5 kuni 4 A4 lehte

¤ Tööde esitamise tähtaeg on 19. veebruar 2016 
kell 16.00.

¤ Tööde maht on arvestatud käsikirjas kirjutades, 
kuid esitada võib ka arvutikirjas (võimalus 
edastada E-postiga info@varalaps.ee)

¤ Tööd esitada märgusõna all, juurdelisades 
kinnise ümbriku esitaja andmetega.

¤ Tööd saata Vara Valla Lastekaitse Ühingule 
postiga (60426 Vara küla) või tuua vallamajja Varal 
või Koosal.

¤ Loetamatus käekirjas töid arvesse ei võeta.

¤ Iga vanuserühma parimaid premeeritakse.

¤ Töid ei tagastata ning need jäävad Vara Valla 
Lastekaitse Ühingu käsutusse

Vara Valla Lastekaitse Ühing 
 http://www.varalaps.ee
Info tel  7 315 873   5669 3734 Varal  
 7 453 271 Koosal

Sõbrapäeva kohvikuõhtu
Koosa noorteklubis

12. veebruar 2016 kell 18

Reet Linna 
ja 

Tõnu Raadikuga
Avatud kohvik

Pilet eelmüügist 3 EUR, kohapeal 5 EUR
Lisainfo: 5886 8266

VastlapäeV
Koosal 9. veebruar 2016 kell 15

15.00 - 17.00 Tegevused väljas
17.00 - 19.00 Tegevused sees
19.00 - Mälumäng

“Vingeima sõiduriista” valimine

Buss Varalt Koosale väljub 14.45 Vara 
koolimaja eest.
NB! Sündmus toimub iga ilmaga!
Jälgi reklaami!

Lisainfo: 5886 8266
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LASTEAEDADES

VARA LASTEAD
pÄkApIkkUDE JÕULUAEG
Naerupallide rühm külastas 10. detsembril Eesti Spordimuuseu-
mi jõuluprogrammi.
Pikk liug viis Naerupallid Spordimuuseumist päkapikumaale. 
Kaks abivalmis päkapikku juhatasid alustuseks Naerupallid töö-
toa pika laua taha ja aitasid lastel meisterdada puust päkapikke, 
kelle ülesanne oli jõuda laste koju jõulupuu otsa laste tegemisi 
valvama. Talismanid tehtud, alustasid Naerupallid reisi päris PÄ-
KAPIKUMAALE. See ülesanne polnud üldsegi kergete killast, 
sest lapsed pidid samal ajal loetlema peidetud päkapikke ja astu-
ma õigetele astmekividele. Päkapikumaal said Naerupallid teada, 
kus ja kuidas päkapikud elavad. Said laulda ja tantsida nagu 
päkapikud, said üksteiselt mõõtu võtta nii võistlus- kui ka osa-
vusmängudes ehk siis sooritasid päkapikkudeks saamise katsed. 
Kõik Naerupallid oleksid ka ise väga tublid päkapikud, sest nad 
läbisid päkapikkude eksamid väga edukalt. 
Laulnud, tantsinud, võistelnud, asusid lapsed tagasiteele. Jõudnud 
töötuppa tagasi, ootas Naerupalle laua peal üllatus, vahepeal olid 
päkapikud lastele sussišokolaadid lauale poetanud. See oli ikka 
üks seiklusrikas ja teadmisterohke külastusretk.

Naerupallid ja nende õpetajad

JÕULUMEISTERDUS
Naerupallide rühmas toimus teisipäeval, 15. detsembril, väga põ-
nev meisterduspäev. Meie rühma õdede Pärja-Violete ja Täheli-
Mariini ema, Mariliis, oli nõus jagama oma meisterdamisoskusi 
rühma lastele. Mariliisil oli kaasas piltiderohke raamat lumehel-
vestest, mida koos huviga uuriti. Saanud teada lumehelveste koh-
ta, hakati Mariliisi juhendamisel ka ise meisterdama lumehelbeid. 
Töö oli nii huvitav, et kellelgi ei tulnud tahtmist meisterdustööd 
pooleli jätta. Valmisid imeilusad lumehelbed ning peamine - kõik 
erinevad, nagu looduses. 
Laste poolt kiitvaks sõnaks oli küsimus: „Millal sa veel siia tu-
led?”
Naerupallide rühma õpetajad ning lapsed tänavad Mariliisi.

Pilt laste töödega räägib enda eest.
Naerupallide õpetajad

JÕULUpIDU

Jõulupidu Vara lasteaias toimus 16. detsembril. Lapsed mängisid 
näidendit „Päkapikk, kes kaotas mütsi”. Lugu rääkis Päkapikust 
(Roxana), kes kaunil jõuluajal oma mütsi ära kaotas ja keda see-
pärast Päkapikumaa Võlur (Jakob) koju Päkapikumaale (Naeru-
pallide ja Mõmmikute rühm) ei lasknud. Päkapikku aitasid Jänes 
(Mirelle), Tutt-tihane (Loorelei) ja Lumehelbed (Lepatriinude 
rühma lapsed koos õpetaja Avelyga), kes andsid talle oma pea-
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katted. Kahjuks need ei sobinud. Lõpuks soovitas Karu (Andreas-
Peeter) Päkapikul Unemati (Jaan) käest küsida. Selgus, et ka tol-
lel oli müts kadunud. Lõpuks asi lahenes ja Päkapikk võis tagasi 
Päkapikumaale minna. Noorte näitlejate meisterlikku esitlust oli 
hea vaadata.
Näidend mängitud, tuli jõuluvana. Laste rõõm oli suur. Koos esi-
tati jõuluvanale luuletusi, tehti pai ning õpetati selgeks lõbus ning 
lihtne tants. 
Soovime jõuluvanale ilusat puhkeaega. Kindlasti meenutab ta 
hetki, kui sai olla koos julgete, lõbusate ning hakkajate lastega.

 
Naerupallide õpetaja Tiia

pIIMANÄDAL
Kokatädi Mare oli piimanädalal menüüsse peitnud igaks päevaks 
ühe piimasaladuse – nii oli esmaspäeval hommikusöögiks kara-
mellipiim, teisipäeval õhtuooteks väga kõlava nimega smuuti-
jook „Troopiline värskendus”. Kolmapäeva hommik üllatas meid 
piimakokteiliga, mis oli valmistatud ploomi, apelsini ja õunaga. 
Neljapäev oli kamapäev ja reede üllatas meid maasikapiimaga. 
Nii selgusid ka laste lemmikud, mida edaspidigi oma menüüs ka-
sutame. 

Naerupallide rühm otsustas piimanädalal ise jäätist valmistada. 
Esmaspäeva hommikul segasid lapsed suurde kaussi maitsesta-
mata jogurtit, maasikamoosi ja külmutatud metsvaarikaid. Lap-
sed valasid vastvalminud segu taaskasutatud jogurtitopsidesse ja 
pulgaks lisasid plastlusika. Asetasime tulevase jäätise sügavkülma 
ja jäime ootama. Kolmapäeval avasime külmkapi ukse ja ohhoo 
jäätis oligi valmis! Maitses nagu PÄRIS OMATEHTUD JÄÄTIS. 
Neljapäeval ja reedel jäädvustasime piimanädala kunsti, joonista-
sime lehmi ja tegime jogurtitrükis põhjamaa loomi.
Lepatriinude rühm meisterdas piimanädala raames linnusöögi-
majakesi, tegime need taaskasutusmaterjalidest.
Igal lapsel oli võimalus kodust kaasa tuua tühi piimatoote papist 
pakend - nii näeb laps, et meisterdada saab erinevatest vahendi-
test ning kasutuna tunduv tühi pakend on tegelikult veel väga 
vajalik.
Piimatoodete tetrapakid kaunistasime erinevate paberist välja 
lõigatud kujundite ning linnupiltidega, külgedele lõikasime ak-
nad, et linnukesed külmal päeval seemned ilusti kätte saaksid.
Lapsed said reedel oma linnusöögimajakesed koju kaasa, et neile 

põõsas või ükskõik missuguses sobivas kohas õige paik leida.
Uuel nädalal hommikuringides jätkame arutelu lindude talvise 
toitmise üle, lapsed saavad kodus vaadelda, kuidas nende maja-
kesed omaks on võetud.
Mõmmikute rühm tegeles piimanädala raames igal päeval eri-
nevate piimatoodete degusteerimisega. Maitsesime erinevaid 
kohukesi, kohupiimakreeme, piimakokteile, keefiri ja kodujuus-
tu. Rääkisime kuidas erinevad piimatooted valmivad ja lapsed 
avaldasid arvamust nende maitse ning meeldivuse kohta. Kõige 
enam tekitas elevust kokatädi Mare valmistatud piimakokteil, 
mille maitsmisel lapsed piimale lisatud koostisosade arvamisel 
kuidagi kokkuleppele ei jõudnud. Pakkumisi oli vägagi erinevaid 
(maasikas, vaarikas, kirss, sidrun, kakao, kohv), kuid tegelikkuses 
sisaldas salapärane piimakokteil mustika, õuna ja apelsini mahla 
ning ploomipüreed.
Lasteaia Õnnetriinu pere nautis piimanädalat väga!

Õnnetriinu tervisemeeskond

SÖÖMA!
Tere! Mina olen lasteaia kokk ja seepärast on mulle igasugune 
toitmine hingelähedane, nii ka talvelindude puhul. Kordamine 
on tarkuse ema ja sellepärast läksin ma kuulama koos lastega 
Eesti Ornitoloogideühingust kohaletulnud härra linnuteadlast. 
Lapsed ja kasvatajad kuulasid tähelepanelikult ja esitasid küsi-
musigi. Uus nüanss on see, et lindudele (nagu ka inimestele) ei 
ole hea anda saia.
Meie lasteaias on linde toidetud igal talvel. Külastavad meie toi-
dulaudu eelkõige varblased, tihased, rohevindid. On olnud ka 
leevikesi, rähne ja kord lendas kohale isegi siidisabade parv.
Küll see oli ilus vaatepilt!
Menüüs on seemned, rasvapallid, ükskord annetas Madis Avi 
seapekki ja viljateri. Lapsed küll ise toitu lauale panna ei ulatu, 
vaadelda meeldib neile aga väga.
Meie kõikide arvates on talvine linnutoitmine üks tore ettevõtmi-
ne ja kindlasti me jätkame sellega.

Talvelindude andunud toitja Mare

LEpATRIINUD SÄÄSTAVAD LOODUST
Lepatriinude rühma laste peredega koostöös, osaleme keskkon-
nakampaanias „Küünlajaht 2015-2016“, kus kutsutakse üles tub-
lisid Eesti lapsi (koostöös peredega) koguma kokku võimalikult 
palju alumiiniumist teeküünlaümbriseid, et need ei jõuaks kasu-
tuna Eestimaa loodusesse!
Sel korral toimub võistlus esimest korda nii, et eraldi arvestu-
ses on lasteaia- ja eelkooliealised lapsed. See tähendab, et kõigil 
registreeritud lasteaia gruppidel on võimalus võita peaauhind, 
Nukuteatri tasuta etendus Tallinnas, lisaauhinnad ootavad kõi-
ki osalejaid, kuna tabeliarvestuses osalevad kõik lapsed nii eraldi 
kui ka grupivõistlusel.
Lepatriinud (vanuses 1,5-3,5 aastat) registreerusid grupina no-
vembrikuus (teeme koostööd kümne perega), kogumine on veel 
täies hoos, kuna kampaania lõpp saabub alles 31. jaanuaril. 
Oleme elevil, missuguse arvulise tulemuse me esimesel korral 
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osaledes kokku saame, ka lastel on huvitav, sest iga kord kui laps 
tuleb oma kotikesega, loeme koos ümbrised üle ja laps saab need 
suurde pesukaussi valada, hetkel on rühmas juba ligi 1060 küün-
laümbrist.
Eesmärk on ka järgmisel aastal selles kampaanias osaleda, kuid 
siis paneksime välja suurema - kogu lasteaeda hõlmava grupi, 
mida rohkem peresid kaasa lööb, seda suurema eduelamuse osa-
listeks on meil võimalus saada. Alustame ümbriste kogumisega 
juba 1. veebruarist, nii on 1. oktoobriks 2016 juba varud olemas.
Anname kõik koos ühe väikese panuse looduse heaks!

Lepatriinude õpetaja Avely

JÕULUpEOD kOOSA LASTEAIAS
SÕIMERÜHM
21. detsembri hommikul toimus Mesilaste rühmas jõulupidu. 
Lapsed esitasid vanematele lõbusaid jõululaule ja tantsisid tant-
se. Peo lõpus tuli külla jõuluvana, kes andis igale tublile lapsele 
väikese jõulupaki. Kingitused jagatud, saadeti jõuluvana tagasi 
teele.
Peale pidu said lapsed koos vanematega maiustada ja soovi kor-
ral rühmas koos lapsega aega veeta. 

Õpetaja Helerin

LIBLIkATE RÜHM

Meie rühma lapsevanemaid ja lapsi ootas 21. detsembril lasteaia 
saali sisenedes ees jõuluvana Tormi, kes oli end mugavalt klaveri 
taha sisse seadnud. Pärast laste sisenemist otsustas ta siiski oma 

koha loovutada muusikaõpetaja Kaiele, et kuulata, mida lapsed 
olid selgeks õppinud. Jõuluvana kiitis lapsi ilusate laulude ja tant-
sude eest ning kutsus kõiki „Jõulusaia“ järgi end liigutama. Enne 
jõulukinkide jagamist mängis Tormi veel suupillil ühe loo „Tili-
seb, tiliseb aisakell“. Paki lunastamiseks lugesid usinamad lapsed 
luuletusi, laulsid või tantsisid, kel aga polnud aega ühtegi luuletust 
pähe õppida, kallistasid või lõid lihtsalt jõuluvanaga patsi. Enne 
Tormi teele asumist sai jõuluvanaga veel pilti teha ning lõpetu-
seks mängisid nii lapsevanemad kui lapsed ühiselt ringmängu. 
Liblikate rühm tänab jõuluvana Tormit ja lapsevanem Karl Re-
bast, kes jõuluvana sõidutas.

Õpetajad Anne ja Anne-Ly

LEpATRIINUDE RÜHM
Lepatriinude rühma lastel möödus jõulukuu rühmatubasid ehti-
des, piparkooke küpsetades, meisterdades, liikudes ning luuletu-
si, laule ja tantse õppides. Meeleolu oli ootusärev, sest jõuluvana 
oli märku andnud, et meie lasteaeda jõuab ta 18. detsembril kell 
15.30.
Ka lapsevanematele andsime eelnevalt infot, et meelde võiks tu-
letada mõned jõululaulud, sest vanemate kaasabi oli meie peol 
teretulnud.
Jõudiski kätte 18.detsembri õhtu. Jõulupidu algas hoopis uues 
kuues, nimelt laste poolt jõulukuuse ehtimisega ning vanemate-
poolse lauluga „Oh kuusepuu“.
Lapsed olid päkapikunädalal hoolega piparkooke küpsetanud 
ning kaunistanud. Nüüd oli tore neid koos vanematega piparkoo-
gipoiste laulu saatel näksida.
Järsku kostis ukse taga kolistamist ja koputamist. Saabunud kü-
laline polnud mitte jõuluvana vaid jõulusokk, kes rääkis milline 
vahva tegelane ta vanal ajal oli. Jõulusokk esitas kõigile mõistatusi 
ning tantsis meiega vana vahvat laulumängu „Üks ühte ja kaks 
ühte ...“. Seejärel liikus jõulusokk edasi, lubades, et kui ta jõuluva-
na näeb, siis ütleb edasi, et me kõik teda pikisilmi ootame.
Päkapikud on jõulukuul iga lapse kodus väga oodatud tegelased. 
Nagu ikka ei saanud me jõuluvana oodates üle ega ümber päka-
pikulauludest ega tantsudest.
Peale imelist jõululaulu astuski saali jõuluvana koos jõulusokuga. 
Jõuluvana oli ekselnud ümberkaudsetel teedel ja metsades kuna 
GPS oli alt vedanud. Jõulusokk oli aidanud tal meieni jõuda.
Kuna lastel olid salmid kingipaki lunastamiseks selgeks õpitud, 
siis oli kätte jõudnud kingituste jagamise aeg. Rõõmu ja sära ja-
gus laste silmadesse!
Meie jõulupidu möödus mõnusas koosolemise õhkkonnas. Igale 
väikesele ja suurele osalejale „SUUR,SUUR AITÄH!“  

Lepatriinude rühma õpetaja Anu
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NOORTEKESKUSES

AASTA LÕpp kOOSA NOORTEkLUBIS
Eelmise aasta lõpetasime nelja rahastust saanud projektiga, mis 
kasvatasid ühistegevust meie kogukonnas ja millega ulatusime 
ka naabervalda. Projektipõhiselt toimusid harivad loengud ja ad-
vendi õpitoad, mille käigus valmisid imearmsad kingitused ning 
osalejad omandasid uusi oskusi. 

Samuti rõõmustasime rahastust saanud KOP projektist, mille 
kaudu saime osta elektrikitarri ja trummid. I advendil toimus 
Koosa lauluansambli advendikontsert, millega võisime külvata 
ehk mõnessegi hinge mõnusat jõulumeeleolu. 

Pensionäride jõulupeol esitas Koosa näitegrupp näidendi „Kap-
sapea“, mis ei kaota oma värskust ka pärast mitme korra esita-
mist. Tänan näitegrupi entusiastlikke liikmeid Endlat, Kuldarit 
ja Aini, kes ohverdasid oma aega ning aitasid koristada kõik 
peosaali lauad. 

Võtsime osa üle-eestilisest koolinoorte suursündmusest „Lahe 
koolipäev“, Eha eestvedamisel käisime Võhma küünlavabrikus ja 
toimusid mitmed üritused noortele. 
Jaanuaris osalesime Koosa lauluansambliga Otepää talveöölau-
lupeol. See oli lahe! 

Eda

ARMAS VALLARAHVAS!
Olen Sirle Lüüs. Käesoleva 
aasta algusest töötan Koosa 
Noorteklubis kultuuri- ja 
noorsootöö korraldajana. 
Esimesed töönädalad on 
läinud väga kiiresti. Olen 
saanud tuttavaks Teie las-
tega, kuid hea meelega 
tutvuks ka Teiega. Koosa 
Noorteklubi hoone on võt-
nud suunitluse saada rah-
vamajaks sõna otsesemas 
tähenduses. Hetkel käivad 
siin aktiivselt noored, kuid 
ootame siia igas vanuses 

kogukonna liikmeid osalema erinevates ringides, sündmustel või 
siis lihtsalt aega veetma. 
Oleme avatud ka Teie sündmuste tähistamiseks, näiteks sünni-
päevad või muud tähtpäevad. Olen valmis läbi viima teie lapse 
sünnipäeva, samuti ka teie enda tähtpäeval õhtut juhtima.
Esmaspäeviti kell 16 on noorteklubi saalis mänguring lastele, 
mida juhendan mina ja kuhu ootan igas vanuses lapsi mängima. 
Neljapäeviti kell 16 toimub Eda juhendamisel loovusering noor-
tele ning reedeti kokkame koos noortega. Täiskasvanuid ootame 
kolmapäeviti pilatesesse ja neljapäeviti laulma. Meie maja katuse 
all toimuvad ka Koosa Külateatri lavastuste proovid.
12. veebruaril kell 18 toimub Koosa Noorteklubi saalis Sõbrapäe-
va Kohvikuõhtu, kus astuvad üles Reet Linna ja Tõnu Raadik. 
Avatud on kohvik, kus noored müüvad enda tehtud küpsetisi ja 
kohvi. 5. märtsil kell 20 toimub traditsiooniline Naistepäeva Ret-
rodisko, mida teeb sel aastal Onu Bella. Enne retrodiskot kell 19 
on Koosa Külateatri uue lavastuse esmaesitlus. Märtsis on kooli-
vaheaeg, mille raames toimuvad noorteklubis erinevad tegevu-
sed. 
Täpsema info saamiseks jälgi reklaami!
Ootame Teid kõiki Koosa Noorteklubisse!

Koosa Noorteklubis võimalik 
kangastelgedel kududa

1,20 €/ lõime meeter

Kangastelgede ruumi rent 1€/päev

Lisainfo 5886 8266
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EDUkAD TÖÖTOAD VARA SAVIkOJAS
Möödunud aasta talveperioodil toimusid savitöötoad hilju-
ti avatud ning tegevust alustanud Vara oma Savikojas. Advendi 
õpitubadest võttis osa kokku 30 huvilist igas vanuses. Meister-
dati vaagnaid, taldrikuid, kausse, kruuse ning palju muud põ-
nevat. Osalejate tagasisidest võib julgelt järeldada, et valminud 
meisterdustega jäädi väga rahule ning huvi ka edaspidi vald-
konnaga tegeleda tekkis paljudel. Savikoja loomist on toetanud 
Vara Vallavalitsus ning siseministeerium kohaliku omaalgatuse 
programmi vahenditest. MTÜ Vara Laegas uue projekti raames 
läheb keldrikorrus kevadel mõneks ajaks remonti. Antud projekti 
toetab samuti Vara Vallavalitsus ning rahandusministeerium ko-
haliku omaalgatuse programmi vahenditest. Seni on aga kõikidel 
võimalik meie tegevustega ennast kursis hoida ning ka savikoda 
külastada. Infot leiate Facebookis „Vara Savikoda“ grupist ning 
varasport.eu kodulehel. 

Aili Vesselov
MTÜ Vara Laegas

pAUL kERES 100
7. jaanuaril möödus 100 aastat malesuurmeister Paul Kerese sün-
nist. Selle tähistamiseks korraldas Vara valla staažikas male- ja 
kabeturniiride läbiviija Olev Taaramäe kogukonnakeskuses sõp-
ruskohtumise males. Kohtunikuna abistas teda Riina Jaanuska. 
Malehuvilisi oli piisavalt ning mängud kujunesid päris pingelis-
teks.
Esikoha saavutas üsna napilt Aivar Põdersalu, temale järgnes Jüri 
Raidväli, kolmanda koha sai Rein Peedor. Neile pakkusid kon-
kurentsi veel Tarmo Kivi, Kuldar Pütsepp, Tiit Vei, Raul Zirkel, 
Marten Karise ja Olev Taaramäe. Osavõtjad jäid turniiriga rahule 
ning malelegendi sünniaastapäev sai ka meie vallas vääriliselt tä-
histatud. 

Tiina Edenberg

VARA VALLA TALIMÄNGUD 2016
Kargel jaanuarikuu laupäeval, 23. jaanuaril, võtsid Vara spordi-
hoones ja staadionil vaprad spordisõbrad mõõtu erinevatel ala-
del. Pakasega võitlesid lumel ja jääl koolinoored, kellest kelgul ja 
uiskudel osavaim oli Kevin Kalvik.

Noortevõistlustel trotsiti külma ka naerulihaste soojashoidmisega

KULTUUR JA SPORT

TALVE ALGUS VARAL
19. detsembril oli Vara Kogukonnakeskus 
tegevusi täis, sest tähistasime üheskoos talve 
algust. Juba hommikul avasime uksed laada-
listele, mis sel aastal jäi küll tagasihoidlikuks, 
kuid käsitööd, sooja leiba ning kauneid eh-
teid leidus siiski, nii nagu ühele laadale ko-
hane. Peagi oli huvilistel võimalik Ave ning 
Avely juhendamisel meisterdada seebimas-
sist põnevaid ning kauneid seepe. Samal ajal 
kui ühes ruumis käis nobe meisterdamine, 
toimus kõrvalruumis Olev Taaramäe juhen-
damisel kabeturniir. Peale lõunat oli avatud 
Noortenurk, kus lapsed said valmistada jõu-
lukaarte, kuuseehteid, järjehoidjat ja lõngast 
päkapikke. Samuti oli avatud spordisaal osa-
vusmängudeks. 
Tänud kõikidele juhendajatele ja abiliste-
le! Talve alguse tähistamine lõppes õhtuse 
tantsupeoga, kus elava muusika tõi meieni 
ansambel Alaska. 
Päeva aitas ellu viia Eesti Kultuurkapital 
ning Vara vallavalitsus. 
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Täiskasvanud võtsid mõõtu pallimängude kolmevõistlusest, mis 
koosnes jalgpallist, korvpallist ja indiacast. Mitmekülgseimad 
mängijad olid võistkonnas Juku, kes viis pallimängude esikoha 
Alatskivile, II koha saavutas võistkond Vara, III koha Mõigu KEK 
ja neljanda Meoma koondis.

Pallisaalis käis tihe rebimine
Aulas jändasid tugevamad vallakodanikud sangpommide, hant-
lite ja viljakotiga. Takistusrajal tuli jõumeestel viljakotiga pugeda 
ühe takistuse alt, ronida teisest üle, tassida kanistreid, kõksida 
pinksi ja hüpata hüppenööriga. Kõige kiiremini suutis raja läbida 
Tarmo Leini.

Kiireim rammumeeste takistusraja läbija Tarmo Leini
Sangpommitõukes pidi lisaks toorele jõule ka kavalust olema, sest 
kirja läks parema ja vasaku käe koondtulemus vaid siis, kui mõ-
lema käega võrdselt teha. Ülekaaluka võidu saavutas Targo Leini, 
kes koondarvestuses krooniti ka Vara valla rammumeheks.
Naised vinnasid hantlit ja tõmbasid sõudeergomeetril. Kõige tõ-
husamalt suutis tõmbe-tõuke vahekorda häälestada Eha Laksaar, 
võites sellega ka jõusaali kaunitari tiitli.

Jõusaali kaunitariks tuli 
Eha Laksaar

Kõikide alade koondtulemusena võitis Vara meeskond, II koha 
saavutas Meoma koondis, III Mõigu KEK ja IV koha Juku.
Täpsemad tulemused leiate www.varasport.eu

pEIpSIVEERE MÄLUMÄNG 2016
Traditsiooniline mälumänguturniir sai sel aastal alguse 18. jaa-
nuaril. I etapil osales viis võistkonda. Huvitavad ning vahvad 
küsimused koostas traditsiooniliselt Siim Avi. Võidu noppis sel 
korral Meoma koondis, II koha saavutas Lasteaia maja. 
Kutsume kõiki osalema, sest toimunud turniir näitas, et näiteks 
spordi, looduse, popkultuuri või kasvõi varia küsimuste seast 
leidsid kõik, olenemata vanusest või oma valdkonnast, endale 
meelepäraseid küsimusi, mille vastuseid nad teadsid. Keerulisem 
töö oli muidugi õiget varianti oma mälusopist üles leida, kuid kui 
meeskond pead kokku pani, andis nuputamine ka tulemusi. 
Turniiri II etapp toimub vastlapäeval, 9. veebruaril Koosa noor-
tekeskuse saalis. 

TULEVASED SÜNDMUSED
6. veebruar kell 18 malevõistlus Koosa Noorteklubis
9. veebruar kell 15 vastlapäev Koosal
12. veebruar kell18 „Sõbrapäeva kohvikuõhtu“ Reet         
                                 Linna ja Tõnu Raadikuga Koosa            
   Noorteklubis 
13. veebruar  Emajõe talimängud Lähtel 
20. veebruar kell 10 Korvpalli tablooturniir Varal
23. veebruar kell 12.45        EV aastapäeva kontsert-aktus koolis
23. veebruar kell 16 EV aastapäeva aktus Varal
5. märts   Peipsi Talimängud Räpinas
5. märts kell 19  Koosa külateater Koosa Noorteklubis
5. märts kell 20  Naistepäeva retrodisko Onu Bellaga  
   Koosa Noorteklubis
6. märts kell 12                 Naistepäeva kontsert Varal 

Jälgi ürituste täpsemat reklaami!
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Trennid ja turniirid Varal 
ja koosal
Esmaspäev:  17.00 Jalgpall noortele    
  Varal
  18.00 Võrkpall Koosal
  18.30 Indiaca Varal
  19.30 Rahvatants Varal
Teisipäev: 16.00 Võrkpall Varal
  17.00 Maadlus noortele  
  Koosal
  19.00 Rahvatants mem- 
  med Varal
  20.00 Korvpall Varal
Kolmapäev: 15.00 K-dance noortele  
  Varal
  17.30 K-dance noortele  
  Koosa NK
  17.00 Jalgpall noortele  
  Varal
  18.00 Võrkpall Koosal
  18.30 Pilates Koosa NK
  19.30 Korvpalli ja võrk 
  palli võistlused
Neljapäev: 17.00 Maadlus noortele  
  Koosal
  19.30 Rahvatants Varal
Reede:  19.00 Korvpall Koosal
Pühapäev: 12.00 Maadlus noortele  
  Koosal
  16.00 Jalgpall Varal
Jõusaalid Varal ja Koosal avatud spordi-
hoonete lahtioleku aegadel

XXXVIII Peipsi talimängud  

Aeg ja koht 
XXXVIII Peipsi talimängud toimuvad laupäeval, 5. märtsil 2016. a. Räpinas  

Vanusegrupid: 
Noored  2001. a ja hiljem sündinud tüdrukud ja poisid 

Täiskasvanud 1977 - 2000. a sündinud mehed ja 1982 - 2000. a sündinud naised 

Veteranid I  1967 - 1976. a sündinud mehed ja 1972 - 1981. a sündinud naised 

Veteranid II 1966 ja varem sündinud mehed ning 1971 ja varem sündinud naised 

Võistlusalad 
1. Suusatamine või uisutamine    6. Võrkpall meestele  

2. Teatesuusatamine või -uisutamine  7. Võrkpall naistele  

3. Kombineeritud  teatevõistlus õues  8. Kalapüük 

4. Male-kabe       9. Juhtkonnavõistlus  

5. Korvpall 3 on 3      10. Mälumäng 

Kui sa leiad endale meelepärase ala, millest soovid osa võtta, palun anna 
teada sport.vara@gmail.com või tel 5300 9392  Katrin Reimand 

Rohkem infot  www.varasport.eu 

Naistepäeva kontsert 

Pühapäeval, 06. märtsil, kell 12.00 
Vara Kogukonnakeskuse aulas 

Esineb Maarja-Magdaleena meesansambel 
Kohvilaud on kaetud seltsituppa pärast kontserti 

Üritusega tähistame seltsi 88. sünnipäeva 
Pääse 5.- saadaval  Vara raamatukogus 

 
Korraldaja Vara Maanaiste Selts 

tõste- ja transporditööd. Tõste kuni 2,8 tonni noole pikkus 5 m. Koorma suurus 7 tonni.  
Samas isekallutaja tööd, võimalus jätta kast maha koorma laadimiseks (väga sobiv küttepuude 
või vanaraua laadimiseks). Kasti maht 13m3. 
Hind kokkuleppel. Helista ja küsi lisainformatsiooni tel 513 8764
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VARA VALLA 
RAHVATANTSURÜHM 
kILJAk OSALEB II EESTI 
NAISTE TANTSUpEOL

Vara valla rahvatantsurühm Kiljak osaleb 
12. juunil Jõgeval toimuval II Eesti Naiste 
Tantsupeol MeheLugu.
Rühma koosseisus on peole registreerunud 
8 naist. Rühma juhendab Pille Martpõld.
II Eesti Naiste Tantsupidu MeheLugu on 
lugu mehest ja naisest: sellest, kuidas me-
hed näevad naisi ja naised mehi. Tantsula-
vastuses põrkuvad kaks maailma – avatud 
ja elurõõmus ning suletud ja kibestunud. 
See on lugu, milles on kirge ja armastust, 
aga ka viha ja põlgust. Lugu aitavad jutus-
tada Ivo Linna ja Tiit Sukk.
Tantsupidu tõotab kujuneda 2016. aas-
ta Eesti suurimaks rahvakultuuripeoks. 
Etenduse lavastab mitmete üldtantsupi-
dude lavastaja ja liigijuht Ülo Luht ning 
selles lööb kaasa üle 5000 tantsija enam 
kui 400 rühmast.
Peo muusikajuht on Toomas Lunge ja 
tekstide autor Heiki Vilep.
II Eesti Naiste Tantsupidu MeheLugu toi-
mub Jõgeva linna staadionil 12. juunil. 
Kavas on peaproov- ja kaks kontserteten-
dust.
Pileteid etendustele müüb Piletilevi. Tulge 
oma valla rühmale kaasa elama! Vaata li-
saks http://www.naistetantsupidu.ee.

VARA MAANAISTE SELTSI 
TEGEMISI

Aasta saatsime ära ühises jõululauas: õnnit-
lesime sünnipäevalapsi, oli jõuluvana ja kin-
gitused, laulu ja tantsu. Viisime jõulurõõmu 
ka Ristipalo pansionaati - plaanitud lühike-
sest etteastest kujunes tunni pikkune esine-
mine laulu, lõõtsamuusika ja tantsuga.
Nüüdseks on küünlalõhn tubadest välja 
tuulutatud ning päike käib järjest kõrgemat 
poolkaart mööda. 
Jaanuaris külastasime värskelt avatud Loo-
dusmuuseumi, kuulasime entomoloog 
Mati Martini vestlust selgrootutest ning 
meenutasime noorusaega Mänguasjamuu-
seumis. Veebruaris korraldab ürituse Tartu 
Maanaiste Liit, millest kavatseme osa võtta 
- uute mõtete saamiseks ongi vajalik teiste 
seltsidega aeg-ajalt suhelda. Märtsis on selt-
si 88. a sünnipäev ja naistepäev. Aprillis on 
teatrikülastus ning talgupäevad: jüripäeval, 

23. aprillil, koristame Vara kiriku ümbrust 
ja 30. aprillil (laupäev) koos „Kiljakuga“ 
korrastame Vara parki ja loodusmaja. Su-
vereisil, 15.-16. juulil, tutvume Saaremaa 
vaatamisväärsustega ja sealsete inimeste 
elu-oluga - on ju Merekultuuri aasta. Need 
on momendil kuupäevaliselt paikapandud 
tegemised. 
Plaanis on palju muudki, kuid nendest 
edaspidi. Algne aastaplaan on Vara raama-
tukogus olemas. Meie üritustest ootame osa 
võtma kõiki, kes on huvitatud, selleks ei pea 
olema (ega astuma) seltsi liikmeks. Ainult 
piiratud kohtade arvu korral eelistame liik-
meks olijaid. Täiendavat infot jagame valla 
kodulehel kuulutustega ning telefoni teel: 
Olga 731 5858 või Liis 513 5976.  

Liis Zirkel

 

40. EMAJÕE MÄNGUD 2016  
 

AEG JA KOHT 

Laupäeval, 13. veebruaril 2016 Tartu vallas Lähtel 

 

VÕISTLUSALAD  

1. Teatesuusatamine - 4 võistlejat (2 naist + 2 meest)    
Naiste distants on 500m  ja meestel 1km 

2. Perevõistlus  - võistkonnas 3 võistlejat: ema , isa ja kuni 
14-aastane laps 

3. Uisutamine 300m - Võistlus on individuaalne  

T ja P 10-12. a üks ring,  12-14. a kaks ringi 14-16. a kolm 
ringi, naised kaks ringi mehed kolm ringi 

4. Lumejalgpall - Võistkonnas kuni 6  mängijat, nendest 
väljakul 5.  Mänguaeg 2 x 5  minutit 
5. Sangpommi rebimine - Võistlus on individuaalne. 
Võisteldakse kehakaal kuni 75kg (sangpomm 24kg), üle 
75kg (sangpomm 32kg) 
6. Mälumäng - Võistkonda kuulub kuni 5 võistlejat. Vastata 
tuleb 30 küsimusele. 

Kui oled huvitatud võistlustel osalemisest palun anna  
teada sport.vara@gmail.com või 5300 9392 Katrin. 

SÕBRApÄEV BEEBIDEGA!

Vara ja Välgi raamatukogud ootavad 
Sõbrapäeva üritusele 16. veebruaril kell 
11.00 Vara raamatukokku 2015-2016 
sündinud Vara valla (Vara ning Välgi piir-
konna) lapsi koos vanematega, et veeta 
üks meeleolukas ennelõuna, õppida Eesti 
Rahvapärimuse kooli juhi Terje Puistaja 
eestvedamisel mõni laulumäng ning tun-
da rõõmu teistega koos veedetud hetke-
dest.

Iga laps saab kingiks Eesti Lastekirjanduse 
Keskuse koostatud, Kultuuriministeeriu-
mi rahastatud raamatu „Pisike puu”.

Vara ja Välgi raamatukogu
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Koosa raamatuKogus
Näitused:

25. jaan - 25. märts
Riigiarhiivi näitus „Iseseisvuse taastamine 1991”
1. veebr – 30. märts
„Paul Keres 100”
11. veebr 
„Lugeja 2015” 
Veebruar
Vastlapäeva kombestikust 
Märts
„Ülo Vilimaa 75”

Igal neljapäeval, kell 13.00
„Siliminda” tegelustuba. Olete oodatud!

Lähme teatrisse:
15. märts „Öörändurid” 
21. aprill „Aida”

Info ja biletite broneerimine: 745 3121, 518 9935

Vara raamatuKogus
Näitused: 

15. jaan - 29. veebr
Fotogrupp OVER fotograafi Endel Annuki näitus  „Pildid ja 
luule Hando Runneli tekstidele“

Elulugude ja loomingu väljapanekud:
Heljo Mänd 90 
Robert Vaidlo 95
Enn Kippel 115
Raimond Kaugver 90 

Väljapanek „XIII Nukitsa konkurss. Lastekirjanduse saaki hinda-
vad lapsed ise...“
Kuni 20. veebruarini ootab Vara raamatukogu kõiki lapsi hääle-
tama oma lemmikkirjaniku ja raamatukunstniku poolt. Käimas 
on XIII Nukitsa konkurss, raamatute väljapanekuga saab tutvu-
da ja hääletada Vara raamatukogus või elektrooniliselt aadressil: 
www.elk.ee

Tule teatrisse:
Pühapäeval, 17. aprillil 2016. a kell 16.00 on võimalus Vanemui-
se teatri väikeses majas näha Koki Mitani komöödiat NAERU 
AKADEEMIA piletihinnaga vaid 9 € (tavapilet 19.-)
Info ja piletite eest tasumine kuni 15. veebruarini Vara raama-
tukogus, tel 731 5858

Välgi raamatuKogus
Näitused:

22. jaan – 29. veebr
Jääaja keskuse koostatud näitus „KÄED” tutvustab mitmete 
Eesti ja välismaa hobifotograafide fotosid kätest
Veebruar
Heljo Mänd 90 eluloo ja looming tutvustus
15. veebr 
Raamatusõprade sõbrapäev
Märts
Friedebert Tuglas - 130 loomingu ja eluloo väljapanek
14. märts
Emakeelepäeva tähistamine
15. märts - 30. aprill
“Pildid ja luule” O.V.E.R. Rein Urbeli fotogrupi näitus

RAAMATUKOGUDES
Vara raamatukogus toimus 22. jaanuari 
pärastlõunal meeleolukas kohtumine 
noorsookirjanik Heli Künnapas`iga.
Heli on pärit Pärnu- Jaagupist, lõpetanud 
seal gümnaasiumi, kõrghariduse oman-
danud Sisekaitseakadeemias halduskor-
ralduse erialal, magistrikraadi kristliku 
kultuuriloo alal ning seejärel  kutsehari-
duse karusloomakasvatuses.
Ta on nelja lapse ema ja väiketalu perenai-
ne, lööb kaasa kohalikus kultuuri- ja hari-
duselus ning  poliitikas.
Ta on üks neist kaasaja kirjanikest, kes kir-
jutab elust sellisena nagu see päriselt on. 
Tema teosed aitavad maaelust paremini 
aru saada, õpetavad kuidas olla õnnelik 
elades maal. Noorsooromaanid on sü-
damlikud ja kaasahaaravad. 
Mulle isiklikult meeldib tema mõte: „Vait 
olla ja edasi teenida – see minu peal ei 
toimi. Kus viga näed laita, seal tule ja aita 
– see on minu moodi!“.
Autori sulest on ilmunud: Lõpupidu 
(2011), Homme on ka päev (2013), Tristan 
(2014), Minu ilus elu maal (2015), Tähta-

jaline elu 1.osa (2015). 
Kõiki neid raamatuid saate laenutada meie 
valla raamatukogudest.
Täpsemalt saab Heli tegemistega kursis 
olla tema blogi vahendusel http://minui-
luselumaal.blogspot.com.ee/. 

Ajakirjas ”Naised” (14.01) ilmus Kati Saa-
ra Vatmanni poolt tehtud intervjuu „Ava-
meelse kirjaniku peig räägib suu puhtaks“, 
milles tema elukaaslasel anti võimalus 
rääkida oma lugu.

Olga Haljaste
Vara raamatukogu
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Meie hulgast on lahkunud…

VOLOKTION JUNKIN
18.11.1949 – 09.12.2015

Koosa küla

FJODOR MIHHAILOV
03.04.1934 – 17.12.2015

Särgla küla

LIIDIA VAU
11.02.1945 – 27.12.2015

Papiaru küla

NIKOLAI LISOV
14.11.1959 – 05.01.2016

Koosa küla

MAIE TELLING
24.12.1935 – 11.01.2016

Koosa küla

LAINE TAMM
14.09.1937 – 11.01.2016

Koosa küla

ENDLA HANNI
07.12.1927 – 26.01.2016

Koosa küla

Mälestame.
Avaldame kaastunnet lähedastele!

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

Päiksesära päevadesse, unerahu öödesse! 
Õnnetunnet südamesse, palju jaksu aastaisse

Õnnitleme juubilare ja eakaid 
sünnipäevalapsi!

SÜNDINUD VEEBRUARIS

97 LINDA VALGMA                      10.02 Matjama küla

93 LUULE VARES                         26.02 Alajõe küla

88 VELDA KAASIK                        10.02 Vara küla

88 LEIDA PARTS                          18.02 Vanaussaia küla

87 LINDA KESA                             04.02 Metsakivi küla

86 HERMANN KARL                    14.02 Koosa küla

86 ÕIE KOOL                                17.02 Vara küla

84 MAIE TAARAMÄE                     11.02 Papiaru küla

84 LIIDIA SOMELAR                     14.02 Särgla küla

83 OILLA-AKSELLA PÄRTEL        02.02 Vara küla

83 VALENTINA BAUKOVA             03.02 Koosa küla

83 MILVI PERSIDSKAJA                08.02 Välgi küla

82 HILDEGARD KAUR                  22.02 Vanaussaia küla

81 HANS JÄRV                                26.02 Papiaru küla

80 AILI UNT                                    09.02 Koosa küla

75 ZINAIDA ŠUKIENE                   22.02 Mustametsa küla

65 HELVE KIIS                                09.02 Mustametsa küla

60 AIVAR PÕDERSALU                  01.02 Tähemaa küla

60 MATI VOITES                             28.02 Vara küla

SÜNDINUD MÄRTSIS

99 LINDA TAMM                            29.03 Koosa küla

91 ADELE KUUSIK                         01.03 Selgise küla

91 LIIDIA GUSSEVA                       09.03 Metsakivi küla

90 NIKOLAI MALOFEI                   19.03 Särgla küla

89 SENTA NAHK                             14.03 Matjama küla

89 EINA-LEIDA PRAGI                   28.03 Vara küla

87 OLEV TAARAMÄE                      11.03 Papiaru küla

87 HELGI PÕDERSALU                 23.03 Tähemaa küla

85 HELMI RAUDNASK                   05.03 Tähemaa küla

84 RAILI LAAR                                 20.03 Vara küla

80 LEHTE KESK                             15.03 Mustametsa küla

75 RIMMA BELOVA                       24.03 Mustametsa küla

70 AIME RUIL                                 20.03 Vara küla

70 ZOJA KIISSEL                             25.03 Vara küla

65 VALENTINA MENTSIKAINEN   01.03 Vara küla

65 SIRJE SOOMETS                       02.03 Pilpaküla

65 VALDEKO KINTER                    25.03 Mustametsa küla

65 SIRJE HANNI                              27.03 Koosa küla

65 OLEV NÖPS                                31.03 Ätte küla

60 ESTA MILLER                             20.03 Vara küla

60 MARE MANN                              27.03 Koosa küla

Pühapäev, 14. veebruar, kell 12 
armulauaga jumalateenistus
Kolmapäev, 24. veebruar, kell 12 
armulauaga jumalateenistus ja ristimine
Pühapäev 13. märts, kell 12 
armulauaga jumalateenistus
Neljapäev, 24. märts, kell 18 
Suur Neljapäev armulauaga 
jumalateenistus
reede, 25. märts, kell 12 
Suur Reede jumalateenistus
Pühapäev, 27. märts, kell 12 
Kristuse ülestõusmise püha 
jumalateenistus

 Info: Aare Vilu tel, 5192 3923
aare.vilu@eelk.ee

teenistused Vara 
Brigitta kirikus:

UUED VALLAKODANIKUD!

JaroslaV ŠiroKoV
13.12.2015 Metsakivi küla

lEaNE KlEmmEr
19.01.2016 Matjama küla

Õnnitleme lapsevanemaid!


