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Neil, kes annavad, on kõik; neil, kes endale hoiavad, pole midagi (Hindu vanasõna)

On saanud tavaks, et igal aastal suve 
hakul tunnustatakse riigilipu masti-
vimpli ehk viiruga neid kodusid, mille 
ümbruses heakord silma paitab ja ees-
kuju annab. 
Juba kevade lõpupoole sõitis väike 
seltskond mööda valda ringi ja piilus 
kodudesse, aedadesse eesmärgiga lei-
da need majapidamised, kes on ehk 
kõige rohkem tähelepanu pööranud 
oma kodu väljanägemisele. Raske töö. 
Need, kes oma kodu ümbruse eest 
hoolt kannavad, teevad seda kogu aeg, 
mitte ainult tunnustuse saamise ees-
märgil. Seda tehakse ikka enda, oma 
pere, oma kodu jaoks. 
Sel aastal pälvisid kauni kodu tiitli 
Vara vallas ning saavad Riigihalduse 
ministri tänukirja ja Eesti lipu masti-
vimpli: 

· Martin Tens ja Helerin Arm 
Koosa külast

· Hillar Meoma ja Anneli Silgo 
Tähemaa külast

Eriti rõõmustav on tõsiasi, et Tartumaa 
kodukaunistamise komisjon hindas 
linnade-valdade poolt välja pakutud 
kauneid kodusid ning valis välja kõi-
ge tublimad, kes kutsutakse augustis 
Vabariigi Presidendi tänuvastuvõtule 
ja selle tunnustuse osaliseks sai meie 
vallast Martin Tens´i ja Helerin Arm´i 
kodu. 

PALJU ÕNNE!

Ootame ka vallarahvalt vihjeid kauni-
te kodude kohta, on see siis enda või 
naabri eluase. 
Jõudu teile, kaunid kodud!

KAUNID KODUD VARA VALLAS 2016

Hillar Meoma ja Anneli Silgo kodu

Martin Tens´i ja Helerin Arm´i kodu
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VALLAVOLIKOGUSVALLAVALITSUSES
Vallavalitsuse istungitel

Tunnistati lihtmenetlusega riigihanke „Vara-Varamõisa kerg-
liiklustee projekteerimine“ edukaks pakkujaks OÜ Landverk 
kui kõige madalama hinnaga pakkumus.

Määrati Vara külas Kopliotsa, Õunavälja ja Oru katastriüksus-
te jagamise käigus tekkivate katastriüksuste nimed ja sihtots-
tarbed kergliiklustee rajamiseks transpordimaa katastriüksuse 
moodustamise eesmärgil.

Kuulutati välja avalik konkurss Vara põhikooli direktori vaba 
ametikoha täitmiseks. Kandideerimisdokumentide esitamise 
tähtaeg 15. juuni 2016. a.

Kuulutati välja avalik konkurss Vara valla ehitusnõuniku (0,6 
kohta) vaba ametikoha täitmiseks. Kandideerimisdokumenti-
de esitamise tähtaeg 27. juuni 2016. a. Täiendav info valla vee-
bilehel www.varavald.ee. 

Kinnitati Vara põhikooli direktori vaba ametikoha täitmiseks 
korraldatava konkursi läbiviimise kord.

Moodustati Vara põhikooli direktori konkursi läbiviimiseks 
komisjon, kuhu kuuluvad vallavalitsuse, vallavolikogu haridu-
se- ja kultuurikomisjoni, Vara põhikooli hoolekogu, õpetajate 
ja Tartu Maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna esindajad.

Määrati teede teenindusmaade suurused ja lähiaadressid 
Töökoja-Salumetsa, Teini-Kusmassaare, Kirepi-Farmi, Sirgu-
Meoma, Pikamäe-Sookalduse, Kargaja-Viinajõe, Tanni, Joon-
ase, Kannu, Sõnni, Tähemaa-Londi, Meoma-Järvepera, Välgi-
Tõrva, Rummu, Koosalaane, Küti-Niidu, Põlenu, Keressaare, 
Jänese, Pensa, Saeveski, Kirikutaguse ja Kirepi teede kohta.

Väljastati ehitusload Ätte külas Tasa kinnistule ja Mustametsa 
külas Soorebase kinnistule abihoone ehitamiseks.

Nimetati Vara valla esindajaks MTÜ-s Vooremaa Geopark 
vallavanem Väino Kivirüüt.

Otsustati läbi viia avalik kirjalik enampakkumine Rehemetsa 
külas asuva Väike-Pedaka kinnistu (kat tunnus 86101:006:0165) 
müügiks alghinnaga 1 000 eurot ja Vara külas asuva Vara 10-
MVIII korteriomandi (ka tunnus 86101:006:0165) müügiks 
alghinnaga 10 000 eurot. Pakkumiste esitamise tähtaeg 1. juuli 
2016. a. Täpsem info valla veebilehel www.varavald.ee.

Määrati vallavalitsuse eestkostel olevale alaealisele eestkostja 
ülesannete täitja.

Tunnistati alla lihthanke piirmäära jääva hanke „Kruusa vedu 
koos laotamisega Vara valla teedele“ edukaks pakkujaks AS 
Eesti Teed kui kõige madalama hinnaga pakkumus.

Tunnistati pakkumuse „Vara valla kohalike teede äärte niitmi-
ne“ edukaks pakkujaks FIE Raido Tamm.

Tunnistati pakkumuse „Vara valla avalikus kasutuses olevate 
haljasalade niitmine“ edukaks pakkujaks OÜ Truiukandi.

Elle Padar
vallasekretär

Volikogu istungil 25. mail 2016. a.

1. Vara Vallavalitsuse 2015. a majandusaasta aruande 
kinnitamine

Otsustati: Kinnitada 2015. a majandusaasta aruanne bilan-
simahuga 4 358 448 eurot.

2. Nõusoleku andmine vee erikasutuseks

Järveotsa Vutifarm OÜ on esitanud vallavalitsusele vee eri-
kasutusloa taotluse seoses tähtaja lõppemisega.

Otsustati: anda Järveotsa Vutifarm OÜ-le nõusolek vee eri-
kasutuseks.

3. Välgi raamatukogu tegevuse ümberkorraldamine

Revisjonikomisjon on teinud vallavalitsusele ettepaneku 
Välgi raamatukogu sulgeda. Eelarve- ja majanduskomis-
jon on aga seisukohal, et Välgi raamatukogu tegevust mitte 
lõpetada, vaid selle töö ümber korraldada praegusest hoo-
nest külakeskuse hoonesse.

Otsustati: Algatada Välgi raamatukogu tegevuse ümberkor-
raldamine eesmärgiga ühendada Välgi raamatukogu ja kü-
lakeskuse tegevus asukohaga Välgi külakeskuse ruumides.

4. Vallavara võõrandamine

Otsustati: võõrandada avaliku kirjaliku enampakkumise 
korras Rehemetsa külas asuv Väike-Pedaka kinnistu (kat 
tunnus 86101:001:0152) alghinnaga 1 000 eurot pakkumis-
te esitamise tähtajaga 1. juuli 2016. a. Täpsem info valla vee-
bilehel www.varavald.ee

5. Otisaarel asuva rajatise üleandmine

Vallavalitsuse ettepanek on RMK-le üle anda vallale kuuluv, 
kuid RMK maal paiknev rajatis, milleks on Praaga külas 
Otisaarel, Alatskivi metskond 192 maaüksusel, kat tunnu-
sega 86101:004:0076 asuv laavu.

Otsustati: vallavalitsusel korraldada rajatise üleandmine 
Riigimetsa Majandamise Keskusele.

6. Kohalike teede nimetuste muutmine

Otsustati: Viia kohalike teede nimetused kooskõlla kohani-
meseadusega.

7. Maa taotlemine munitsipaalomandisse

Otsustati: taotleda munitsipaalomandisse teeregistris valla-
teena arvel olevad 29 teelõiku.

8. Maa omandamine kergliiklustee rajamiseks

Otsustati: omandada Varamõisa jalgtee maaüksuse välja-
eraldamise eesmärgil vastavalt vallavalitsuse ja maaoma-
nike nõusolekutele kinnistute jagamiseks ja väljaeraldatud 
katastriüksuste võõrandamiseks Vara vallale, sihtotstarbega 
transpordimaa.
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9. Vara valla osalemine mittetulundusühingus Voore-
maa Geopark

Otsustati: osaleda asutajaliikmena MTÜ-s Vooremaa Geo-
park.

10. Vara Vallavolikogu vastus Tartu Vallavolikogu otsu-
sele

Vara Vallavolikogu tegi 30.03.2016. a otsusega Tartu valla-
volikogule ettepaneku alustada läbirääkimisi haldusterri-
toriaalse korralduse muutmiseks eesmärgiga moodustada 
omavalitsuste ühinemise tulemusena uus omavalitsusük-
sus.

Tartu Vallavolikogu on 18.05.2016. a otsusega esitanud 
seisukoha, et Vara valla ja Tartu valla vahel läbirääkimiste 
alustamine vajab lõplikuks otsustamiseks põhjalikku kaalu-
mist ja analüüsi. Puudub võrdlev analüüs ja teadmine, kas 
Vara vald on nõus alustama läbirääkimisi Tähtvere, Puhja 
ja Laeva valdadega, kellega Tartu vald on juba läbirääkimis-
tesse astunud.

Vara vallavolikogu liikmed esitasid kaks seisukohta:

1) liikuda edasi ühtse vallana Tartu või Alatskivi suunal;

2) liikuda edasi Tartu suunal ning arvestada valla haldus-
territooriumi jagunemisega.

Otsustati: teha ettepanek Tartu Vallavolikogule kaasata 
Vara valda puudutavas osas omavalitsuste haldusterritori-
aalse korralduse muutmise eesmärgil kavandatava võrdleva 
analüüsi läbiviimisse ka Vara Vallavalitsus kui analüüsi lä-
biviimiseks olulise informatsiooni valdaja. Anda nõusolek 
läbirääkimiste alustamiseks Tähtvere, Puhja ja Laeva valda-
dega, kellega Tartu vald on juba läbirääkimistesse astunud.

11. Vara Vallavolikogu vastus Palamuse Vallavolikogu 
ettepanekule

Palamuse Vallavolikogu tegi 24.03.2016. a otsusega Vara 
Vallavolikogule ettepaneku haldusterritoriaalse korraldu-
se muutmise eesmärgil läbirääkimiste alustamiseks. Kuna 
täna puudub seaduslik alus ühist piiri mitteomavate oma-
valitsuste ühinemiseks ning pooleli on läbirääkimiste 
alustamise protsess Vara vallaga logistiliselt ja sotsiaalselt 
tihedamalt seotud naaberomavalitsustega, siis ei ole hetkel 
mõistlik läbirääkimiste alustamine kolmanda osapoolega.

Otsustati: keelduda läbirääkimiste alustamisest halduster-
ritoriaalse korralduse muutmiseks Palamuse vallaga.

12. Umbusaldusavaldus eelarve- ja majanduskomisjoni 
esimehele

Eelmisel volikogu istungil esitasid 5 volikogu liiget umb-
usaldusavalduse eelarve- ja majanduskomisjoni esimehele 
Sirje Leini´le usalduse kaotamise tõttu.

Umbusaldusavalduse esitaja H. Zirkilov põhjendab umb-
usaldust seoses raamatukogude juhatajate palkade tõusu-
ga.

S. Leini põhjendab palgatõusu seoses raamatukogu koris-
tamise tasuga, mis on liidetud põhitööga kokku. Tänaseks 
on aga eelarve vastu võetud ning palgatõus toimus võrdselt 
teiste töötajatega.

Sirje Leini´le umbusalduse poolt hääletajaid ei ole, vastu on 
7 ja erapooletud 3 volikogu liiget.

Volikogu liikmed Reigo Põdersalu, Meelis Pärna, Veiko Se-
milarski ja Ain Prisk lahkusid istungilt enne umbusaldus-
avalduste hääletamist.

Umbusalduse avaldamine eelarve-ja majanduskomisjoni 
esimehele Sirje Leini´le ei leidnud toetust.

13. Umbusaldusavaldus vallavolikogu esimehele ja 
haldusterritoriaalse korralduse komisjoni esimehele 
Tarmo Leini´le

Eelmisel volikogu istungil esitasid 5 volikogu liiget umb-
usaldusavalduse vallavolikogu esimehele ja haldusterri-
toriaalse korralduse komisjoni esimehele Tarmo Leini´le 
usalduse kaotamise tõttu.

Umbusaldusavalduse esitajad ei ole rahul Tarmo Leini sei-
sukohtadega volikogu ja haldusterritoriaalse korralduse 
komisjoni juhtimisel. 

Tarmo Leini lubas edaspidi oma arvamused kirjalikult vor-
mistamata jätta, kuid jääda kindlasti oma seisukoha juur-
de. 

Mis puutub valdade ühinemise küsimusse, siis volikogu esi-
mehena lubas T. Leini seista ühtse valla eest, et kuhu poole 
Vara vald ka ei läheks, tuleb minna tervikuna, kuid samas 
nentis, et antud teema on läbirääkimiste küsimus.

Tarmo Leini umbusalduse poolt hääletajaid ei ole, vastu 
hääletab 8 ja erapooletud on 2 volikogu liiget.

Umbusalduse avaldamine vallavolikogu esimehele ja 
haldusterritoriaalse korralduse komisjoni esimehele Tar-
mo Leini´le ei leidnud toetust.

14. Info

1) Tarmo Leini: seoses olukorraga, kus haldusterritoriaal-
se komisjoni poolt väljapakutud lahendused on tekitanud 
olukorra, mis tekitab Vara valla eri piirkonna elanike vahe-
list vaenu, pean vajalikuks haldusterritoriaalse korralduse 
komisjoni senine koosseis laiali saata ja astun ise komisjoni 
esimehe kohalt tagasi.

2) Pikendati rendilepingut Uue-Lombi kinnistu üürnikele 
Põldmaa külas tähtajaga kuni 1 aasta.

Elle Padar
vallasekretär
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Tänavu 1. juulist tuleb pikaajalise ter-
visehäirega inimestel minna esmakord-
seks töövõime hindamiseks sotsiaalkind-
lustusameti asemel töötukassasse. Kel 
juba on kehtiv töövõimetus, on oodatud 
hindamisele isikliku korduvekspertiisi 
tähtajal – 2016. aasta sees sotsiaalkind-
lustusametisse ja 1. jaanuarist 2017 juba 
töövõime hindamiseks töötukassasse.    
Juuli algus toob töövõimesüsteemis muu-
datused esialgu vaid neile inimestele, kel ei 
ole varem püsivat töövõimetust tuvastatud 
või kellel tehti seda enne 2010. aastat. Kuue 
kuu jooksul enne töövõime hindamise 
taotluse esitamist tuleb ära käia oma pere-, 
eri- või töötervishoiuarsti vastuvõtul ning 
seejärel esitada taotlus töötukassale. 
Töövõimet hindab inimese esitatud taot-
luse ja terviseandmete põhjal eraldi eks-
pertarst, kes küsib vajadusel lisainfot ka 
teistelt sama inimesega tegelenud arstidelt 
ja spetsialistidelt. Seejärel teeb töövõime 
kohta otsuse ja maksab töövõimetoetust 
töötukassa. 
Praeguste töövõimetuspensionäride ja 
teiste püsiva töövõimetusega inimeste 
töövõime hindamise aeg sõltub sellest, 
millal saabub uus korduvekspertiisi täh-
taeg. Kui see on juba tänavu, tuleb endiselt 
pöörduda sotsiaalkindlustusametisse. Kui 
tähtaeg on näiteks tuleva aasta märtsis, tu-
leb pöörduda juba töötukassasse, ning kui 
tähtaeg on näiteks 2019. aasta juulis, tuleb 
töötukassasse pöörduda alles kolme aasta 
pärast. 
Mis muutub uue hindamisega? 
Kui hindamine on läbitud, saab inimene 
töötukassalt otsuse, kas tal on täielik, osa-
line või puuduv töövõime. See tähendab, et 
kaovad ära harjumuspärased protsendid.
Osalise ja puuduva töövõime korral on 
inimesel pärast hindamist õigus saada 
töövõimetoetust. Puuduva töövõimega 
inimene saab töötukassalt toetust ole-
nemata sellest, kas ta töötab, ei tööta või 
otsib tööd. Osalise töövõimega inimeselt 
oodatakse aktiivsust. See tähendab tööot-
simist, töötukassa teenustel osalemist (sh 
koolitus, rehabilitatsioon), töötamist, õp-
pimist, alla 3-aastase lapse kasvatamist või 
puudega inimese hooldamist. 
Töövõimetoetus on 2016. aastal puuduva 
töövõime korral 11,25 eurot päevas ning 
osalise töövõime korral 6,41 eurot päevas. 
30-päevases kuus tähendab see vastavalt 
337,5 ja 192,3 eurot. Toetuse suurus sõltub 
ka sissetulekust: kui kuu sissetulek üle-

tab 90-kordset päevamäära (2016. aastal 
1012,5 eurot bruto), väheneb töövõime-
toetus iga piirmäära ületava euro kohta 50 
senti. See tähendab, et toetus väheneb alles 
siis, kui vähenenud töövõimega inimese 
brutopalk ületab 1012,5 eurot. 
Maksusoodustuse saamine tööandjale 
lihtsamaks
Lisaks eelnevale muutub lihtsamaks ka 
sotsiaalmaksu hüvitamine. Nimelt, riik 
maksab vähenenud töövõimega töötaja-
te eest osa sotsiaalmaksu ise ning alates 
1. juulist liigub ka see töötukassa alla ja 
saab lihtsama korralduse. Kui praegu tu-
leb tööandjatel sotsiaalmaksu hüvitamise 
taotlus esitada iga kuu, siis edaspidi üks 
kord ühe vähenenud töövõimega töötaja 
eest.
Sotsiaalmaksu hüvitatakse töötaja eest, 

kellel on nn vana süsteemi järgi vähemalt 
40-protsendine püsiv töövõimetus ning 
uue süsteemi järgi osaline või puuduv 
töövõime. 2016. aastal on see summa kuni 
128,70 eurot kuus. Sotsiaalmaksu soodus-
tust saavad äriühingud, mittetulundusü-
hingud, sihtasutused ja füüsilisest isikust 
ettevõtjad inimeste eest, kes töötavad ne-
nde juures töölepingu alusel. 
Rohkem infot töövõimereformi kohta 
ning kuidas ja millal taotleda töövõime 
hindamist leiab veebiaadressilt www.töö-
võimereform.ee. Samalt lehelt leiab ka 
kõik vajalikud viited töötukassa ja sotsi-
aalkindlustusameti pakutavatele teenus-
tele. 

Arne Kailas, 
Sotsiaalministeeriumi töövõimepoliitika 

juht

TÖÖVÕIMET HINDAB JUULIST TÖÖTUKASSA

www.jaaaeg.ee/geopark

KONTSERT TASUTA!

SUVEKONTSERT 2016

Tartu Raekoja plats
Rally Estonia pealava

KONTSERDI PROGRAMM

Üles astuvad meie enda noored:
� Alatskivi-Pala ja alternatiivrokk bändindie- The Uninvited

� Puurmani bändpop-rock Karamellkissell
� Elva ja bändpop-rock punk-rock Night Felony
� Rõngu segu omas võtmes teostavpop-funk Volüüm
� Jõgeva linna bändpop-rock Keldrivatid

Vägeva showkava teeb Elvast.  Meeleolukaid etteasteidRN tantsustuudio
pakuvad rahvamuusikud ja paljud teised.

21:00 ja solistTÜ puhkpilliorkester  POPSID Artjom Savitski

Toimub TARTU SUVELAAT

Tule koos perega kuulama ja vaatama!

16. juuli kell 16.00
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KOOLIVEERG

KEVADKONTSERT 
Sel aastal toimus kooli kevadkontsert 19. mail koos Nõo Põhi-
kooli laululaste ja noore laulja Karl Gustav Adamsoo`ga, kes sai 
laiemalt tuntuks eelmise aasta „Eesti otsib superstaari“ saatest. 
Kontserti alustasid külalised Nõost dirigent Imbi Pärtelpoja ju-
hatamisel. Seejärel laulis meie kooli mudilaskoor Laidi Heinmet-
sa juhatamisel. Koos esitati Kersti Kuuse laul „On ema see“. Selli-
ne väike ühendkoor kõlas väga toredasti. Teise poole kontserdist 
täitis Karl Gustav Adamsoo, keda saatis klaveril Andrei Zevakin. 
Lõpetuseks laulis ühendkoor koos solisti Karl Gustaviga Kadri 
Hundi laulu „Üksteist peab hoidma“, klaveril saatis lauljaid Ma-
rina Kasemaa. 
Oli ilus, meeleolukas ja mitmekülgne kontsert.
Täname Vara Vallavalitsust toetuse eest!

Laidi Heinmets

KODUKOHA RIKKUSI AVASTAMAS
Kui meie kooli laste käest Piusa Külastuskeskuses küsiti, milliseid 
vaatamisväärsusi teil seal Vara vallas on, siis vastuseks tuli – koo-
limaja, staadion, mänguväljak … No eks need ju ka ole omamoo-
di vaatamisväärsused, kuid küsija ei pidanud seda silmas. 
Lastekaitsepäeval otsustasid Vara Põhikooli 2.-3. klassi õpilased 
ette võtta väikese reisi oma vallas. Ikka selleks, et tutvuda veidi 
teistsuguste vaatamisväärsustega.
Esmalt viis buss meid Koosale, kus sealne raamatukogujuhataja 
Sirje Leini tutvustas Koosal sündinud sõnakunstiõpetajat, lavas-
tajat, näitlejat ja lastekirjanikku Karl Aderit. Vanemad mäletavad 
teda lastelavastusest onu Tik-Takina. Koosal on tema auks pai-
galdatud pink, mille juures kuulasime katkendit raamatust „Kui 
mina olin veel väikene mees...“.

Edasi sõitsime veidi Koosalt välja Triitsu tamme võimsust imetle-
ma. Oli ikka võimas küll – andis kohe terve klassiga ümbert kin-
ni võtta! Ja enda võra alla oli tamm poetanud kümneid tillukesi 
tammepoegi. See oli ilus vaatepilt. Sealsamas oli mälestuspink 
kirjanikule, kultuuriloolasele ja ajakirjanikule Arvo Mägile, kelle 
sünnikoht on Koosal ja kelle kohta me häbematult vähe teame.

Pollikivi on küll nii suur, kuid ometi ei satu teda mitte kõik nä-
gema. Ka selle vea me parandasime ära. Ning varem laste hulgas 
Kollikivina tuntud suur kivimürakas sai endale nüüd õige nime - 
Pollikivi. Suur kilpkonnakujuline kivi avaldas kõigile muljet ning 
nüüd võivad lapsed oma vanematelegi  teed sinna juhatada.
Mööda metsavaheteid liikusime edasi Välgi poole, kus nägime 
kohalikku puukirikut ja kõndisime Hiiemäel. Tüdrukud võtsid 
laval laulugi üles – kõlas küll! Jällegi kruusateid pidi tagasi tulles 
leidsime end Vara alleel sõitmas. Ning Vara mõisapargis tamme-
sid mõõtes said lapsed teada, et need on jämedamad kui Triitsu 
tamm. 
Meie kodukant pakub palju avastamisrõõmu. Tore, et sellega al-
gust tegime. Tänusõnad Sirje Leinile ning bussijuht Ats Puustile 
toreda reisi eest.

Ruth Pari

EKSKURSIOON PÄRNUSSE
31. mail külastasime 5.-8. klassi õpilastega Vene taluõu Pärnu-
maal Audru vallas. Praegusel ajal on eesti õpilastel keeruline kü-
lastada Venemaad. Siin said õpilased „nuusutada” vene kultuuri 
ja tutvuda vene rahvakommete ja traditsioonidega. Taluperenai-
ne Ljubov võttis vastu meid soola-leivaga. Õpilased said ise sa-
movarile tule alla teha ja küpsekartulid ehtsast vene ahjust ehtsa 
pajahargiga välja võtta. See tundus tegijaile põneva võimalusena. 
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Nägime uhket samovaride kollektsiooni, Gželi ja Zostovo puidu-
maalingute ilu. Kohtumine lõppes teejoomisega, kust ei puudu-
nud pirukad, präänikud, barankad, karamellkompvekid. Ja lõpe-
tuseks panid õpetajad selga vene rahvariided ja tantsisid talupe-
renaise juhendamisel ühe lõbusa vene tantsu. 

Seejärel sõitsime veeparki, kus nautisime veemõnusid. Käisime 
ka mere ääres vett katsumas. Vesi oli nii soe, et kaks õpilast läksid 
koguni ujuma. 
Kokkuvõttes kulges päev edukalt. Ekskursioon oli põnev ja kasu-
lik. Uute kohtumisteni!

Raili Säks
Vara Põhikooli vene keele õpetaja

TUTIPÄEV
Tutipäev Vara Põhikoolis toimus 30. mail. Ilmataat soosis ja lu-
batud vihma asemel säras siiski päike. 

Minule kui üheksandikule algas tutipäev juba pühapäeval, kuna 
oli vaja valmis mõelda riietus ja välja otsida veepüstolid. Hom-
mikul ärgates oli sees ärev tunne, sest oli ju viimane koolipäev. 
Viimane päev, kus saime enne raskeid eksameid ennast veel väi-
kestena tunda ja mitte muretseda matemaatika valemite pärast. 
Kool algas eesti keele konsultatsiooniga, mis kestis 45 minutit. 
Teise tunni ajal toimus 8. klassi poolt korraldatud kiirkursus, 
mis hõlmas endas kõikide tundide läbi võtmist. Saime proovida 
arvutimängu, joonistada pilti endast, laulda kogu klassiga kara-
oket ja jalga proovida jalgpallis. See oli lõbus. Lõpuks jõudis kät-
te kolmas tund, mille ajal toimus aktus. Esimene klass viis meid 
aulasse nagu meie neid olime viinud 1. septembril. Näitering oli 
ette valmistanud näidendi ja stseenide vahel tegid klassid oma 
etteasteid. Peale aktust sai süüa ja siis jõudis kätte päeva kõige 
lõbusam osa– veesõda. Enne seda istutasime kooli ette veel sinise 
kuslapuu. Keegi ei jäänud peale veesõda kuivaks. 
Oli üks tore ja meeldejääv päev!

Älis Rooma
9. klassi lõpetaja

KOOLI SPORDIPÄEV
2. juunil toimus Vara Põhikooli staadionil spordipäev. Üritust 
korraldasid Vara Põhikooli õpilasomavalitsuse liikmed. Osavõtt 
oli kõikidele kooliõpilastele kohustuslik, välja arvatud 9. klassi 
õpilastele, kuna neile anti enne eksameid vabad päevad. Üritus 
algas neljapäeval kell 9:00. Spordipäeva alguses pandi kogu koo-
lipere eesnimede järgi tähestikulisse järjekorda seisma. 8. klassi 
õpilane Kristi näitas paar harjutust, kuidas lihased soojaks saada. 
Peale võimlemist jagatigi kõik õpilased ja õpetajad võistkonda-
desse ning spordipäev võis alata.
Spordipäeva alasid oli kokku seitse: korvpall, käesurumine, hüp-
penööriga hüppamine, kotijooks, pallisõda, teatejooks ja telgi 
ülespanemine. Igale võistkonnale anti kätte skeem, mille alusel 
nad liikuma pidid. Igale alale kulutas võistkond kokku umbes 20 
minutit.
Kui kõik võistkonnad olid omad alad ära teinud, võisid minna 
osalejad sööklasse kartulisalatit ja viinerit sööma. Sellega lõppes-
ki spordipäev. Üritus meeldis paljudele õpilastele ning jääme oo-
tama järgmist spordipäeva.

Mette – Marit Poltan
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Vallavanema kõne 
lõpuaktusel:
Hea päevakangelane, täna oma iseseis-
vumise esimesel lävepakul seisev neiu ja 
noormees, Teie vanemad, Teie õpetajad 
ja kõik Teie toetajad!
Juba seitsmendat korda on minul, Vara 
valla esindajana, olnud suur au ja ka 
vastutus olla koos nende inimestega, kes 
Teid, Vara Põhikooli lõpetajaid, oma elu 
esimesele tõelisele rännakule saatmas on. 
Usun, et olete tänaseks leidnud oma eda-
sise sihi mille poole püüelda, mida edasi 
õppida ning millega oma tulevikuunistu-
si siduda. Mina omalt poolt püüan Teie 
jaoks kokku võtta olulisema, mille mee-
lespidamine võiks ehk aidata Teid, Teie 
elu tabavatel keerdhetkedel.
Mis siis võiks olla see kõige olulisem mida 
võtta kaasa nii kodust kui ka tänaseks lä-
bitud kooliteelt? 
Soovin, et Sa tunneksid olenemata maa-
ilmanurgast kus Sa parasjagu ka viibid, 
et kodu on paik, kus Sinu tegemistele 
kaasa elatakse, kuhu Sa alati oodatud 
oled, kuhu Sa ebaõigluse eest peitu võid 
pugeda või siis vastupidi, oma rõõmu ja-
gama tulla võid. Ja isegi siis, kui Sinu lap-
sepõlve läbis mõni ülekohtuselt tunduda 

võiv hetk ning Sinu vanemad ei mõistnud 
Sind, usun mina, et oma hingesopis soo-
visid ja soovivad nad Sulle alati parimat. 
Hoia oma südame lähedal kodusoojus ja 
kasuta seda soojust oma tulevase kodu 
koldes!
Tean, et tänasele noorele inimesele ei ole 
manitsemise, moraali lugemise, käsu ja 
keelu korras võimalik selgitada kõige sü-
gavamaid elutõdesid. Elu ise õpetab Sulle 
siis, kui Sa oled valmis õppima ja mõist-
ma, et kuigi Sa oled tibatilluke osake 
suurest tervikust, järgneb igale sinu teole 
tagajärg, mille eest oled vastutav eelkõige 
Sina ise. 
Kuigi iseenesest lugupidamise üks külg 
sisaldab endas julgust olla eriline, omada 
oma arvamust ning julgust seda ka väl-
jendada võib üsna lihtsalt mõtlematult 
väljaöelduga ka oma väärikuse mineta-
da. Usun, et kõik Sinu arengut toetavad 
inimesed loodavad, et Sa oled inimeseks 
olemise esimesed õppetunnid tänaseks 
lävinud ning õpitu tegelikke väärtusi 
mõistnud. Kätte on jõudnud see hetk, 
kus avaneb Sinu võimalus rakendada 
kogutud teadmiste ja oskuste pagas oma 
„eluvankri“ ette ning hakata koos sellega 
soovitud suunas liikuma. 
Soovin südamest, et Sind aitavad Sinu 
valitud teekonnal kõik need imelised ko-

gemused, head tunded ja mälestused, mis 
on läbi põimitud selle hubase koolimaja-
ga. Tahan väga loota, et Sinu meenutused 
on seotud ka esimese armastuse tundega, 
pea neid hetki kindlasti meeles ja hoia 
oma hinges, sest see aitab Sind siis, kui 
elu Sind ehk mitte kõige paremate kavat-
sustega kimbutama tuleb. Tea ka seda, et 
kõik katsumused, mis Sinu elu edaspidi 
saatmas on, on Sinu juures vaid seetõttu, 
et Sa kogeksid, õpiksid ning targemaks ja 
tugevamaks saaksid. 
Head vanemad ja koolipere! Ma ei kaht-
le hetkekski, et olete andnud endast ole-
neva, teinud oma tööd südamega ning 
toetanud täna oma teed jätkavaid noori 
inimesi läbi oma isikliku eeskuju ja ellu-
suhtumise. Tahan väga loota, et ka peale 
meie riigis täna toimuvaid „haldushullu-
si“ jäävad meie väikese ja hubase tarku-
semaja väärtused püsima. Püsima jää-
vad nad aga eelkõige siis, kui me ise neid 
hoiame ja väärtustame. 
Suur tänu Teile kõigile panuse eest, mille-
ga olete toetanud meie valla noori jõud-
maks oma elu järgmise etapini. Tahan 
südamest loota, et me kõik oskame seda 
vääriliselt hinnata. 
Lõbusat ja meeldejäävat pidupäeva ning 
imelist suve Teile kõigile!

LAUpäEVAL, 18. JUUNIL, LÕpETAS JärJEKorDNE LEND VArA pÕHIKooLI ÕpILASI

Klassijuhataja Vallo Madar, Älis Rooma, Maiu Vau, Jaan Kõivik, Egert Enno, Max-Gregor Kõnd, Karlis Vohla, Raimond Väljaste, 
Ervin Pütsepp ja Helari Kõivik
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ÕNNETRIINU TAIMELAAT
17. mai õhtupoolikul oli lasteaia hoov mõnusat laadasaginat täis. 
Lepatriinude, Mõmmikute ja Naerupallide lapsed olid juba vara-
kult mulda pistnud erinevaid seemneid (päevalilled, tageetesed 
(peiulill), salat, basiilik, meliss, till jne), mis laadapäevaks olid 
kasvanud pisikesteks taimedeks ning nüüd uutesse kodudesse 
rändasid. Taimelaadale andis lisa ka Kristi Sastok oma põnevate 
ampli- ja potililledega – aitäh, et leidsid aega meile külla tulla! Ka 
vanemad tõid müügilettidele erinevaid taimi – neist mõnigi uus 
ja huvitav ning õpetajatelegi tundmatu. Muidugi ei puudunud 
laadalt erinevad küpsetised, värske kohv ning käsitöö. Täname 
vanemaid, kes leidsid aega ja jaksu panustada laada toimumisse 
– tuues kaupa või hoopis ostes. Mõnusad lõhnad meelitasid ka 
vallarahvast laata külastama ja kauplemisest osa saama. Oli tore 
päikseline õhtupoolik. Täname kõiki osalisi ja loodame meeldi-
vat laadaelamust ka järgmisel kevadel!

Õpetaja Ave

EKSKURSIOON UHTjÄRVE NÕIARIIKI jA 
URVASTE LIIKLUSLINNA
Sel õppeaastal otsustasid Naerupallide ja Mõmmikute rühmad 
koos ekskursioonile sõita Uhtjärve Nõiariiki ja Urvaste Liiklus-
linna. Selleks tellisime vallalt suure bussi ja asusime 23. mai hom-
mikul teele. Juba suure bussiga sõitmine osutus lastele suureks 
atraktsiooniks, vaade kõrgelt bussiaknast ulatus kaugele ning 
tunniajane sõit ei tundunudki nii pikk olevat.
Nõiariiki saabudes võttis meid vastu giidionu, kes jutustas meile 
Uhtjärve tekkelugu ja Nõiariigi asutamislugu. Esmalt viis ta meid 
Nõiariigi luuaviske platsile, kus asusime mõõtu võtma Nõiariigi 
tuntuimal spordialal – luuaviskes. Kõik said proovida, isegi õpe-
tajad. Edasi suundusime jalutuskäigule mööda Nõiariiki, tegime 
viis tiiru päripäeva ümber nõiakivi, ületasime ükshaaval üle pur-
de oja, nägime kanavarvastel nõiamaju ning igasuguseid muid 
vahvaid nõidusega seotuid asju. Lõpuks jõudsime oma ringkäi-
guga Nõiariigi keskusesse tagasi, kus võttis meid vastu peanõid 
Uhti, kes on oma nime saanud Uhtjärvest. Uhti uhas meiega 
nõiatantsu ja õpetas meile mõned uued sammud selgeks. Giidio-
nu autasustas vingemaid luuaviskajaid Nõiariigi kõrgemate auta-
sudega. Lõpetuseks said kõik lapsed silmi kinni hoides peanõid 
Uhti ninal olevat kärna puudutades ühe salasoovi soovida.

Edasi pugesime uuesti bussi, et suunduda Urvastesse maailma 
kõige väiksemasse siseliikluslinna.  
Vau – vat, see on alles Linn! Selles Linnas on kõik nagu päris 
linnas - valgusfoorid, kaherealised sõiduteed, kõnniteed, ohutus-
saared, jalakäijate ülekäigurajad, bensiinijaam, kohvik, välikino, 
diskoteek, spordisaal, kindlustus jne. Alustuseks tegime linnale 
tiiru peale, käisime jalgsi vaatamas linna vaatamisväärsusi. Kü-
lastasime välikino, kus vändati meile liiklusteemalist filmi, mil-
les koer Värdi õpetas lapsi õigesti liiklusolukordi lahendama. 
Diskoteegis tegime ühe raju tantsuõhtu, kus diskor premeeris 
tublimat tantsijat. Käisime tanklas tankimas ning siis siirdusime 
kohvikusse. Kohvikus jaotati lapsed kaheks grupiks – tüdrukute 
ja poiste grupiks. Tüdrukud jäid kohvikusse keha kinnitama ja 
poisid alustasid seiklusrikast kihutusretke põrkeautodega mööda 
liikluslinna. Kümneminutilise sõidu järel tehti vahetus, tüdrukud 
autodega kihutama ja poisid kohvikusse sööma. Need kümme 
minutit möödusid lastele maailma kõige kiiremini. Kõik lapsed 
lubasid liikluslinna suvel vanematega tagasi tulla.

Arvan, et see oli üks tore ja seiklusrikas ja mis kõige tähtsam – 
hariv päev nii lastele kui ka õpetajatele, mil me nägime, tundsime 
ning kogesime palju uut ja põnevat.

Naerupallide õpetaja Heli

TÖÖTAME ÕUES!
27. mail tähistati ülemaailmselt õues töötamise päeva ja nii ot-
sustasime juhataja Merikese eestvedamisel tähistada ka meie. 

LASTEAEDADES
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Muidugi ei või meie kliimas kunagi kindel olla ilmas, aga seekord 
vedas.
Lapsed ja personal võtsid agaralt osa erinevatest alternatiivva-
henditega korraldatud mängudest.
Igatahes, lõbu oli laialt. Lõunaseks söögikorraks panime murup-
latsile maha tekid, lapsed sõid tatra-tuunikala salatit rõõmuga. 
Oli väga meeldiv vaheldus igapäevarutiinile.

Kokk Mare

LEPATRIINUDE PIDULIK LÕPUÕHTU
Maikuu viimasel reedel kogunesid lepatriinud koos oma toredate 
peredega tähistama õppeaasta lõppu. Traditsiooniliselt saadame 
lendu suureks kasvanud „lepatriinud“, kes alustavad sügisest Na-
erupallide ja Mõmmikute rühmas.
Lapsed saavad kätte oma meisterduste mapid, mis on punnis 
vahvatest enda tehtud töödest. Seekord kinkisime igale lapsele ka 
naerusuise magneti. Üllatuseks lendlesid kardinatel ka samasu-
guste nägudega vahvad õhupallid.
Väikesed lõpetajad ritta sätitud, soovisid õpetajad ja direktor las-
tele ilusat kasvamist ja rõõmsat suve. Tänusõnad jagasime ka lap-
sevanematele. Enne kui asusime maiustama värskelt küpsetatud 
pirukate ja muu hea paremaga lugesid lapsed emmedele, issidele 
ette juba tuttava Kakukese salmi, mida siis veel ka korra ühiselt 
loeti.
Rühm oli täis melu ja mõnusat sireli ning laste kingitud lillede 
lõhna.

Aitäh Teile kõigile, kes te leidsite aega meie rõõmu jagada!
Vahvat suve ja palju päikest!

MEIL ON ÜKS ARMAS PAIK, SEE ON 
LASTEAED! - KOOLISAATMISPIDU 
ÕNNETRIINU LASTEAIAS
Meil on üks armas paik, see on lasteaed,
siin laulud-mängud selgeks sain õppida,
aga siit me peame nüüd lahkuma,
head aega teile sõbrakesed ütlen ma! …
Käes on aasta kõige ilusam aeg. Päike rõõmustab meid oma soo-
jusega, õhk on täis linnulaulu ning loodus õitseb. Kogu maailm 
on imeline. See on ilus aeg, aga samas ka veidike kurb, sest laste-

aiast lahkuvad lapsed, kellega palju aastaid on koos veedetud ja 
sõbraks saadud. 
Kevad on igas lasteaias kiire aeg. Nii meilgi. Iga maikuu lõpp või 
juuni algus toob kaasa lõpupeo. Kõige vanemad lapsed jätavad 
siis lasteaiaga hüvasti ja on valmis sügisel kooliteed alustama. Sel-
lel aastal oli meil lõpetajaid üksteist.
Kuidagi kiiresti on need aastad lennanud. Neist lastest on tän-
aseks saanud koolieelikud, kellel on tahet kooli minna. Kõik väga 
tublid ja kooliks valmis. Loevad, arvutavad, on tublid esinejad ja 
väga aktiivsed lapsed. Igaühel neist on oma nägu ja olemus ning 
piisavalt oskust märgata ja kokku hoida. Nad on loovad kunsti-
töödes, vestlustes kui ka mängudes. Ilmselt on neis mõneski pei-
dus tulevane sportlane, näitleja, kunstnik, kokk või autojuht. 
Mulle jäävad nad meelde kui rõõmsameelsed ja naeruhimulised, 
liikuvad ja sportlikud lapsed. 
Kuna meil on liitrühmad, siis meie koolisaatmispidu oli perepidu 
kogu Mõmmikute ja Naerupallide rühma lastele.
Kaskedega kaunistatud sirelilõhnalises saalis istusid ootusärevu-
ses peokülalised ja lapsevanemad. Muusika saatel sisenesid pi-
duriideis särasilmsed tulevased koolilapsed. Viimane ühine pidu 
koos nendega võis alata.
Lõpupeo kava oli koostatud kontserdi vormis, läbides lapse las-
teaiapäeva, alates lasteaeda tulemisega, päeva tegevustega kuni 
koolilapseks sirgumiseni.
Peol esinesid lapsed luuletuste ja lauludega. K-Dance püüdlikud 
tantsulapsed näitasid oma tempokat tantsu. Lapsed olid väga 
tublid ja said oma esinemistega suurepäraselt hakkama.
Loodetavasti jäävad tulevastele koolilastele meelde sõnad, mida 
soovisid neile lapsed, kes sellel aastal veel kooli ei lähe: „ Kallid 
sõbrad, kuulake, mida teile ütleme! Lasteaiast lahkute, peagi kooli 
lähete: Ole seal siis virk ja kraps nagu ikka koolilaps! Õppige te 
hästi nii, et teil hindeks ainult viis! Teile soovime me veel, palju 
õnne kooliteel!”
Kooliminejad esitasid hüvastijätu laulu „Meil on üks armas paik, 
see on lasteaed!“. 
Ja oligi kätte jõudnud hetk, mida nii väga oodati. Lasteaia direk-
tor Merike andis igale kooliminejale üle lasteaia lõputunnistuse 
õppekava läbimise kohta. Rühmaõpetajatelt said lapsed lisaks 
roosiõiele kingituseks raamatu, mis sümboliseerib eesootavat 
koolitee algust. Samuti avaldas direktor tunnustust lasteaia töö-
tajatele tehtud tubli töö eest ning pidas neid meeles lilleõiega. Pi-
dulik tseremoonia lõppes õnnitlustega. 
Kooliteele oli lapsi saatma tulnud vallavanem Väino Kivirüüt, 
kes lausus häid sõnu õpetajatele, tulevastele koolilastele ja nen-
de vanematele. Ta kinkis igale koolilapsele karbi värvipliiatseid. 
Pliiatseid, mis vahel ei taha laste sõna kuulata. Nii rääkis ka laste 
esitatud laul „Pliiatsite jonnipäev”.
Pidupäeval üllatas lapsi ka nende esimene õpetaja Vara koolist, 
õpetaja Ruth Pari. Lausudes ilusaid sõnu ning soovides kaunist 
suve, kinkis ta igale lapsele hariliku pliiatsi. 
Lastevanemate poolt võttis sõna Liilia Kivirüüt, kes tunnustas 
oma sõnavõtus lasteaiaõpetajate ja teiste töötajate tehtud tööd 
ning koos kooliminejatega andis vanemate tänutähena üle kingi-
tuse - väiksematele õnnetriinulastele mõeldud suured värvilised 
pallid, mis tekitasid suurt elevust. Tänud lastevanematele sellise 
meeldiva üllatuse eest!
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Peale pidulikku osa saalis, suundusid pereliikmed koos lastega 
rühmadesse, kus ootas neid kaetud kohvilaud. Laudu kroonisid 
meie valla kohaliku kondiitri Ave Reinomäe poolt valmistatud 
rühma ja lõpetajate nimedega ülimaitsvad tordid. Aitäh tädi Ave-
le! Rühmades jagati kõikidele lastele kätte mapid nende aastase 
töö tulemustega ning tunnustati lapsevanemaid tänukirjadega.
Olen rõõmus koolisaatmispeo kordamineku üle ja loodan, et kõi-
gile asjaosalistele jäi meie peost soe tunne südamesse.
Aitäh tänusõnade ja õnnitluste eest kõigile, kes meie pisikeste 
Õnnetriinude tähtsa päeva kauniks ja meeldejäävaks muutsid!
Meie armsad sõbrakesed! Soovin, et oleksite üksteisele head ja 
toetavad teekaaslased. Põnevat ja edukat kooliteed, visadust ja 
palju häid hindeid!
Ilusat päikeselist suve kõigile!

Mõmmikute rühma õpetaja Urve

SUVELE VASTU
Taaskord on suvi ukse ees ja lõppemas õppeaasta meie armsas 
lasteaias. 11 lapsele jäi see aasta Õnnetriinu lasteaias viimaseks. 
Nende elus algab uus etapp - neist saavad sügisel koolilapsed.
Lapsed on ära teinud suure töö ning seda tõendab lasteaia lõ-
putunnistus – esimene tunnistus nende elus. Kuigi tunnistusel 
puuduvad hinded ei kahane sellest tema väärtus. Soovime lastele 
julgust vaadata südamega! Mitte hinnata ennast ja teisi ainult sel-
le järgi, mida on võimalik käe või silmaga mõõta!

Vara Lasteaia Õnnetriinu lõpetasid:
1. Nele Soome
2. Jakob Petmanson
3. Roxana Ind
4. Andreas Peeter Kivirüüt
5. Matthias Vaino
6. Jaan Einasto
7. Kristel Karise
8. Mari-Ann Ala
9. Mirelle Jentson
10. Marjette Junkin
11. Loorelei Kakko

Lasteaia personal ja lapsevanemad: Öeldakse, et iga puu tuntakse 
ära tema viljast! Suured tänud Teile suurepärase töö eest. Tänu 
Teie pingutustele lähevad kooli lapsed, kes suudavad ja tahavad 
õppida, on täis lusti, rõõmu ja pealehakkamist!
Lasteaed on puhkusel 1. juuli - 31. juuli 2016.
Kaunist suve kõigile!

Merike Undrits 
Vara Lasteaed Õnnetriinu direktori kt

KEVADPIDU KOOSA LASTEAIAS
20. mail toimus lasteaias kevadpidu, kus kõik lapsed said oma va-
nematele esineda. Kavasse oli põimitud palju ilusaid luuletusi ja 
laule kevadest, kodust ning emast.
Lapsed, kes olid tublilt tantsuringis osalenud, esitasid vahva 
„Džunglitantsu“ ja meeleoluka liikumise „Emale“. Lepatriinude 
rühma laste võimlemiskava lintidega lõpetas meie peo.

100 PÄEVA KOOLINI…
Maikuu lõpus toimus lasteaia lõpetajatele ja nende vanematele 
väljasõit Alatskivi matkarajale. Jalutuskäik Alatskivi muinasjutu-
lises looduses lõppes piknikuga Kalevipoja sängil. Lapsed tund-
sid väga suurt rõõmu vabas looduses ringi jooksmisest ning va-
nematega koosolemisest.
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LÕPUPIDU
Mis öelda veel teile, te isegi teate –
et soovime südamest ikka vaid head.
Me teame, et koolis veel targemaks saate,
sest praegugi selged teil numbrid ja tähed.
Nüüd lehvitame teile, sest hoolime teist
ja teame, et rutata tahate kooli.
Vaid uhkelt veel vaatame te silmadesse 
ja nukruse peidame oma südamesse.
30. mail saatsime lasteaiast kooliteele oma armsad mudilased - 
Cathy, Ljudmilla, Alina, Sergei, Marina, Annika, Kertu, Kaspari, 
Lauri ja Kätlini. 
Lapsed esitasid vahva näidendi, kus nad kohtusid enne kooli veel 
kõikidele tuttavate muinasjututegelastega.
Istutasime koos käbikuuse, mis ootab lõpetajaid lasteaia õuel. 

Ilusat kooliteed!
Lepatriinude rühm
Anneli, Anu ja Sille

KOOSA LASTEAIA LÕPETAS 41. LEND
Me elus on mõned verstapostid, mille võimuses on peatada argi-
rutt. Need verstapostid sunnivad võtma aega, et olla kohal koos 
oma kallitega. Verstapostid, mis sunnivad tunnetama, et meie 
lapsed kasvavad nii ruttu. Lasteaia lõpetamine on üks nendest. 
See on see päev, kui su tilluke nöps saab korraga suureks ja peab 
iseseisvalt hakkama saama. 

Veel viimast korda koos sõpradega rühmaruumis
Ees ootab koolitee, mille pikkuse määrab igaüks ise. 
Sel aastal said kooliküpseks meie majas kümme tüdrukut-pois-
si. Kelle tee viib Alatskivi kooli, kelle tee Kallastele, kuid õppima 
peab igas koolis. 

Tuult tiibadesse Teile: Annika, Cathy, Alina, Sergei, Ljudmilla, 
Marina, Kaspar, Kertu, Kätlin ja Laur!

Inga Edela
Koosa Lasteaia direktor

LÕPETASIME OMA TEgUSA AASTA 
MATKARAjAL!
Lasteaia maja töötajad lõpetasid oma tegusa aasta ja tervitasid 
suve 21. juunil Vapramäe matkarajal.
Vapramäe Loodusmaja pakub koos retkejuhiga mitmesuguseid 
erinevaid matku. Meie otsustasime valida paketi ,,Rannahoo-
ajaks saledaks”. See oli jalgsimatk, kus sai osaleda ning ennast 
proovile panna mängudes ja võistlustes. Sportlikule tegevusele 
vahelduseks oli ka mõtlemismänge ja muid aktiivseid tegevusi. 
Matka lõppedes olime läbinud 5 km. 
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NOORTEKESKUSTES

KÄES ON KAUAOODATUD SUVI…
Suvine koolivaheaeg algas laste diskoga, mille teema oli kollane. 
Kohale oli taaskord tulnud palju lapsi, kes ennast vastavalt tee-
male olid kollasesse riietanud.

10. juunil osalesid Koosa Noorteklubi noored Pärnus Grillfesti 
raames toimunud koolidevahelisel grillimisvõistlusel Grillium. 
Võistlusel tuli grillida searibi, kana poolkoiba ning seapõske, mis 
oli üllatusvooru tooraine. Fantaasiavoorus valmistasime seali-
harulli toorjuustu-piparmündi täidisega. Võistluse raames val-
mistatud road olid inspireeritud Brasiiliast ja Brasiilia köögist. 
Võistluse tulemusi ei ole veel tead, kuid anname kohe teada kui 
need jõuavad meieni. Suur aitäh võistlejatele, te olite väga tublid!

Vara valla jaanipäev toimus sel aastal Koosal, kuid kahjuks ei 
olnud ilm meie poolt ning paljud tegevused tuli läbi viia siseruu-
mides. Õhtut aitas sisustada ansambel KülaMees, kohal oli rodeo 
härg, batuut ja lastel oli võimalik teha näomaalinguid. Aitäh Vara 
vallavalitsusele, SA Vara Spordile ja rahvatantsijatele, kes muutsid 
jaanipäeva võimalikuks.

Noorteklubi sai rahastust Kohaliku Omaalgatuse Programmist, 
et luua Koosale puutööklass, mida on kõigil huvilistel võimalik 
kasutada. Septembriks saab klass valmis ning siis toimuvad ka 
tutvustavad infopäevad ja töötoad.

Koosa Noorteklubi on suvepuhkusel kuni 14. augustini, kuid ala-
tes 15.augustist töötame täiel võimsusel edasi. 27. augustil süüta-
me Koosa Noorteklubi juures muinastuled. Täpsem info varsti!

Soovin päikest teie suvesse ning kohtumiseni juba sügisel!

Sirle Lüüs
Kultuuri- ja noorsootöö korraldaja

MTÜ Koosa Noorteklubi

Meie ise nimetasime seda ka elamusmatkaks, sest poolel teel 
hakkas vihma sadama ja raja lõpetasime täiesti paduvihma käes. 
Kõik olid märjad nagu vette visatud kassipojad, kui tuju oli kõigil 
super hea!
Bussi jõudes ootas meid ees tervislik suupiste- suve hitttoode- 
maasikad!

Inga Edela
Koosa Lasteaia direktor
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VIIES VEERAND VARA VALLAS 2016
Merekultuuriaastale pühendatud 
lastekaitsepäev
Seekordne lastekaitsepäev toimus Koosal viimasel koolipäeval, 
3. juunil, Koosa Noorteklubi juures. Ilm oli maikuu kohta eba-
harilikult soe ja päikesepaisteline. Kuulutasime välja, et ootame 
osalejaid mereteemalises riietuses, kuid märkimisväärset vastu-
kaja polnud see leidnud. Õpetliku osana oli päevakorras veeo-
hutuskoolitus Kuremaa vabatahtlikelt Järvepäästjatelt Janar Han-
nolaineni eestvedamisel, millega osalesime TTÜ Mereakadeemia  
poolt koordineeritud mereteemalises haridusprogrammis. Es-
malt tutvustati päästeveste ja õpetati neid õigesti selga panema. 
Õpetati ka päästerõnga kasutamist ning harjutati  viskeliini. Eriti 
populaarseks aga kujunes aerutamine, kaasavõetud kaks sõude-
paati olid vahet-pidamata töös. Eesmärk oli õpetada lastele kor-
rektseid aerutamise võtteid.

Teadushimulised lapsed jälgisid OÜ Kolme Põrsakese poolt pa-
kutud teadusimesid. Huvilisi jätkus ka mereteemaliste magne-
tite-ehete töötuppa, kus lapsi juhendas Koosa noortejuht Raili. 
Näomaalinguid tegid Koosa noored Ketlin ja Kätlin.

Meie kauaaegne partner OÜ Ceelia oli kohale toonud mitmed ta-
sakaaluatraktsioonid: sport-batuut, õhkbatuut Loss-liumägi, väi-
kelaste õhkbatuut, ZORB-pall. Hüppe- ja tasakaaluatraktsioonid 
on meil ülipopulaarsed igal ajal. Selle päeva meelisatraktsiooniks 
aga kujunes kohalik paisjärv, sest vesi oli nii kutsuvalt soe ning ka 
mingis järjekorras polnud tarvis oodata. 

Seekordne spordiprogramm eeldas viitsimist ja vastupidavust, 
sest palavus andis endast märku. Korraldajatel tuli arvestada ka 
asjaoluga, et eelmisel päeval olid koolinoored päev otsa spor-
tinud ja võistelnud. 

Kogu soetatud auhinnafond sai ära jagatud, auhinnad pälvisid ka 
ainukesed mereteemalise riietusega osalejad. Traditsiooniliselt 
söödi ka sel lastekaitsepäeval jäätist. Koosa ja Vara jalkapoistele 
anti üle jalgpallid, et suvega jalgpallimäng ära ei ununeks ning 19. 
augustil toimuvaks Vara Vuti Cupi noorteturniiriks valmis olla. 

Üritust rahastasid Kohaliku Omaalgatuse Programm, Lastekaitse 
Liit, Vara Valla Lastekaitse Ühing ja Vara Vallavalitsus. Järjekord-
ne Viies veerand Vara vallas läks käima. Pildid 3. juunist on näh-
tavad Ühingu kodulehel aadressil: http://www.varalaps.ee lingi 
Galerii alt. 

Vaike Torokvei
juhatuse liige
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Elan Vara vallas Ätte külas, kus olen 
sündinud 17. juunil 1936. a. Ätte mõis 
oli Vara mõisa kõrvalmõis. Sellest 
ajast on säilinud valitsejamaja (praegu 
Virkkilä), pullilaut (Vider), karjalaut 
(Persidski), osaliselt seemnevilja kui-
vati (Persidski), rehi (Laksaar) ning 
2 keldrit - jääkelder ja kartulikelder 
(Persidski). Mõisaaegses terameeste 
elumajas (minu elu- ja sünnikoht) elas 
6 perekonda: Leier, Lõhmus, Riisman-
del, Weiber, Hint ja Värnomasing, igal 
perel 1 tuba.
Minu lapsepõlve aastatel elas Ätte kü-
las 105 inimest ja 23 peret. Oli väga 
sõbralik külarahvas. Eriti on meelde 
jäänud rehepeksupäevad küla taludes. 
Ätte küla pered küla viimasest talust 
arvates olid: Raud (Ülesoo talu), Siirak 
(Jahi talu), Grüünvald (Soovere talu), 

Nautras (Koidula talu), Meos (Tiigina 
talu), Klemmer (Tasa talu), Toompe-
re (Allika talu), Nautras (Jalaka talu), 
Leier (Lillemäe talu), Vare (Kopli 
talu), Kangur (Kangro talu), Rehema 
(Rehemäe talu), Paluste (Laane talu), 
Sudist, Nöps (Väljavahe talu), Reba-
ne (Ahervarre talu), Hint (Liiva talu), 
Grünbach, Raatma (Ätte talu), Kellart, 
Harju (Tiuhkari talu), Grünvaldt (Kit-
se talu).

KOHVIMETSA LUgU
Kohvimets asub praeguse Kopli talu 
maal (endine Lillemäe talu) Ätte külas. 
Mets sai nime selle järgi, et Vara krahv 
olevat käinud metsas mõisapreilidega 
kohvi joomas. Mõisateenijad olid eel-
nevalt pidanud teeraja metsas asuvale 
mäele luudadega puhtaks pühkima.

Minu noorusaastatel rajasid Ätte küla 
noored taluperemees Leieri abiga 
Kohvimetsas asuvale mäele tantsup-
latsi. Jaaniõhtutel tehti jaanituld ning 
tantsiti grammofoni- ja lõõtspillimuu-
sika saatel. Noori käis siia kokku kogu 
vallast. Südaööl käidi ka sõnajalaõit 
otsimas ning oli neidki, kes selle leid-
sid. On meeles ka, kui ühel sõjaaegsel 
jaaniõhtul sõitsid Kohvimetsa hobu-
kaarikuga saksa sõjaväelased Tartust. 
Kõik möödus rahulikult, tantsiti ja 
sõideti jälle Tartusse tagasi.
Kohvimetsa jaanituledest on jäänud 
minu lapsepõlve kaunid mälestused.

Eevi Persidski (Vare)
Ätte küla

MINU KODU VARA VALLAS

ÄTTE KÜLA jAANIÕHTU
Üle 13 pika aasta said taaskord Ätteväl-
ja talus kokku küla elanikud, et süüdata 
ühiselt jaanilõke ning tunda ühtsuse-
tunnet.
Saime kokku 22. juuni õhtul, külaelanik-
ke muudkui saabus, kõigil kaasas midagi 
maitsvat ühisele toidulauale. Alustasime 
suures ringis seistes, et iga talu saaks teha 
pisikese tutvustuse. Seejärel kuulasime 
väga huvitavat ja põhjalikku ettekannet 
meie küla talude ajaloo kohta. Siinkohal 

täname Eevi Persidskit ja Liis Zirkelit. 
Sära silmis mängisime traditsioonilisi 
„jaanimänge“: kotijooks ja kummikuvi-
se, eriti pakkus nalja ja enda proovilepa-
nemise lusti karkudel kõndimine.
Peagi saabus aeg süüdata lõke, mis alus-
tas suure tossupilvega, et siis ilusa ere-
da leegiga krõbisedes põlema süttida, 
üheskoos lõkke ääres seistes saatsime 
teele soovi:  IKKA IGAL AASTAL KOK-
KU SAADA!

Õhtu oli meeletult ilus, päikeseratas loo-
jus justkui suur pannkook, rohutirtsud 
taamal siristamas. Koju minnes põksus 
süda rõõmust ja heast tundest, kui arm-
sas külas me elame. Kui palju armsaid 
inimesi elab meie ümber, aitäh meile 
kõigile!

Avely Laksaar
Allika talu perenaine
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SPORT

MAITURNIIR MAADLUSES
21. mail kogunes 65 noort maadlushuvilist Vara spordihoonesse, 
et üks mehine võistlus maha pidada. Kõige pisemad maadlejad 
kaalusid kõigest 23 kilogrammi, kuid olid juba maadluse põhi-
võtted selgeks saanud ja pusisid matil täie hingega. Suuremate 
maadlejate puhul oli näha taktikat ja vilumust. Vara vallast osales 
sel aastal kolm maadlejat – Robert Kerenberg, 50 kg - 4. koht, 
Martin Väljaste, 58 kg - 4. koht ja Devid Dudkin , 85kg - 2. koht. 

Lisaks maadlejatele on võistluste heaks sujumiseks vaja ka teisi 
abilisi. Maiturniiril käib juba aastaid professionaalne kohtuni-
ke meeskond, tänu kellele kõik vajalik saab kiirelt ja korralikult 
fikseeritud. Lauas juhatas vägesid Veiko Proovel, matil aga jälgis 
noori Peep Arold, kelle tase kohtunikuna on nii hea, et suvel lä-
heb ta otsuseid tegema ka Rio Olümpiale. 

Võistluste läbiviimist toetasid: HMN, Kehakultuuri ja Spordi 
sihtkapital, Vara vald ja SA Vara Sport.

MILŠTEINI KORVPALLITURNIIR
Igor Milšteini mälestusturniir korvpallis peeti sel korral Varal. 
Taaskord aeti enne võistlust kõik segamini: võistkonnad, kes on 
muidu harjunud koos mängima, löödi ühte pikka ritta ja jagati 
kolmeks. Seega näitas pime juhus, kellega sel korral tuleb nö ühes 
paadis istuda. Segased võistkonnad tegid aga mängu kaasahaara-
vaks ja põnevaks nii mängijatele endile kui ka pealtvaatajatele. 
Võitjakarika pälvis võistkond Hele, kuhu kuulusid: Allan, Veikko, 
Andres ja Mario. II koha saavutas võistkond Tume, koosseisus 
Siimar, Mait, Sigmar ja Marek. III koht kuulus võistkonnale Vär-
viline, kus mängisid Kert, Janno, Ragnar ja Margus Tume.
Tänud kõigile osalejatele, abilistele ja toetajatele - Tartumaa Eks-
pertgrupp ja Vara vald.

EMAjÕE MÄNgUD
5. juunil toimusid Lähtel 40. Emajõe Mängud. Vara vald võttis 
edukalt osa neljal alal. Võidu võtsid võrkpallurid Anžeelika Tap-
po ja Reet Alas. 
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Sama edukalt esindasid valda Koit, Roland ja Rihard Laksaar pe-
revõistlusel.

II koha võitsid mälumängurid Siim Avi, Madis Avi, Kalju Mägi, 
Tõnu Talve ja Karmen Viikmaa ning Tarmo Leini juhtkonna-
võistluses. 
Suur aitäh osalejatele tublide saavutuste eest!

KUTSE VÕISTLUSTELE: 
1. Vara valla suvemängud

Valla suvemängud toimuvad sel aastal 9. juulil Vara staadio-
nil. Osalema on oodatud kõiki Vara valla suured ja väike-
sed elanikud. Tegevusi jätkub kogu päevaks. Pane oma küla, 
sõpruskonna või suguvõsa võistkond kokku ja registreeru 
sport.vara@gmail.com või küsi lisainfot 5300 9392, Katri-
nilt. Võistluste juhend on leitav www.varasport.eu.

2. Peipsi suvemängud

Samuti ootame võistlejaid Peipsi suvemängudele, mis sel 
aastal toimuvad 22.-23. juuli Mikitamäel. Esialgu on teada, 
et võistlused toimuvad järgmistel aladel: juhtkonnavõistlus, 
kalapüük, sõudmine, jalgrattasõit, köievedu, laskmine, auto 
tõmbamine, kergejõustik, korvpall M-3, võrkpall N, mälu-
mäng, teatevõistlus. 

Kui Sa leiad mõne ala, mis meeldib ja sa sooviksid osale-
da, siis anna julgelt teada sport.vara@gmail.com või 5300 
9392! Võistluste täpse juhendi saabumisel on see leitav 
www.varasport.eu.

Katrin Reimand
SA Vara Sport

EELSEISVAD SÜNDMUSED:

09. juuli Vara valla suvemängud Varal

09. juuli Küladepäev ja Vara valla 25. aastapäev  
  Varal

22.-23. juuli Peipsi Suvemängud Mikitamäel

8.-12. august Läänemere ja Eesti merekultuuri 
  infonädal Vara Noortekeskuses

11. august Väljasõit noortega Pärnusse 
  (info noortkeskustest)

19.-20. august Jalgpallivõistlused Vara Cup 2016

22.-27. august USA ja Atlandi ookeani infonädal 

  Koosa Noortekeskuses

23. august Kanuumatk 13+ vanustele 
  koolinoortele

25.-26. august Jalgrattamatk Välgi metsadesse
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Ühine raamatukogude suvise 
väljakutsega 1.-5. klassi lastele 
„Lugedes lossi!”

Selleks tuleb lapsel suve jooksul läbi lugeda vähemalt 7 raamatut, 
täita iga raamatu kohta tagasiside leht ning tagastada see raama-
tukokku.
Kui 7 raamatut loetud, saab iga laps endale Tuhkatriinu raamatu, 
milles valmiv loss ongi pääsmeks uhkele lugemispeole Alatskivil.
Päris lossis ootab sind näitleja, mänguasjamuuseumi mängujuht, 
tort, auhinnad ja üllatused! Toimub ka klassidevaheline vikto-
riin.
Vara raamatukogu soovitab lastele suvelugemiseks raamatuid 
kahest erinevast nimekirjast, valida võib ka muud eesti autorite 
uuemat lastekirjandust.
Raamatukogus on näitus mereteemalistest lasteraamatutest, mis 
sobivad samuti suvelugemiseks.
Nimekirjad:
1. MTÜ Lastekaitse Liidu eestvedamisel valitud, 2015. aasta „Hea 
lasteraamat” tiitli pälvinud raamatud:

Martin Baltscheit „Jänese kuld”
Contra „Kõik on kõige targemad”
Drew Daywalt „Rasvakriitide mäss”
Jennifer L. Holm „Kuldkala number 14”
Andrus Kivirähk „Oskar ja asjad”
Kairi Look „Piia Präänik kolib sisse”
Grigori Oster „Vallatu matemaatika”
Juhani Püttsepp „Gibraltari laevakoerte ühing”
Piret Raud „Lugu Sandrist, Murist, tillukesest emmest ja nähta-
matust Akslist”
Chris Riddell „Ada Goot ja kummitushiir”
Anti Saar „Kojamees Urmas”
Kertu Sillaste „Ei ole nii!”
Edward van de Vendel „Koer nimega Sam”

2. Apollo ja Lastekirjanduse Keskuse spetsialistide koostatud 
soovitusnimekiri:
0-7-aastased: 
1. Kertu Sillaste „Ei ole nii!“ 
2. Anti Saar „Kojamees Urmas“ 
3. Kairi Look „Piia Präänik kolib sisse“
4. Sergei Sedov „Laste Maailma muinaslood“
5. Indrek Koff „Ilusti“
6. Ulf Stark „Nupuvend“
8-12-aastased:
1. Grigori Oster „Vallatu matemaatika“
2. Edward van de Vendel „Koer nimega Sam“ ja selle järg „Sami 
saladused“
3. Chris Riddell „Ada Goot ja kummitushiir“

4. Andrus Kivirähk „Oskar ja asjad“
5. Mac Barnett „Kaks kaaki“
6. Ilmar Tomusk „Digipöörane kool“
7. David Walliams „Hirmus õudne hambaarst“
Noored: 
1. Reeli Reinaus „Verikambi“
2. Jenny Han „Kõigile poistele, keda olen kunagi armastanud“
3. Sarah Moore Fitzgerald „Lootuse õunakook“
4. E. Lockhart „Me olime valetajad“
5. Anthony Horowitz „Horowitzi õudus“ 1. ja 2. raamat 
6. Leslye Walton „Ava Lavenderi iseäralikud ja kaunid kannatus-
ed“
7. Ina Bruhn „Minu faking perekond“

Välgi raamatukogus
Juuni – juuli Endel Annuki fotonäitus J. Liivi luulega
Juuli   C. R. Jakobson - 175
August  N. Baturin - 80 
22.08.-30.09. Ettevõtte Helevalge fotonäitus

SEITSE AASTAT „Vesiroosi“ TEgEVUST
Seitse aastat tagasi loodi väike grupp nobenäppude poolt, kellel 
oli soov midagi oma kätega teha, omandada uusi teadmisi ja enda 
oskusi teistega jagada. Kui alustatud sai kolme liikmelise grupiga, 
siis nüüdseks oli meid juba kaheksa. Koos käisime esmaspäeviti, 
novembrist-maikuuni Välgi raamatukogus. Hooaja lõpetasime 
alati näitusega tehtud töödest. Nii sai omandatud palju erinevaid 
tehnikaid. Väga hea koostöö on olnud Koosa raamatukogu juures 
tegutseva seltsing „Siliminda“ käsitöölistega. 
Sel aastal külastas meie raamatukogu zooloog ja ajakirjanik, 
Maalehe endine peatoimetaja, riigikogulane Peeter Ernits. Eriti 
meeldis talle ristpiste tehnikas tikitud padi, selle oli teinud meie 
ainus meesliige. 
Seoses Välgi raamatukogu ümberkorraldamisega on tekkinud 
käsitööliste hulgas erinevaid mõtteid meie edasise tegevuse koh-
ta. 
Head „Vesiroosi“ liikmed südamest loodan, et kohtume sügisel 
taas..

RAAMATKOGUD
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KAIAVERE METSATALUDE 
ELANIKEST jA NENDE 
KOORMISTEST 
19. SAjANDI ALgUL

Liivimaa Maamõõdu Revisjonikomis-
joni fondis (EAA. F.567, N.2) on kirjas 
ka Kaiavere mõisa poolt metsataludele 
pandud koormised. Liivimaal viis talu-
rahvaseaduse (kinnitati keisri poolt 20. 
veebruaril 1804) elluviimine uut tüüpi 
vakuraamatute koostamisele. Seadusega 
loodi maamõõdu revisjoni komisjonid, 
kes nõudsid mõisnikelt andmete esita-
mist selle kohta, millises väärtuses on 
nende arvates talupoegade käes maad ja 
kui palju on nad seni nõudnud teoorjust 
ja andameid. Ka Kaiavere mõisa puhul 
on mõisa omanik Otto Gustav Baron 
von Rosen (Säilik 272) poolt kirja pan-
dud koormisi revisjoni komisjoni poolt 
tublisti vähendatud. Säilik 275-s oleva-
tele dokumentidele on alla kirjutanud 
maakorraldaja Friedrich Christiani. 

Allpool vaadelgem lähemalt Kaiave-
re metsakülade talupoegade koormisi. 
1805. a pidi Paidest pärit (passi omav) 
ja Selgise külas elav Sider Jefimov (oma 
vennaga), lisaks pearahale, mida mak-
sis Paidesse, maksma maa eest mõisas-
se aastas 30 rubla. Tema peres oli töö-
jõulisi inimesi 3 mees- ja 2 naissoost. 
Töövõimeliste inimeste arv oli aluseks 
riigimaksete määramisel, seda arvestati 
teede ehituskoormise määramisel. Sama 
palju pidi maksma samas külas elav 
Kernere Jakob, kes varem oli olnud kan-
gur Eestimaal. Sider Jefimovi adramaa 
suurus oli 1/6 ja Kernere Jakobil 1/12. 
Kernere Jakobil oli kodus 2 mees-ja 2 
naissoost tööjõulist inimest. Tööjõuliste 
inimeste alla kuulusid inimesed vanuses 
15-60 aastat. 

Kärgandi külas elasid Riiast (pass välja 
antud) pärit Jefim Gavrilov oma venna-
ga ja ta maksis pearahamaksule (maksis 
Riiga) lisaks 25 rubla aastas mõisa maa 
eest. Wlass Sacharow (koos vennaga) ja 
Naum Saweljew, mõlemad Tartust, pi-
did samuti lisaks pearahale maksma 25 
rubla maa eest. Kärgandi talud olid kõik 
1/12 adramaa suurused. Kahel esimesel 
oli peres 2 mees- ja 2 naissoost tööjõulist 
inimest. Naum Saweljevil aga 1 mees- ja 
2 naissoost tööjõulist inimest.

Hajatalude elanikest maksis Jaksi Jakov 
(koos poegadega) lisaks pearahale maa 
eest 45 rubla. Jacksi Jakovi talumaa suu-
rus oli 1/6 adramaad ning tal oli peres 
5 mees-ja 3 naissoost tööjõulist inimest. 
Vilikonsas elanud Willikonsa Andres oli 
metsavaht ja tema talus oli 1 mees- ja 2 
naissoost töövõimelist inimest. Maa suu-
rus oli 1/12 adramaad. Vastavalt mõisa 
vajadusele tuli tal lisaks teha abitegu 
ühe inimesega 8 hobuse-ja 21 jalapäeva. 
Metsavaht pidi aitama sõnnikuveo, hei-
naniitmise ja viljakoristuse juures 1 me-
hega ja tegema 3 voori. 

Kaiavere metsas elasid 1805. a venelased 
ja vabad inimesed, kellelt ei nõutud 
põhi- ega abitegu. 

Liivimaa Maamõõdu Revisjoni Komis-
joni materjalid näitavad ka Kaiavere 
mõisa metsakülade suurust ajavahemi-
kul 1809-1818. Maad on boniteeritud, 
s.o hinnatud nende headuse järgi. Aia-
maatükid on hinnatud teise klassi kuu-
luvaks, põllumaatükid, heinamaad ja 
võsastunud maa 3. ja 4. klassi kuuluvaks. 
Näiteks on Selgisel aeda 35/8 vakamaad, 
põldu 1661/2, võsastunud maad 13½ ja 
heinamaad 53¾ vakamaad. Kokku oli 
Selgise küla pindala 237 3/8 vakamaad 
ja aluseks võttes Riia vakamaa suuruse 
0,37ha, saame Selgise küla suuruseks 
88ha. Kärgandi pindala on 215¾ vaka-
maad, mis teeb küla suuruseks umbes 
80 ha. Järvepera suuruseks on 1123/8 
vakamaad, 42ha ja Vilikonsas 54¾ ad-
ramaad, s.o umbes 20,4ha. Kokku on 
nendes neljas külas maad 230,4ha, sel-
lest põllumaad umbes 120,25ha. (EAA. 
F.567, N.2, S.273, L.77). Kõik maatükid 
kuuluvad mõisale ja kolmes külas - Sel-
gisel, Kärgandis ja Järveperal ei ole pe-
remehi, maad on aasta peale väljaren-
ditavad. (EAA. F.567, N.2, S.273, L.77). 
Vilikonsas elas metsavaht.

Maarja-Magdaleena kihelkonna Kaia-
vere mõisa 1816. ja 1826. aasta hingere-
visjon. (EAA. F.1865, N.2, S.41-10, L.66 
p) põhjal saame teada, et Järveperal ela-
sid meestest Ivan Gregor, Thöns Jacob 
Jacobi p ja tema poeg Gustav, samuti 
elas Arri Jacob Tõnise p 1816. a-ks olid 
nad arvele võetud Tartu linnas. Kär-
gandis elavad venelased Philipp Gaw-
rilov, Anisim Gawrilowi p ja Spiridon 
Sachariew koos oma peredega. 1815. 
a on nad Tartu linnas arvele võetud ja 
sisse kirjutatud. Selgisel olid kõik neli 
peremeest venelased, nad olid 1815. a 
Tartus arvele võetud (EAA. F.1865, N.2, 

S.41-10, L.66 p-67 p). Vilikonsas elab 
1816. a Willikonsa Andres oma pere-
ga (pere koosseisu kuulusid ka sulased 
ja tüdrukud) ja Willikonsa Karel Jurri 
p perega. Kokku oli nendes neljas kü-
las 50-60 inimest. Maaharimisele lisaks 
tegeldi kindlasti ka metsa lõikamisega. 
1826. a.hingerevisjonist selgub huvitavat 
ka külade elanike kohta. Järvepera kohta 
öeldakse, et selles külas on mitmed ve-
nelased, kes on Tartus sisse kirjutatud. 
Kärgandis elab Vaino, Jürri, kes on üle 
tulnud 1825. a Kudina vallast (EAA.
F.1865. N.2. S.42-2, Lk.49 p). Selgisel 
elab Märtin Märt Märdi p, kes oli olnud 
30 aastat Venemaal jooksus, seal on ta 
vene kombed saanud, tuli naise ja las-
tega 1823. a tagasi. Naine ja lapsed olid 
umbkeelsed. 1826. a seisuga palub ta Ka-
meralhofilt (Kroonupalat) tõendit, kuid 
pole vastust saanud (EAA. F.1865. N.2. 
S.42-2, Lk.51). Selgisel elavad ka soldati 
lapsed, nendest ühel on haige käsi ja ta 
on sõduri lapsena sisse kantud. Samas 
külas elab ka Maido Mihkel Laar´i poeg, 
kes on 25 aastat sõjaväes ära teeninud 
ja 1817. a vabanenud ning 1826. a oli ta 
69-aastane ja haiglane, tema poeg Enno 
sai pajukit (EAA. F.1865. N.2. S.42-2, 
Lk.51). 

Kaiavere mõisa omanik Sophie von 
Nolcken müüs Kaiavere hajametsatüki 
26. jaanuaril 1854 nelja tuhande rubla 
eest oma abikaasale, maakonna saadi-
kule, Ernst parun Nolckenile, kes selle 
täielikult Luunja mõisa alla jagas. 

Nüüdseks on metsakülade suurtest 
maa-aladest jäänud alles väikesed lapid 
ja ainult vakuraamatud võimaldavad 
kindlaks määrata nende külade kuna-
gist tegelikku suurust. Selliseid kohti on 
palju teisigi.   

Ülevaate saamiseks rubla väärtusest 
olgu lisatud, et aastail 1764-1915 oli 
ühes rublas 18 grammi hõbedat (Eesti 
Entsüklopeedia VII. Tartu 1936, lk.361). 
Adramaa, Riia adramaa, suurus oli tol 
ajal 8-12 ha põldu.)

Endel Kuusik
Järvepera

AJALOOST
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diil.ee

Liigume!
Emajõe Mängud ja Rio olümpia on 

mõlemad head eesmärgid
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Meie hulgast on lahkunud…

KOIDU KUZNETSOVA
22.07.1943 – 05.06.2016

Metsakivi küla

MALL GRATŠEVA
29.11.1928 – 06.06.2016

Vara 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

Rõõmu, mis päikesest säravam!
Tervist, mis tormidest tugevam!

Õnnitleme juubilare ja eakaid 
sünnipäevalapsi!

AUGUST

92 VALVE NÕMM                        05.08 Metsakivi küla

91 HELJU SUUPS                       16.08 Vara küla

86 ALBERT REIMANN               03.08 Koosa küla

85 VALLOT KAASIK                     02.08 Sookalduse küla

83 VIRVE GEIMONEN                17.08 Pilpaküla küla

83 LUDMILLA PEETSO              20.08 Välgi küla

81 VALENTINA SADAM               01.08 Koosa küla

81 MARIA FROLOVA                   17.08 Vara küla

80 REIN MÄGI                             05.08 Vara küla

75 MAIE DREIMANN                  06.08 Vara küla

70 VASSILI BULÕGIN                 06.08 Kargaja küla

60 AIVAR GELLERT                    22.08 Metsakivi küla

Vara vallavalitsus annab teada, et 
seoses Koosa sauna remondiga 
on saun alates juulist külastajate-
le suletud. 

Saun taasavatakse sügisel. Sauna 
renoveerimiseks on taotletud toe-
tust „Peipsiveere programmist“ 
ning tegevuse eesmärgiks on 
Koosa sauna, kui ühe vähestest 
säilinud omataolistest külasauna-
dest, ajastutruu renoveerimine.

Vara vallavalitsus

UUED VALLAKODANIKUD!

RENOR BOŽLOV
29.05.2016 Koosa küla

UKU SARAPUU
10.06.2016 Keressaare küla

Õnnitleme lapsevanemaid!

KUTSUME ÕPPEREISILE
„KUIDAS ELAD IDA-VIRUMAA?“ 

13. JUULIL 2016 

¤ OODATUD ON LAPSED ALATES KESKMISEST KOOLIEAST 
¤ TOIDUKULUD KANNAB IGAÜKS ISE 

¤ REGISTREERIMINE JA TÄPSEM TEAVE 
- VARAL    VAIKE  5669 3734 
- KOOSAL   INGRID 5341 3934 


