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Ole oma tahte isand ja oma südametunnistuse ori (Aristoteles)

Väikestel lastel on väikesed peod, 
väikesed südamed, väikesed teod. 
Väikestel lastel on veeselged silmad, 
neile veel tundmata vihmased ilmad. 
Väikestel lastel on looduse juuksed, 
tõeline naer ja tõelised nuuksed. 
Nemad ei tea veel pettust ja valet, 
nemad ei tunne veel maailma pahet. 

9. mail toimus Vara lasteaia saalis Vara 
vallas 2015. aastal sündinud laste ja nende 
vanemate pidulik vastuvõtt. 2015. aastal 
sündis meie vallas 16 uut ilmakodanikku: 
6 tüdrukut ja 10 poissi: 
DARJA JAKUBOVA
BIRKE KAASIK
HENRI KULPER
CHRISTELLA KUUSIK
JUHAN JOOSEP LAKSAAR
HANNES LÄTT
ARTUR MAZIN
ARMIN MOSKALENKO
MIKHAEL PERSIDSKI
JORMA PILT

MERIBEL REINO
TRIIN REINOMÄGI
ADELE SOPLEPMANN
JANEK SÕNNA
JAROSLAV ŠIROKOV
STIG TOROKVEI

Vallavanema vastuvõtule tulid lapseva-
nemad koos oma väikeste järeltulijatega. 
Traditsioonilisel üritusel laulsid laste-
aialapsed, tänati lapsevanemaid ning iga 
päevakangelane sai endale mälestuseks 
nimelise hõbelusika. 

2015. AASTAL SÜNDINUD LASTE JA NENDE VANEMATE VASTUVÕTT
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VALLAVALITSUSES
Vallavalitsuse istungitel

Väljastati projekteerimistingimused Vara külas Vahtra kinnistule 
rajatava elektri ja soojuse koostootmisjaama projekteerimiseks ning 
Mustametsa külas Soorebase kinnistule rajatava abihoone projektee-
rimiseks.
Määrati teede teenindusmaade suurused, lähiaadressid ja sihtots-
tarbed Kogre-Vänastu, Varesmäe, Tõrve-Särgla ja Poetaguse teede 
kohta.
Tunnistati Vara lasteaia mänguväljakule atraktsioonide paigaldami-
se edukaks pakkujaks KSIL Eesti OÜ kui kõige madalama hinnaga 
pakkumus.
Tunnistati riigihanke „Koosa mängude maja ümberehitamise pro-
jekteerimis- ja ehitustööd“ edukaks pakkujaks Lähte Ehituse AS kui 
kõige madalama hinnaga pakkumus.
Nõustuti Põrgu külas Rangi kinnistu jagamisega kaheks eraldi ka-
tastriüksuseks ja Alajõe külas Vara kontori kinnistu jagamisega ka-
heks eraldi katastriüksuseks.
Määrati Vara külas Aedniku, Ottise, Kaupmehe pumbamaja ja Kada-
ka katastriüksuste jagamise käigus tekkivate katastriüksuste nimed 
ja sihtotstarbed kergliiklustee rajamiseks transpordimaa katastriük-
suse moodustamise eesmärgil.
Kinnitati maakorraldustoimingu tulemusena Ätte külas Liivavahe ja 
Uusmaa kinnistute piiride muudatused. 
Nõustuti Alajõe külas asuva taotlustest vaba hoonestamata Taimeaia 
ja Suvivilja katastriüksuste riigi omandisse jätmisega riigi maareser-
vina.
Väljastati kasutusluba Meoma külas Johansoni katastriüksusel laien-
datud hoone kasutusele võtmiseks.
Nõustuti isikliku kasutusõiguse seadmisega Elektrilevi OÜ kasuks 
seoses avalikes huvides Telmani alajaama fiider 7 kliendiprobleemi 
lahendamisega Mälestuskivi katastriüksusel Metsakivi külas.
Anti nõusolek AS-le Nordecon vee erikasutuseks seoses Metsakivi 
silla truubi rekonstrueerimisega Kargaja jõel Metsakivi külas.
Paigutati ööpäevasele hoolekandeteenusele valla elanik, kuna isik ei 
suuda oma erivajaduste ja tervisliku seisundi tõttu kodustes tingi-
mustes iseseisvalt toime tulla. 
Pikendati sotsiaaleluruumi üürilepinguid Vara 7-8 sotsiaalkorterite 
üürnikele. 

Elle Padar, vallasekretär
Volikogu istungite protokollid, määrused ja otsused ning vallavalitsuse 
korraldused ja määrused on avalikustatud valla kodulehe dokumen-
diregistris www.varavald.ee

VALLAVALITSUS ANNAB TEADA
Vastavalt Maareformi seaduse § 28 lõike 1 punktile 9 antakse mu-
nitsipaalomandisse kasutusel olevate, omandiõigust tõendavate do-
kumentideta, enne ehitusseaduse jõustumist (01.01.2003. a) rajatud 
abihoonete, kuuride, garaažide ja muu sellise teenindamiseks vajalik 
maa.
Vara vallal on plaanis esitada maavanemale taotlused seni reformi-
mata maale, kus asuvad kasutusel olevad omandiõigust tõendavate 
dokumentideta enne ehitusseaduse jõustumist (01.01.2003. a) ra-
jatud abihooned, kuurid, garaažid.

1. Koosa külas Paju katastriüksusest (86102:001:0714) lõunas 
asuv end ühislaut
2. Koosa külas Mängude maja katastriüksuse (86102:001:0212) 
kõrval asuvad garaažid
3. Koosa külas Silla katastriüksuse (86102:001:0018) kõrval asu-
vad garaažid
4. Särgla külas Laane katastriüksusest (86101:001:0003) lõunas 
asuvad kuurid ja abihoone

Kodanikel, kellel on esitada nimetatud ehitiste kohta kehtivaid no-
tariaalselt kinnitatud omandiõiguse dokumendid ja kes soovivad ise 
erastada garaaži juurde maad ja on valmis kandma maa erastamisega 
kaasnevaid kulusid, palun esitada omandiõiguse dokumendid koos 
kirjaliku avaldusega Vara vallale hiljemalt 17. juuni 2016. a.

Vallavalitsus jaotab Vara valla vähekindlustatud 
peredele eraldatud soodushinnaga laagrituusikuid  

Vallavalitsuse sotsiaalabitalitusel on jaotada:
1) 5 tuusikut 28. juuni kuni 5. juuli (7-15. aastased lapsed)
Lastekaitse Liidu Remniku Õppe- ja puhkekeskuse laagris (Peipsi 
järve põhjarannikul Alajõe vallas);
2) 3 tuusikut 21. juuli kuni 27. juuli (7-16. aastased lapsed)
Valgemetsa Noortelaagris Põlvamaal Vaste-Kuuste vallas;
3) 3 tuusikut 10. august kuni 16. august (7-16. aastased lapsed) 
Valgemetsa Noortelaagris Põlvamaal Vaste-Kuuste vallas.
Täpsem info ja taotlemine Varal tel 7315 873, 5669 3734 (Vaike) ja 
Koosal tel 7453 271, 5341 3934 (Ingrid). Laagrite kohta infot on või-
malik leida Lastekaitse Liidu kodulehelt http://www.lastekaitseliit.
ee/lastelaagrid/ ja OÜ Valgemetsa Puhkeküla kodulehelt aadressil 
http://www.valgemetsa.ee.

Kutsume ettevõtjaid 
ja organisatsioone 
osalema tartu 
suvelaadale!

15. – 17. juulil toimub Tartus ja Lõu-
na- Eestis suursündmus Rally Estonia 
2016 ning selle raames Vabaduse pui-
esteel tartu suvelaat 2016.
Rally Estonia 2016 korraldajad ja Voo-
remaa Geopargi omavalitsused kutsu-
vad Sind laadal kaasa lööma.
Tartu Suvelaadale on oodatud:

• kõik kohapeal toodetavad tooted/
teenused;
• kohalik käsitöö;

• kohalik toit ainult kaasa müümi-
seks;
• atraktsioonid.

Tartu Suvelaada avamise kellaajad:
14.07 – telkide ülespanek ja alade 
ehitus (kellel suuremad ja rohkem 
tööd)
15.07 – kuni 14:00 telkide ülespanek 
– Suvelaat on avatud 15:00-22:00
16.07 – Suvelaat avatud 14:00-22:00 
(sõltub osaliselt ka programmist, mis 
laval toimub)
17.07 – Suvelaat avatud 13:00-19:00
Osalemistasu (vajalik eelnev registree-
rumine):
- Toodete ja teenuste tutvustamisel 
on osalemistasu 5 EUR/ jooksevmee-

ter.
- Toodete ja teenustega kauplemisel 
on osalemistasu 15 EUR/ jooksevmee-
ter.
REGISTREERIMISE TÄHTAEG ON 27. 
JUUNI 2016
28. juuni, kell 10:00 toimub laadaliste 
kokkusaamine Jääaja Keskuses
Lisainfo ja registreerimine
Tartu Ärinõuandla Tartu Suvelaada 
koordinaator Roomet Sedman, 
508 3333,
e-post:kaubandusala2016@gmail.
com
http://jaaaeg.ee/geopark/et/tartu-su-
velaat-2016/

Laadal näeme!
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KAHERATTALISTE 
RATSUDEGA OHUTULT 
LIIKLEMA

On rõõm näha, et kevade saabumisega 
täituvad meie linnatänavad kaherat-
taliste sõpradega. Pika ja pimeda talve 
tõttu kipub aga juhtuma, et autojuhti-
de jaoks tunduvad kaherattalised tee-
del esialgu ootamatud ja ka jalgrattu-
rid on mõned põhitõed ära unustanud. 
Kordame need üle!

Kahjuks näitab statistika, et just kevaditi, 
kui rattateed lumest puhtad ja ratturid 
emotsioonidest ja energiast pakatamas, 
juhtub õnnetusi jalgratturitega tavapä-
rasest enam. Möödunud aastal juhtus 
Tartumaal jalgratturitega 29 liiklusõn-
netust. Paraku on ka sel aastal juhtunud 
juba 2 liiklusõnnetust ja mõlema õnne-
tuse põhjustajaks oli autojuht. Viimane 
õnnetus juhtus aprilli alguses, kui maja 
sisehoovist väljasõitev autojuht riivas 
mööda kõnniteed liikuvat jalgratturit, 
kes sai ka kergemaid vigastusi. Jalgratta 
turvatoolis oli ka väikelaps, kes oli nõue-
tekohaselt kinnitatud ja kandis kiivrit. 
Õnneks laps õnnetuses viga ei saanud.

Vältimaks liiklusõnnetusi ratturi ja au-
tojuhi vahel, tuleks oma teadmisi ning 
oskusi värskendada. Esmalt enne sõitu 
kontrollida, kas jalgratta pidurid ja sig-
naalkell on endiselt töökorras ja toimi-
vad. Et ratas kaasliiklejate jaoks nähtav 
oleks, peab sel ees olema valge ja taga 
punane tuli ning vähemalt ühe ratta 
mõlemal küljel kollane või valge helkur. 

Sõites pimedal ajal või halva nähtavuse 
tingimustes peavad ratta esi- ja tagatuli 
olema sisse lülitatud. Et ka ise märkama-
tuks mitte jääda, on mõistlik ise samuti 
sõites kanda ohutusvesti või helkurma-
terjaliga varustatud erksavärvilist riie-
tust.

Laste ohutust silmas pidades on kehtes-
tatud nõue, et alla 16-aastased lapsed 
peavad teel jalgrattaga sõites kandma 
jalgratturikiivrit. Samuti peab sobiv 
kiiver olema näiteks jalgrattaistmel või 
–haagises sõidutatavatel lastel. Kuigi 
seadus ei nõua vanemal kui 16 aastasel 
inimesel kaitsva kiivri kandmist, on äär-
miselt vajalik seda teha ka vanematel, 
kes samas saavad  kaitsta ennast ja olla 
ka eeskujuks väiksematele liiklejatele.

Ratturite, rulluisutajate ja ka teiste kerg-
liiklejate jaoks on ohutul liikumisel 
tähtis, et avatud oleks kõik meeled. Kõr-
vaklappidest muusika kuulamine või 
ninapidi nutitelefonis surfamine lõikab 
aga liikleja ümbritsevast ära ja seega on 
oluline, et klapid ja telefonid liiklusest 
eemale jääks. 

Lastele tasub kodus põhilised liiklus-
reeglid üle korrata.

Iseseisvalt sõiduteel liigeldes peab jal-
grattur olema vähemalt 10-aastane. 10-
15-aastane jalgrattur peab selleks oma-
ma ka vastavat juhiluba. Liiklusseaduse 
kohaselt on lubatud lapsevanema järele-
valve all sõiduteel jalgratast juhtida vä-
hemalt 8-aastasel lapsel. Sel juhul ei ole 
lapsel juhiluba nõutav, kuid lapsevanem 
peab oskama valida ohutuks rattasõi-
duks sobiva liikluskeskkonna ning vas-
tutab ka lapse ohutuse ja liikluses õige 
käitumise eest. 

Juhin tähelepanu asjaolule, et sõidutee 
ületamisel ülekäigurajal ei ole jalgrattur 
võrdsustatud jalakäijaga. Kui mootorsõi-
duki juht on kohustatud ülekäigurajal 
jalakäijale teed andma, siis jalgrattaga 
sõitva liikleja suhtes mootorsõiduki ju-
hil sellist kohustust ei ole. Ülekäigura-
jal saab jalgrattur teed ületada siis, kui 
sõiduteel liiklejaid ei ole või siis võtma 
jalgratta käe kõrvale, et mootorsõ0iduki 
juhil tekiks kohustus talle ülekäigurajal 
teed anda. Kahetsusväärselt on see as-
jaolu  paljudele jalgratturitele teadmata 
ning on esinenud liiklusõnnetusi, kus 
jalgrattur saab vigastada just sellises 
olukorras.

Tuletan kõigile liiklusosalistele meelde, 
et kokkupõrke korral autoga saab roh-
kem kannatada alati nõrgem pool-jala-
käija ja jalgrattur, sest neil  pole ümber 
kaitsvat rauda.

Lisaks soovitan mitte jätta oma jalgratast 
avalikus kohas järelevalveta ega mingil 
juhul lukustamata. Jalgrattaid lukusta-
des tuleb lukk kinnitada kindlasti üm-
ber rattaraami ja posti nii, et jalgratast ei 
saaks kätte näiteks posti ülesse tõstmise 
või esiratta eemaldamise teel, kus lukk 
libiseb esihargi küljest maha ja jääb sin-
na samasse posti külge. Kui jalgratas on 
teile väärtuslik, tuleks kindlasti investee-
rida korralikku rattalukku. 

Politsei soovib kõigile jalgratturitele ja 
teistele liiklejaile ohutut liiklemist ja tä-
helepanelikkust ning teineteisega arves-
tamist teedel ja tänavatel. 

Anneli Jürison
piirkonnapolitseinik

KA JÕULUSIGADE 
PIDAMISEL TULEB KÕIKI 
NÕUDEID TÄITA

Kuigi alates eelmise aasta septembri-
kuust pole uusi sigade Aafrika katku 
juhtumeid kodusigadel avastatud, pü-
sib seakasvatustele endiselt väga suur 
oht. Seepärast peab iga loomapidaja 
kõiki riske ja nende riskide maandami-
seks vajalike investeeringute mõttekust 
hoolega kaaluma ja arvestama, et ka 
jõulusigade pidamisel tuleb kõiki nõu-
deid täita. 

Suve lähenemine suurendab seakatku 
leviku riski. Veterinaar- ja Toiduamet 
diagnoosib igal nädalal sigade Aafrika 
katku kümnetel metssigadel erinevates 
Eesti piirkondades. See näitab, et viiruse 
kontsentratsioon looduses on väga kõr-
ge ja seakatku oht pole kuhugi kadunud. 
Vastupidi – oht uuteks puhanguteks on 
niisama suur kui aasta tagasi. Vaatama-
ta sellele, et viimased taudipuhangud 
koduseafarmides diagnoositi enam kui 
pool aastat tagasi, ei tohiks ükski sea-
kasvataja valvsust kaotada. 

Nagu näitasid 2015. aasta taudipuhan-
gud Eestis ja kinnitavad ka naaberriikide 
kogemused, on kõige suurem puhangu-
te oht just suvekuudel juulist septembri-

ni ning seakatku leviku suvine kõrgaeg 
alles ees. See on aeg, mil algab suurem 
metssigade liikumine metsas - otsitakse 
uusi sööda- ja paaritumisalasid, sügisel 
koonduvad metssead gruppidesse ning 
liiguvad karjana koos, suve lõpul tule-
vad metssead põldudele sööma. Samuti 
on sel ajal metsas suurem inimeste lii-
kumine ja rohkem võimalusi inimeste 
ning nakatunud metssigade liikumistra-
jektooride ristumiseks. 

Suurim risk seakatku farmi jõudmisel on 
inimene. Kuna taudi tõrjumiseks metsas 
ei ole kiireid ja lihtsaid lahendusi ning 
oht jääb püsima veel pikaks ajaks, on 
määrava tähtsusega just see, mis toimub 
farmis, selle territooriumil ja väravas. 
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Võitlus katku eemalhoidmiseks nõuab 
nii suurtelt kui väikestelt seakasvataja-
telt väga karmi enesedistsipliini bioohu-
tusmeetmete järgimisel. Väiksemgi ek-
simus võib põhjustada taudi jõudmise 
metsast farmi.
Veterinaar- ja Toiduameti (VTA) ning 
Eesti Maaülikooli teadlaste koostöös 
2015. aasta sügisel seakatku nakatunud 
farmides läbiviidud täiendavast epide-
mioloogilisest uuringust selgus, et kõige 
tõenäolisemad nakkuse farmi sattumi-
se põhjused olid loomade nakatumine 
viirusega saastunud sööda kaudu ning 
loomapidajate eksimused bioohutuse 
nõuete täitmisel. Teadlaste hinnangul 
sattus bioohutusnõuete vastu eksimisel 
haigustekitaja tõenäoliselt farmi töötaja 
jalanõude, rõivaste või laudainventariga, 
inimeste hooletusest või teadmatusest. 
See tähendab, et bioohutusnõuete hool-
sama järgimisega oleks saanud loomade 
haigestumist vältida. 
Nõuded on ühesugused nii suurtele kui 
väikestele. 2015. aasta septembrist keh-
testati sigade Aafrika katku puhangute 
tõttu kõigile seakasvatustele uued ja kar-
mimad bioohutusnõuded, et metsas le-
vivast katkust tulenevaid riske maanda-
da. Uute nõuetena rakendusid ooteaeg 
söödale ja allapanule ohutuse tagami-
seks, sigade väljaspidamise täielik keeld 
ja territooriumi tarastuse nõue.
Bioohutusnõuded peavad tagama, et 
loomapidamine toimuks oludes, kus 
kogu loomade, inimeste ja transpordi-
vahendite liikumine on range kontrolli 
all ja kõik bioohutuse tagamiseks tehtud 
tegevused fikseeritud ja kontrollitavad. 
Väikemajapidamiste puhul võib sellise 
kontrolli rakendamine olla keeruline ja 
investeeringud, mis tuleb ühe-kahe loo-
ma kaitsmiseks bioohutusse teha väga 
suured võimalikku saadavat tulu silmas 
pidades. 
Kuid katku jaoks pole vahet, kas tegemist 
on väikemajapidamiste või suurfarmide-
ga – see ohustab ühtmoodi kõiki seakas-
vatajaid. Seepärast tuletab Veterinaar- ja 
Toiduamet meelde, et karmistunud bi-
oohutusnõuded kehtivad kõigile seakas-
vatajatele - nõuded on ühesugused ning 
VTA kontrollib neid täie rangusega.
Bioohutuskava aitab loomapidajal järge 
pidada. Üks olulisemaid uusi jõustu-
nud nõudeid oli kohustus ettevõtte või 
majapidamise vajadustest ja reaalsetest 
oludest lähtuva bioohutuskava koosta-

miseks. Bioohutuskavas tuleb näidata 
tegevused, mida seapidaja teeb, et hoida 
bioohutus farmis kontrolli all. 
Bioohutuskava on kirjalik dokument, 
milles loomapidaja kirjeldab lühidalt 
loomapidamisega seonduvaid tegevusi 
(loomakasvatushoones rakendatavad 
hügieenimeetmed, uute loomade sisse-
toomise ja teise farmi paigutamise reeg-
lid, loomade sissetuleku ja väljamineku 
registreerimine, puhastamine ja desin-
fitseerimine, sõnniku ja allapanu ära-
vedu, korjuste eemaldamine, külaliste 
registreerimine, farmi teenindava tran-
spordi liikumine jmt tegevused), nen-
dega seotud riske ja riskide maandamist 
lähtuvalt taudiohust. 
Seejuures on tähtis, et need tegevused on 
kirjas kas vihikus või arvutis, toimuvad 
plaanipäraselt ning neid on võimalik 
kontrollida. Bioohutuskava peab olema 
igal loomapidajal abivahendina igapä-
evaseks kasutamiseks. Kava täitmise üle 
arvestuse pidamine annab loomapidaja-
le kindluse, et ta on ka tegelikult teinud 
kõik oma loomade kaitsmiseks.
Sead peavad olema registris. Kõik loo-
mapidamiseks kasutatavad hooned pea-
vad olema registreeritud Põllumajandu-
se Registrite ja Informatsiooni Ametis 
(PRIA). Teatis sigade arvu kohta 1. mai 
seisuga tuleb loomapidajal esitada PRIA-
le hiljemalt 15. maiks. Tuletame meelde, 
et see tähtaeg on lähenemas.
Loomataudide tõrjumise seisukohalt 
on väga oluline, et kõik loomapidajad 
täidaksid seadusest tulenevat kohustust 
ning registreeriksid loomapidamiseks 
kasutatavad hooned ja seal peetavad 
loomad. Register annab järelevalveame-
tile adekvaatse info loomade omanike, 
päritolu ja asukoha kohta. Nende and-
mete põhjal korraldatakse nii loomatau-
dide seiret, ennetamist kui tõrjet. 
Seepärast on kohustus peetavate loo-
made identifitseerimiseks ja registree-
rimiseks sätestatud ka loomatauditõrje 
seaduses. Veelgi enam - VTA-l on õigus 
loomade registreerimiskohustuse täit-
mata jätmise eest määrata rahatrahv 
eraisikule kuni 800 euro ning juriidili-
sele isikule kuni 2 000 euro ulatuses.
Ühtlasi tuletab VTA meelde, et seakatku 
riskipiirkondades (II–III tsoon) tuleb 
sigade oma tarbeks tapmisel teavitada 
sellest volitatud veterinaararsti või järe-
levalveametnikku, kes teostab tapaeelse 
ja -järgse ülevaatuse ning võtab vajadu-

sel proovid sigade Aafrika katku välista-
miseks. Loomade haigestumisest tuleb 
viivitamatult teavitada loomaarsti või 
kohalikku veterinaarkeskust. 
Üks siga on ohuks tuhandetele teistele. 
Eeloleval suvel sõltub väga palju igast 
üksikust seakasvatajast, kas suudame 
katku sel aastal farmidest eemal hoi-
da. Ja kaalul on väga palju. Möödunud 
aastal farmidesse jõudnud seakatk põh-
justas suurt majanduslikku kahju kogu 
Eesti seakasvatussektorile - nii naka-
tunud farmide omanikele, kes pidid 
seetõttu seapidamise lõpetama kui ka 
neile, kelle seakasvatus jäi Euroopa Ko-
misjoni poolt kehtestud piirangutsooni 
ning kes kaotasid sellega võimaluse oma 
toodanguga kaubelda. 
Euroopa Komisjoni poolt aasta lõpul 
seatud kriteeriumid taudi leviku tõkesta-
miseks kehtestatud tsoonide määramise 
ja kaotamise kohta annavad võimaluse 
taotleda tsoneerimise leevendamist ühe 
aasta möödumisel viimasest farmipu-
hangust. Seda tingimusel, et suvisel sea-
katku leviku kõrgajal uusi puhanguid ei 
tule. See tähendab, et üheainsa sea na-
katumine võib tuua kaasa tsoonide ka-
otamise edasilükkumise ja põhjustada 
suurt majanduslikku kahju mitte ainult 
üksikule loomapidajale, vaid kõigile piir-
konnas tegutsevatele seakasvatajatele. 
Eestis on traditsiooniks nn jõulusigade 
pidamine – kevadel võetakse põrsad, et 
need oma perele ja lähedastele jõulup-
raeks kasvatada. Sigade Aafrika katku 
jätkuva ohu tingimustes tuleks jõulu-
sigade pidamise otstarbekust hoolega 
kaaluda ning hinnata, kas ühe-kahe sea 
pidamisest saadav võimalik tulu kaalub 
üles sellega kaasnevad riskid. 
Lisaks:
Bioohutusnõuded sigade Aafrika katku 
vältimiseks farmis võtab kokku selgitav 
infograafik, mida on plakatina võima-
lik saada kõikidest maakondlikest ve-
terinaarkeskustest. Täpsemaid juhiseid 
seakatku vältimiseks antakse seakas-
vatajatele mõeldud infopäevadel, mis 
on mais-juunis kavas veel kolmes Eesti 
maakonnas. Infopäevadel osalemine on 
tasuta ja kõik loomapidajad on oodatud! 
Kogu seakatku puudutav teave on koon-
datud veebilehele www.seakatk.ee.

Maarja Kristian
VTA loomakaitse, loomatervise ja söötade 

osakonna juhataja
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KOOLIVEERG

STIILINÄDAL JA SÕBRAPÄEVA 
TÄHISTAMINE VARA PÕHIKOOLIS
31. märtsil toimus algava naljakuu tähistamiseks juba teist aastat 
järjest Vara Põhikoolis kiirelt üheks populaarseimaks ürituseks 
saanud PlayBox Show ehk tuntumate artistide ja lugude jäljen-
damine. Selle toimumist võib juba peaaegu lugeda traditsiooniks, 
sest nii meeleolukat sündmust lihtsalt peab ka järgnevatel aas-
tatel kordama. Ürituse on nii menukaks teinud just õpilaste ja 
õpetajate fantaasiarohkus ning esinejate uskumatu talent, mis tõi 
kokku terve saalitäie kaasaelajaid, kooliperest külalisteni välja. Ka 
minul isiklikult vajus nii mõnelgi puhul suu lahti, sest meie koolis 
on fantastiliselt andekaid inimesi! Seekord kuulus auväärt žürii 
hulka ka noor külaliskohtunik Tartust - laulja ja bändi Paha Polly 
endine liige Kristiina Taits, kelle jaoks oli sellisel üritusel osale-
mine oma põhikooliaastatest saati taas esmakordne. Tema sõnul 
oli tegemist „Uskumatult toreda üritusega!“ ning ta lisas, et „Ge-
niaalsetest etteastetest jätkub minu hinge naeru ja imetlust veel 
kauaks!“. Aitäh Kristiinale ning ülejäänud žüriiliikmetele Evele, 
Martenile ja Max-Gregorile!

5. mail käisid Vara põhikooli õpilased Tartus heategevuslikul 
teatejooksul. See on nüüdseks saanud juba tuhandete Eesti las-
te ja noorte jaoks ilusaks iga-aastaseks traditsiooniks, mille käi-
gus antakse panus oma eakaaslaste heaks, kes on liikumisvõime 
mõne elu keerdkäigu tõttu kaotanud. Meie koolist osales jooksul 
32 õpilast. 5. klassi II võistkonnale naeratas ka loosiõnn ja nad 
saavad üheskoos minna Tartu Seiklusparki turnima!

Uudis: Vara Põhikoolil on nüüd aktiivselt tegutsev sotsiaalmee-
dia lehekülg, mille leiavad huvilised Facebookist! Seal hakatakse 
kajastama kõike toimunut, käesolevat ja tulevat. Tasub kindlasti 
lehte jälgida!

Kaisa Telve ja Katrin Reimand

SOOKALDUSEL NARTSISSE IMETLEMAS
Paar päeva peale jüripäeva oli just paras aeg seada suund Soo-
kaldusele, et jõuda veel sel kevadel imetleda kevadiste kollaste 
lillede ilu. Nõnda 2.-3. klassi lapsed tegidki. Autoga kollasest lil-
leaiast mööda sõites ei tunneta seda rõõmu ja väge ja jõudu, mis 
õhkub lilledest siis, kui seisad nende kõrval. Valmistusime koolis 
veidi minekuks ette ja iga 3. klassi laps sai ülesandeks mõelda 
välja oma legend, kuidas nartsissiaed Sookaldusele tekkis. Tore, et 
fantaasiast puudu ei tulnud. Kuigi kollaste nartsisside kasvukoht 
on haruldane lausa terves Baltikumis, ei ole kõik oma valla lap-
sedki siin käinud. See viga sai parandatud. Plaanis on sel kevadel 
veel mööda valda ringi käia ning kohalike vaatamisväärsustega 
tutvuda.

Ruth Pari

KODUTÜTARDE KEVADLAAGER LUUNJAS
Aprillikuu viimane päev kalendris oli päikseline ja suvine. Just 
laagriilmaks loodud. Nii oligi tüdrukutel mõnus end Luunja laag-
ri majakestes sisse seada ning kaks päeva lahedalt aega veeta. 
Seekordne laager oli eelnevatest veidi erinev. Tüdrukud said osa 
erinevatest õpitubadest ning õppisid järgunõuetes olevaid teema-
sid. Päevad oli väga sisutihedad ja väsitavad, kuid ikkagi toredad. 
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Vara rühma tüdrukutel on kõigil juba 6. järk käes, seega mindi 
püüdma kõrgemat – 5. järku. Sellega said hästi hakkama Lenna-
Lotte Seli ja Säde Einasto. Kellel seekord ei õnnestunud, tuleb veel 
veidi õppida ning uuesti katsetada.

Kodutütred said mõõtu võtta ka kolmevõistluses, st tuli läbi teha 
3 ala, mille kokkuvõttena selgitatakse välja oma vanuseklassi pa-
rim. Tulemused saab teada alles suvelaagris. See ongi hea moti-
vatsioon siis kohal olla. Suvelaager toimub juulikuus. Ja kaugel 
see enam on… 

Ruth Pari

NUTI-EUROOPA
Nutitelefonid on õpilaste jaoks muutunud igapäevaseks tarbee-
semeks. Euroopa päeval toimus võistlusmäng „Nuti-Euroopa“. 
Küsimused olid esitatud QR koodidena, mida õpilased pidid 
koolimajast otsima. Võistlejad võisid vastamiseks kasutada oma 
nutitelefoni võimalusi.
Edukamad nutitelefoni kasutajad olid sel korral järgmised võistle-
jad: Anti Kivi, Kristo Helbre ja Henri Lillestik, Kretlin Muromets 
ja Mari Valts, Raigo Baumann ning Ergo Reinomägi. 
Mobiilsed vahendid on tänapäeva laste igapäevaelu lahutamatu 
osa ja seda tuleb kindlasti ka õppetöös ära kasutada. See muudab 
õpilased aktiivsemaks ja õppimisest huvitatumaks. 

Vallo Madar

ROBOMIKU LAHING 2016
24. aprillil toimus Jõhvi Spordihoones RoboMiku lahing 2016. 
Meie kooli kõige edukamad olid Annika Vaasa, Mari Valts ja 
Stella Riin Põldoja, kes saavutasid Scratch animatsioonis II koha. 
Võistlustööga saab tutvuda järgneval lingil: https://scratch.mit.
edu/projects/101118876/.
Tublid olid Thea Zirkel ja Mette-Marit Poltan Trahs Trek roboti-
mängus ning Kaspar Kangur, Martin Kõivik, Andris Saul ja Henri 
Järvoja LEGO linnaläbimises.

Vallo Madar

VARA KOOLI LAPSED MÄNGISID 
ALATSKIVIL DIScGOLfI
7. klassi õpilane Markus Võime räägib meile lähemalt, kuidas 
möödus Vara kooli matkapäev 7. aprillil. Küsitles Rait Laksaar.
Kus see matk toimus? Matk toimus Alatskivi lossi juures.
Kui kaua matk kestis? Matk kestis 1h ja 30 minutit.
Milline rühm matka võitis? Matk polnud võidu peale. Matka-
mäng oli võidu peale.
Milline tiim võitis matka mängu? Mängu võitis Kaspari Beli-
saare tiim.
Millest mäng koosnes? Mängus olid rühmad, mis koosnesid kol-
mest inimesest. Igale rühma liikmele anti üks lendav taldrik ja igale 
rühmale anti ka kaart, rühmad liikusid kaardil märgitud alale. Seal 
alal hakati taldrikut viskama rauast võrku. Rühm, kellel läks kõige 
vähem viskeid, et taldrik võrku saada, sai kõige rohkem punkte.
Kas matkal oli ka toitlustus? Matkal polnud toitlustust. Söödi 
koolis, aga soovijad võtsid ise toidu kaasa.
Kas matkal osales ainult Vara Põhikool? Sellel matkal osales ai-
nult Vara Põhikool.
Millal matk lõppes? Matk lõppes kell 3 ning pool neli olime Va-
ral.
Millega te matkalt tagasi saite? Tagasi saime Danieli bussiga.
Kas peale matka koolipäev jätkus? Peale matka saime kõik 
koju.
Kas te läheksite sellisele matkale veel? Ei läheks, sest seal polnud 
nii huvitav, kui arvasin.

Rait Laksaar ja Markus Võime
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KUNSTINÄITUSTEL
Vara kooli õpilased on ikka osalenud erinevatel kunstitööde 
võistlustel ning saavutanud häid tulemusi. 
Käesoleval kevadel viisime töid esmalt Tartu Kunstimuuseumi 
korraldatud kunstikonkursile „Tulevikumaastik“. Sinna saabus 
Eesti 96 erinevast koolist kokku 1219 tööd, millest näitusele valiti 
ainult 96. Nende hulgas oli kahe meie õpilase, Älis Rooma (9. kl) 
ja Regina Karise (7. kl), looming! Lisaks tunnistati Regina liiva-
maal „Elu peale jäämägede sulamist“ 11-15aastaste vanusegrupis 
III preemia vääriliseks ja kaunistas näituse reklaami. Muidugi 
käisime huviliste õpilastega väljapanekut imetlemas ning üksiti 
tutvusime samas majas Tartmusi kogude põhjal koostatud näitu-
sega „Jõgi voolab siit läbi... Peatükke Tartu kunstiloost“ (kuraator 
Tiiu Talvistu).

Praegu on viie meie õpilase tööd valitud Tartu linna ja maakonna 
koolide kunstinäitusele „Mikro-makro“ (avatud Tartus Tasku 2. 
korruse aatriumis kuni 2. juunini). Meie noored kunstnikud on: 
7. klassist Mette-Marit Poltan, Thea Zirkel, Regina Karise ning 9. 
klassist Älis Rooma ja Ervin Pütsepp. 

Kuna õpitakse eeskujude najal, sõidame vanema astme õpilastega 
veel õppeaasta lõpus vaatama loodusmaalide väljapanekut „Vi-
kerkaaremängud“ Ülenurme põllumajandusmuuseumis (avatud 
3. juulini; tutvustus aadressil: http://www.epm.ee/kaisi-vinogra-
dovi-vaipade-ja-maalide-naitus-vikerkaaremangud/).

Krista Tõnnov
Tartu Kunstimuuseumi ehk Tartmusi III korrusel avatud näitus 
on ülevaade Tartu kunstist 19. ja 20. sajandil. Seal on väga head 
pildid ja väga tore inimene, kes oskab hästi rääkida kunstiaja-
loost. Sealt õpib väga palju, mina soovitan minna igaühel kunsti-
muuseumi, kellel on vähegi huvi kunsti vastu. Näitus on lahti 
kuni 30.10.2016. 

Maiu Vau

VIIES VEERAND VARA VALLAS 2016
3. juunil Merekultuuriaastale pühendatud lastekaitsepäev 
Koosa Noorteklubi juures: ootame osavõtjaid mereteema-
lises kostüümis-riietuses, näomaalinguga!
- Õppeprogrammi „Näoga mere poole“ veeohutuskoolitus 
- Mereteemaliste magnetite ja ehete käsitöötuba
- Teaduse õpituba
- Sportmängud ja võistlused
- Batuudid
- Igal lapsel suu magusaks
- Parimate mereteemaliste kostüümide-riietuste-näomaa-
lingute premeerimine
Õppereis „Kuidas elad Ida-Virumaa?“ juulikuus (kuupäev 
ja osalustasu täpsustamisel)
Külastame Sillamäed, Sinimägesid, Narva Elektrijaama 
jms 
Veepeal liikumise õppepäev Ahja jõel augustikuus (kuupä-
ev täpsustamisel)
13+ aastastele 3 km kanuutamist Ahja jõel
9. augustil Vara Vuti Cup noorteturniir Vara staadionil 
Jälgige reklaami! Info tel 5669 3734
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LASTEAEDADES

VARA LASTEAIAS
LEPATRIINUDE KEVAD
Küll on tore koos lastega kevadiste mappide ja-
oks aasta jooksul meisterdatud töid sorteerida. 
Seekord on neid kohe eriti palju saanud, ole-

me olnud tublid ja tragid. Suurt rõõmu tunneme oma näituse 
„Avastame maailma läbi jälgede“ üle, mida veel praegugi Vara 
raamatukogus vaadata saab. Meie käe- ja jalajälje tööd on huvi-
tavad ning isikupärased. Kokku saime valmis 48 erinevat tööd, 
millest parimaid välja valida oli väga raske, seadsime eesmärgiks 
igalt lapselt vähemalt üks töö näitusele viia, kuid paratamatult on 
nende laste töid rohkem väljas, kes on jäljetöö päevadel rohkem 
kohal olnud. Võtsime projekti tööde tegemiseks alati  natuke roh-
kem aega, ei jätnud kunagi midagi pooleli, viimistlesime ja sätti-
sime tööd koos lastega kuivama. Lepatriinudele oli väga tähtis, et 
jäljed tuleksid ilusad, selgepiirilised, see tähendab, et mõnikord 
kulus kohe mitu paberit, et töö õnnestuks. Meie koos andsime 
endast parima.
Sellist omaloodud jäljetööde projekti tahame jätkata Lepat-
riinude rühmas ka järgmisel õppeaastal, seesuguse töömeetodi 
kasutamine on õpetajatele väljakutse ja lastele väga arendav. Aas-
ta alguses on nii võimalik lastega ükshaaval tutvuda, neid tasapi-
si tundma õppida. Iga laps saab eraldi tähelepanu osaliseks, mis 
on pisikesele alles lasteaeda tulnud lapsele turvatunde loomiseks 
väga oluline.
Lepatriinude pere tänab kõiki, kes meid selle projekti läbiviimisel 
toetasid ning meie rühmasisestel mininäitustel käisid.
Suur Aitäh Vara raamatukogule, kes meie näituse oma hubasesse 
saali üles lubas panna! Rõõmu igasse päeva! 

Lepatriinude pere

ÕPPEPROGRAMM „SUVISED AIALINNUD”
Jätkuks õppeprogrammile „Talvised aialinnud” käis 19. aprillil 
Eesti ornitoloogiaühingust Margus Ots õppeprogrammi „Su-
vised aialinnud” raames jutustamas meil pesitsevatest suvistest 
aialindudest. Koos lastega meisterdati kaks pesakasti rasvatihas-
tele, kelle pesitsuse lõppedes peaks pesakasti sisse kolima uued 
üürnikud – kärbsenäpid. Paigaldasime pesakastid lasteaia hoovis 
puudele ja ootame väikesi elanikke. 

Naerupallide õpetaja Heli
Mõmmikute õpetaja Katrin

LIIKLUSNÄDAL
Juba teist korda sel õppeaastal kutsusid Naerupallid ja Mõmmi-
kud endale külla politseinik Kadri Ala, kes tuletas lastele meelde 
turvalise liiklemise reeglid. Kadri tutvustas tähtsamaid liiklus-
märke, mida tuleb külas ja maal elades tunda nii jalgsi käies kui 
ka jalgrattaga sõites. Siinkohal meeldetuletus teilegi: lasteaialap-
sed tohivad jalgrattaga sõita ainult oma õuealal turvavarustuses 
ja korras jalgrattaga. Väljaspool õueala tohivad nad sõita turva-
varustuses koos täiskasvanuga. Autos tuleb kasutada alati lapsel 
vanusele vastavat turvavarustust. Ja pidage meeles, et maantee ja 
tänav ei ole lapsele mängukoht!

Turvalist ja toredat kevadet ning suve soovib Naerupallide 
õpetaja Heli

EMADEPÄEVAPIDU
11. mail toimus Vara lasteaia saalis emadepäeva pidu. Õpetajate 
juhendamisel oli lastel selgeks õpitud hulgaliselt vahvaid laule. 
Vahepaladeks esitasid lapsed luuletusi ning kõlasid ka laste poolt 
öeldud humoorikad ütlused igapäevaelust ja situatsioonidest. K-
Dance tantsulapsed esitasid väga armsa tantsu emadele. Peo lõp-
pedes said emad oma laste poolt valmistatud üllatuskingitused 
ja kaardid. 

Naerupallide rühma õpetaja Heli ja õpetaja abi Anu
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TERVISEEDENDUSEST
Oleme juba kaks aastat kandnud vahvat tiitlit tervist edendav 
lasteaed (TEL). 2015/2016 õppeaasta teemat „Õnnelikud ter-
viseteadlikud lapsed” järgides said lapsed läbi erinevate tee-
manädalate (pudru-, leiva-, piima- ja südamenädal) juurde uusi 
teadmisi ning olemasolevaid kinnistada; võeti osa erinevatest 
spordipäevadest (maja sisesed; valla, kihelkonna, maakonna 
spordiüritused). Hea meel on tõdeda, et igapäevaselt panustab 
terviseedendusse kokatädi, kes teeb meile maitsvaid ja tervislikke 
toite ning jagab köögist laste lauale vitamiinirikkaid terviseamp-
se. Kokatädi Mare pani kirja ning tädi Kristi pildistas laste poolt 
lemmiktoitudeks valitud lõhekalasupi ja porgandikisselli kohu-
piimaga, mis esindavad meie lasteaeda tervislike retseptide raa-
matus. Õpetajad käivad kogemusi ammutamas erinevatel koo-
litustel ning kohtumistel teiste tervistedendavate lasteaedadega. 
Näiteks märtsis toimus Tartumaa TEL kokkutulek, mille raames 
lasteaedade tervisemeeskonnad rääkisid oma majas toimuvatest 
üritustest ning tööst terviseedenduse vallas – kindlasti saame nii 
mõnegi hea idee realiseerida ka meie majas. Aprillis toimus psüh-
holoog Angela Jakobsoni koolitus „Ennastvigastav käitumine”, 
kus põhisõnum lasteaiale oli, et koostöös vanematega on meie 
ülesanne õpetada väikelastele oma tunnetega hakkama saamist 
ning seeläbi panustada igati terve ja tubli lapse kasvamisesse.
Niimoodi tegutsedes ja toimetades püüdsime kogu lasteaia 
meeskonnaga panustada meie püstitatud eesmärkide täitumis-
se: toetada laste kehalist aktiivsust ja arusaama tervisehoidmise 
tähtsusest, lapse arusaamist ümbritsevast keskkonnast ning lapse 
positiivse „mina pildi” kujunemist. Kindlasti jätkame ka uuel õp-
peaastal uue hooga.
Viimane terviseedenduse teemanädal oli südamenädal (18.-22. 
aprill). Sel nädalal olid eriti tähtsal kohal rühmade tegevustes lii-
kumine ja tervislik toitumine. 
Lepatriinude rühmas (1,5-4 aastased) rõhutati tervisliku toi-
tumise vajadust ja räägiti sellest, et palju kasulikum on kommi 
asemel põske pista mõni puu- või juurvili. Lapsed õppisid tund-
ma puu- ja juurvilju ning oma teadmisi kinnistati läbi erinevate 
meisterduste ja mängude. Samuti oli Lepatriinu rühma lastel sel 
nädalal aktiivne virgutusvõimlemine hommikuti. Koos Naeru-
pallide rühma lastega käidi kooli staadionil sportimas.
Naerupallide rühmas (3-7 aastased) oli põhirõhk liikumisel. Käi-
di erinevatel õppekäikudel – otsiti ravimtaimi, võimeldi lasteaia 
hoovil. Mängiti ja sporditi koos väiksematega – Lepatriinude 
rühma lapsed. Lisaks pöörati tähelepanu hügieenile ning kinnis-
tati kehaosasid ja nende funktsioone.

Mõmmikute rühm (3-7 aastased) pühendas südamenädalal kõik 
vestlusringi teemad inimese kehale, selle heaolule ja tervislikule 
eluviisile. Sealhulgas rääkisime ka inimese emotsioonidest ja ne-
ndega toimetulekust, sest ka meie tujul on tähtis roll tervena pü-
simisel. Lisaks lõikasime ja valmistasime väikeste Mõmmikutega 
koos nii tervisliku aedviljasalati kui ka vitamiinirikka puuvilja-
salati ning nautisime võimlemis- ning liikumishommikut Vara 
küla mänguväljakul. 

Vara lasteaia ōpetajad
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KOOSA LASTEAIAS

LIBLIKATE RÜHMA LASTE OSAVÕTT 2015/16 
AASTA KONKURSSIDEST
Liblika rühma lapsed osalesid jõulude ajal RMK kuuseehete 
meisterduskonkursil, millest võttis osa 10 last. Tänutäheks said 
lapsed raamatu „Lumise metsa rõõm“.
Oktoobrist jaanuari lõpuni osales Liblikate rühm projektis 
„Küünlajaht“, kus koguti kokku 3 000 teeküünlaümbrist. Tar-
tumaal osales projektis 55 lasteaeda, Liblikate rühm saavutas 
oma kogusega 14. koha. Projektikonkursi „Küünlaloom“ käigus 
valmistasime teeküünaldest öökulli, mille tegemiseks kulus 165 
ümbrist. 
Eesti Vabariigi 98. sünnipäeva tähistamise puhul korraldas Tõr-
vandi lasteaed Rüblik joonistusvõistluse „Eesti rahvuslikud mu-
strid ja motiivid“. Mustrite tegemisel osalesid Liblikate rühmast 
Andreas, Mirtel, Marten, Aleksija, Janno, Lauri, Isabel, Elisabeth, 
Mairon ja Nikita.
Projektis „Sõbrapäevaks sõbralik kaisuloom kaissu“ osales rüh-
ma lastest Elisabeth koos oma emaga, kes õmblesid kodus valmis 
vahva jänku, keda lõunauinaku ajal kaissu võtta.
Seoses merekultuuriaastaga korraldas märtsis Nõo lasteaed Krõll 
kunstitööde konkursi „Näoga mere poole“. Liblikate rühma laps 
Lisandra Kuusik sai konkursil teema aktuaalsuse eest (merereo-
stus) eripreemia.

Veebruarist mai keskpaigani osalesid Liblikate rühma lapsed Rä-
pina Aianduskooli projektis „Maasikasõbrad“. Taimeprojektis tuli 
üheskoos katsetada kuumaasika kahe erineva sordi kasvatamist, 
mille käigus tuli jälgida taimede kasvu ja koguda nende kohta 
andmeid. 
Võtsime osa ka taimeprojekti poolt korraldatud konkursil „Mak-
ropilt“, kus saavutasime I koha, maasikakausi meisterdamisel III 
koha. Laste valmistatud tolmeldamispintslid said ka žürii tun-
nustuse.
Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liit ja SA TÜ Kliinikum kor-
raldab igal aastal heategevusüritust Pardiralli. Sel aastal kuuluta-

sid nad oma maskotile nime leidmiseks välja konkursi. Liblikate 
rühm saatis konkursile nimed Piimo ja Pimbo.
Rahvusvahelise immuniseerimisnädala raames osalesid Liblika-
te rühma lapsed aprilli lõpus üle-eestilisel puugipildi joonistus-
võistlusel. Pildivõistluse eesmärgiks oli kõigile meelde tuletada 
puukide hammustusega kaasnevaid ohte. Lastel paluti puuke joo-
nistada nii looduses, inimesel kui ka loomal. Võistlusel osalemi-
seks tuli joonistatud pilt arvutisse skaneerida ja see korraldajatele 
saata. Rühma lastest võtsid osa Elisabeth, Andreas, Lauri, Mirtel, 
Lisette ja Kristian.

Õpetaja Anne-Ly

TAIMEPROJEKT „MAASIKASÕBRAD“
Uskumatu kui kiiresti möödub aeg! Taimeprojekti „Maasi-
kasõbrad“ algusest on juba 12 tegusat nädalat möödas. Liblikate 
rühma lapsed on maasikataimi hoole ja armastusega kasvatanud 
lasteaeda saabumisest saadik. Maasikataimedel on siiamaani 
väga hästi läinud, neid pole kimbutanud ei lehetäid ega kõrvetav 
kevadine päike. 
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Maasikataimede kõige esimene õis tuli sordil Yellow Cream nr 1 
31. märtsil, aga kõige esimene mari valmis hoopis Regina num-
ber ühel. Kõige viimasena õitses Regina nr 2 ja tema esimene vili 
valmis 29. aprillil. Kasvatamise käigus selgus, et tolmeldamispint-
slikesega tolmeldatud taimede saagikus oli suurem kui nendel 
taimedel, mida me ei tolmeldanud. Praegu on maasikataimedel 
küljes veel palju õisi ja tooreid marju, nii et marjasaaki jätkub 
veel kauaks. Liblikate rühma maasikataimede marjasaak on iga 
korraga suurenenud. Esimeseks saagiks oli 9 maasikat (5 kollast, 
4 punast marja), teise korjamise käigus saime 14 maasikat (9 pu-
nast, 5 kollast) ja kolmanda käigus 15 marja (7 punast, 8 kollast). 
Hetke seisuga oleme ära söönud 44 maasikat (Yellow Cream 
1-13, Regina 1-13, Regina 2-11 ja Yellow Cream 2-7 valminud 
marja). Alguses oli lapsi rohkem kui maasikaid kausis, mistõttu 
jagasime lahkelt maasikad omavahel viilutades ära, et kõik saak-
sid mesimagusatest maasikatest osa. Hiljem aga sai iga laps suhu 
pista juba terve marja. 

Liblikate rühm võttis osa ka taimeprojekti poolt korraldatud 
konkursil „Makropilt“, kus saavutasime I koha. Tänutäheks saa-
deti meile ka väike kingitus, milles sisaldus Räpina Aianduskooli 
tutvustav raamat, värvipliiatsid ja värvimislehed. Lapsed lootsid, 
et äkki on pakis sees hoopis maasikad. Projekti maasikakausi 
meisterdamisel saavutasime 3. koha ja meie tolmeldamispintslid 
said žürii tunnustuse.

Kui laste käest küsisime, mis neile projekti 12 nädala jooksul 
kõige enam meeldis, siis ühtset vastust polnudki. Kellele meenus 
päev, mil taimi esimest korda nähti, kellele istutamine, kastmine, 
lehtede või õite uurimine luubiga, maasikate korjamine või söö-
mine. Lapsed tunnistasid, et said maasikate kohta palju rohkem 
teada. Väga tore oli projekti raames lastega meisterdada (tolmel-
damispintsel; maasikakorv, kuhu saaki korjata), lugeda nädala 
nippe ja soovitusi ning vastata iga nädal erinevatele küsimustele, 
mida „Maasikasõbrad“ meile esitasid. Õpetajatele pakkus huvi 
lugeda ka teiste osalejate blogisid ning jälgida nende tegemisi.
Meie taimekasvatusprojekti saate soovi korral veel vaadata aad-
ressil: http://annely909.wix.com/meiemaasikad
Tahame tänada kõiki projekti korraldajaid ja osalejaid selle vahva 
kogemuse eest!  

Anne-Ly

MEISTERDUSKONKURSS „TIIVALööK“
Kuna Liblikate rühm on osalenud väga paljudes projektides ja 
võistlustel, siis soovisime ka ise ühe konkursi korralda. Kuna meie 
arvates on esimene kevadekuulutaja liblikas, siis otsustasime kut-
suda kõiki Tartumaa lasteaedasid osalema meisterduskonkursil 
„Tiivalöök“, kuhu ootasime erinevates tehnikates valmistatud 
liblikaid. 
„Tiivalöögi“ konkursist võttis osa 17 lasteaeda, 167 last, 41 õpe-
tajat ja 4 õpetaja abi. Näitusele saadeti 202 liblikat ja üllatusena 
ka 3 lepatriinut. Kõige noorem osaleja oli 1 aasta ja 11 kuune, 
vanim oli 7 aastane laps. Otsustasime välja anda 7 eripreemiat: 
„Pesamuna“ saab Kelly Speek Melliste algkool-lasteaiast, kes oli 
kõige noorem osaleja. „Vanast uus“ läheb Emma Gudrun Rein-
omägile Puhja lasteaiast ning „Emake loodus“ Kärt Hannile Puhja 
lasteaiast. Eripreemia „Aktiivne abiline“ saavad 4 aktiivset õpeta-
ja abi Luunja (Ly Lukka), Lohkva (Anne Kurm), Ilmatsalu (Kaidi 
Tugedam) ja Tõrvandi (Heli Sepp) lasteaiast. „Üllatuskülalised“ 
läheb kolmele lepatriinut saatnud lapsele - Eliisabet Raudsepp, 
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Marit Taaramäe ja Märt Paabut Melliste lasteaiast. Eripreemia 
„Korraldaja lemmik“ saab Mia Marleen Krõlov Ilmatsalu laste-
aiast ja viimane eripreemia „Tiivalöögi instruktor“ läheb Anneli 
Haljasorule Mellistest, kes juhendas kõige nooremat osalejat.
Kahjuks kaasnevad korraldamisega ka mured. Näituse külalis-
teraamatut kasutasid mitmed lapsevanemate poolt järelvalveta 
jäetud lapsed joonistamiseks. Isegi lehti oli raamatust välja re-
bitud. Väga kurb on tõdeda, kui korraldajate poolt tehtud tööd 
ei hinnata.

Täname kõiki osalejaid liblikate saatmise eest. Näitus jääb ava-
tuks 2.-23. maini Koosa lasteaia saali. Kes soovib oma töid kätte 
saada, siis saab seda teha 24.- 31. maini. 
Ootame Teid kõiki näitust vaatama!

Liblikate rühm

SÜDAMENÄDALA KOKKUVÕTE
I PÄEV
Südamenädala avaürituseks oli ühine äratus saalis, kus harju-
tusi näitasid 40 lapsele ja 13 täiskasvanule ette õpetajad Anneli 
ja Anne-Ly ning muusikaõpetaja Kaie. Pärast võimlemist esitas 
TEL meeskond kõigile näidendi „Mis see Kevad on ?“.
II PÄEV
Päev algas jällegi ühise äratusega saalis, kuid teisel päeval tegi 
harjutusi Koosa raamatukogu juhataja Sirje. Hommikusest võim-
lemisest võttis osa 39 last ja 10 täiskasvanut. Päeva jooksul kaaluti 
ja mõõdeti kõiki lasteaialapsi ning pärast valmistati ka tervislikke 
võileibu. Samuti tuli lastele külla perearst Ülle Lainurm, kes rää-
kis südame tervisest ja selle hoidmisest. Lapsed said võimaluse 
kuulata stetoskoobiga enda või oma sõbra südame tuksumist. 
Samuti mõõtis perearst lastel vererõhku ning võimles veel enne 
äraminekut koos lastega. Toreda päeva lõpus tegid kõik lapsed 
koos õpetajate ja perearstiga mälestuseks ka ühispildi. Aitäh, Ülle 
Lainurm, vahva päeva eest!

III PÄEV
Kolmas päev algas samuti ühise äratusega, sel korral tegi harjutu-
si maja perenaine Liina, kes oli ennast lastele üllatuseks vahvaks 
jänkuks riietanud. Kokku osales 38 last ja 9 täiskasvanut. 

Päeva jooksul rääkisid õpetajad lastega tervislikust toitumisest 
ning pärast valmistati koos rohelist smuutit, mille koostisesse 
kuulus keefir, spinat, kiivi, kurk ja banaan. Kuigi algul lapsed 
kahtlesid smuuti värvis, ei jäänud sellest midagi alles, sest ma-
hedik maitses kõigile väga. Päeva teises pooles tantsisid lapsed 
saalis koos Kaisa Edenbergiga. Aitäh, Kaisa, kutsume sind kind-
lasti veel külla!
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IV PÄEV 
Neljanda päeva ühisel äratusel tegi harjutusi logopeed ja eripe-
dagoog Kristin. Kokku osales 31 last ja 9 täiskasvanut. Pärast said 
lapsed teada, kuidas olla terve ja mida selleks tegema peab. Sa-
muti toimus kõikidel lastel rühmadega koos orienteerumine, kus 
pidi lahendama erinevaid sportlikke ülesandeid. 

V PÄEV
Tervisenädala viimasel hommikusel äratusel tegi harjutusi sõi-
merühma õpetaja Helerin. Kokku osales 27 last ja 9 täiskasvanut. 
Pärast võimlemist rääkisid õpetajad lastele, miks on liikumine 
kasulik. Päeva teises pooles toimus Lepatriinude ja Liblikate rüh-
ma lastele kodukoha maastikul roheline liikumine. Südamenäda-
la lõpus sai iga laps osalemise eest tänukirja.

Tervisemeeskonna juht Anne-Ly

NALJAPÄEV
Naljapäeval, 01. aprillil, toimus lasteaias talispordipäev. Lapsed 
said lasteaia territooriumil teha erinevaid spordialasid. Liivakas-
tis hüpati kaugust, ussi peal harjutati tasakaalu. Roomamisosa-
vust said lapsed proovida rattakummide alt läbi saamisega. See 
spordiala valmistas kõige rohkem elevust ja nalja. Pikema liu 
laskmine toimus lume puudumisel liumäest. Kiiremad jooksud 
said tehtud mäest üles – alla. Kõik lapsed läbisid erinevad alad 
rõõmuga.
Sportliku päeva lõpus, autasustati kõiki osalejaid diplomiga.
Vahel saab ka lasteaias ise nalja teha!

Helerin Arm

NÕIDADE PIDU
Päev enne Volbripäeva said Koosa Lasteaia saalis kokku suured 
nõiad. Lastel paluti kaasa võtta ainult luuad.
Nõiad õpetasid lapsi luudadega tantsima. Suuremad lapsed näita-
sid oma oskusi luudadega palle kokku pühkides. Kõige pisemad 
pidid sellel aastal veel palle kokku korjama. Oma osavust luua 

käsitlemises saavad nad näidata mõne aasta pärast, kui on natuke 
suuremad.

Veel nägid lapsed kuidas nõiad oma nõiatempe teevad ja nõia-
jooke kokku segavad.

Kuna nõiad ise lugeda eriti ei oska, said Lepatriinude rühma lap-
sed näidata kuidas neil lugemine läheb ja lugesid kõigile ette read, 
mis suured nõiad olid paberile kirja pannud.

Anneli Elken

LEPATRIINUDE RÜHMA TEGEMISED
TEATRIETENDUS „BURATINO“
11. aprillil külastasime Vanemuise teatri väikest maja. Saime läbi 
Rakvere teatri külalisetenduse osa puunukk „Buratino „teatri-
seiklustest. 

MUUSEUMITUND TARTU 
LAULUPEOMUUSEUMIS
22. aprillil külastasime Tartu Laulupeomuuseumi, kus toimus 
muuseumitund „Tantsumäng“. Üritus toimus sarjast „Anna 
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Raudkats-130“. Väga tore tantsuõpetaja Kristel viis lastega läbi 
tantsutunni, mis pakkus lustakat ja loovat tegevust äratamaks 
huvi rahvatantsu ja rahvamuusika vastu.
Lapsed õppisid ennast ning teisi kuulama, jälgima ning said juur-
de julgust loovaks eneseväljendamiseks. Mäng arendas ka koor-
dinatsiooni ja tähelepanuvõimet.
Tund möödus tantsusamme seades märkamatult. Kõige tähtsam 
oli aga rõõm koostööst. 

RMK EMAJÕE-SUURSOO LOODUSKESKUSE 
PROGRAMMIS OSALEMINE
Osalesime 3. mail RMK Emajõe Suursoo Looduskeskuse pro-
grammis „Rasvatihase Tiidu jutustus“.
Sissejuhatuseks rääkisime paiga- ja rändlindudest, vaatlesime 
ning jälgisime linde looduskeskuse ümbruses. Lapsed said osa-
leda lindudega seotud mängudes, mis andsid teadmisi lindude 
rännetest, toitumisest jne.

Looduskeskuses vaatasime huvitavaid filme lindudest. Kätt saime 
proovida linnuteemaliste puzlede kokkupanemises. Lõpetuseks 
joonistas iga laps oma fantaasiat kasutades geomeetrilistele ku-
junditele detaile lisades linnu.
Oli huvitavaid teadmisi täis päev.

EMADEPÄEV
6. mail tähistasime emadepäeva. Saal oli kaunistatud väga paljude 
liblikatega, mis saabusid meie lasteaeda seoses Koosa lasteaia väl-
jakuulutatud konkursiga „Tiivalöök“ ning kus osalesid ka meie 
lapsed. Emadepäeval oli meil külas kloun ,kes pakkus meelelahu-
tust nii lastele kui ka täiskasvanutele.
Peale üllatuskülalist suundusime kõik koos rühma. Kertu luges 
imearmsa luuletuse emast. Laste õnnitluste juurde kuulusid õn-
nesoovid, kallistused ja maiustused.

TARTU LINNA JA MAAKONNA LASTEAEDADE 
KEVADINE SPORDIPÄEV
10. mail toimus Tartu Spordiselts Kalev eestvedamisel taas Tartu 
Linna ja maakonna lasteaedade kevadine spordipäev. Osales ligi 
1000 last viiekümnest lasteaiast. Spordipäev on kujunenud ela-
musterohkeks traditsiooniliseks spordisündmuseks. Ja nagu ikka 
propageerib lasteaedade spordipäev liikumise tähtsust ja tervis-
likke eluviise juba varases eas. 

JOONISTUSVÕISTLUS
Osalesime lastega Nõo lasteaia „Krõll“ poolt väljakuulutatud 
joonistusvõistlusel „Näoga mere poole“. Kuna see aasta on me-
rekultuuri aasta, mis on pühendatud merega seotud tavadele ja 
kommetele ning mere ääres ja merega koos elamise kunstile, siis 
mõtlesime et miks mitte osaleda.
Meie rühmast võtsid joonistusvõistlusest osa Adelija, Cathy, Kris-
Henri, Karola ja Kaspar. Eripreemia maakondlikul kunstitööde 
konkursil osalemise eest sai Karola romantilise lähenemise eest. 
Tema tööd kaunistas imeilus luigepere. Tublid olid aga kõik!

Lepatriinude rühma õpetaja Anu
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EMADEPÄEV ÜLLATUSKÜLALISEGA
Tähistasime emadepäeva seekord pisut teisiti kui eelnevatel aas-
tatel. Üllatuskülaliseks oli Kloun Ummi, kes tervitas lapsi ja em-
mesid juba saaliuksel ning andis kõigile ka sissepääsupileti. 
Ja siis algaski vahva ja lustakas klounishow. Kõik saalisolijad said 
40 minuti jooksul korraliku ,,energialaksu”. Igati kaasatõmbav ja 
meelierutav üritus. 
Peale klounishowd õnnitlesid lapsed emmesid rühmades, tehti 
ka suu magusaks kommide ja laste küpsetatud kookidega. 
Aitäh kõikidele emmedele-vanaemadele, kes sel pärastlõunasel 
üritusel said positiivse elamuse!

Kolmapäeval, 11. mail toimus Koosa Lasteaia juures Tehnika-
päev.
Raido Tamme eestvedamisel oli võimalik tutvuda erinevate ma-
sinatega, esindatud olid: vana sõjaväeauto, kaks ralliautot, traktor 
ja kaks mootorratast. 
Ralliautod demonstreerisid vaatajatele kiirenduskatseid. 
Aitäh Raidole!

Koosa Lasteaed osales sel kevadel kahel projektikonkursil, mis 
lõppesid meie jaoks positiivsete tulemustega.
1. SA Keskkonnainvesteeringute Keskus toetas meie projekti 
,,Koosa Lasteaia õppekäigud 2016/2017 õppeaastal” 1 183,30 eu-
roga

2. Projektiga EV 100 ,,Igal lapsel oma pill” saime 180.00 eurot 
plaatpillide ostuks.

3. Koosa Lasteaed kogus heategevusliku taimede müügiga 115 
eurot, mida kasutatakse Lepatriinude rühma mängutoa mööbli 
ostuks.

Püüame ka edaspidi projektikonkurssidel osaleda, et laste laste-
aiapäevi sisukamaks ja huvitavamaks muuta. 

Inga Edela
Koosa Lasteaia direktor

Koosa Lasteaias 30. mail kell 13.00
Koolisaatmispidu
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Ilm on ilus ja suvi on juba ukse ees, kuid sellest hoolimata 
tegutseme aktiivselt Koosa rahvamajas. Toimunud on erinevaid 
sündmusi ja ettevõtmisi nii noortele kui ka kogu külale ja enne 
suve on veel nii mõndagi ees. 

Aprilli alguses tegime koos noortega maja ümbruse korda, 
riisusime ära lehed ning tasandasime mutimulla hunnikud. 
Ettevõtmine lõppes maitsva kõhutäiega, mille noored ise valmis 
tegid. Kõik noored, kes käe külge panid, olid väga tublid. Sama 
kuu alguses, kui loodus alles tärkas, käisid lapsed koos Railiga 
metsa all erinevaid taimi ja linde otsimas. 

17. aprilli varahommikul võtsime ette reisi Tallinnasse, et osaleda 
publikuna ja näha kuidas valmib saade „Suur komöödiaõhtu.“ 
Enne saate salvestust said noored vastavalt soovile külastada kas 
loomaaeda või Rocca Al Mare keskust.

22. aprillil tähistasime Koosal jüripäeva. Vihmasest ilmast ja 
vähesest osalusest hoolimata oli meil väga tore. Eelmise päeva 
õhtul küpsetasime noortega kaerahelbeküpsiseid, mis maitsesid 
ülihästi. Peale jooksu tegime lõket ning soovi korral oli võimalik 
ka grillida. 

Volbriööks valmistasime Raili eestvedamisel nõiamaskid, kübarad 
ja luuad, et oleks lõbusam volbriööl ringi lennata. Materjalidena 
kasutasime papptaldrikuid, paberit ja oksi.

Emadepäeva rahvamajas viis läbi Kloun Ummi ning emadele ja 
vanaemadele esinesid Koosa Lasteaia lapsed ja noortekeskuse 
noored. Peale väikest kontserti lõbustas meid kloun oma vahva 
šõuga, kus said kaasa lüüa kõik. Suur aitäh esinejatele!

Aprillis näitasime filmi „Päevad, mis ajasid segadusse“ ning külas 
käis Lendteater etendusega „Kolm kanget.“ Publikut oli vähe ning 
seega kutsun Teid aktiivsemalt osaleme rahvamaja ettevõtmistes.

Koosa Noorteklubi sai rahastust Eesti Noorsootöö Keskuse 
poolt korraldatud projektikonkursilt ning selle raames ostsime 
noortekeskusesse piljardilaua. Ootame mängima kõiki huvilisi 
noortekeskuse lahtioleku aegadel ning neljapäeviti kell 18-21. 
Lisaks piljardile on võimalik mängida lauatennist. Ootame kõiki 
harjutama, sest septembris korraldame esimese turniiri. 

KOOSA NOORTEKESKUSES-
RAHVAMAJAS
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21. mail läheme kalale ning oodatud on kõik huvilised. Kaasa 
tuleb võtta oma kalastustarbed ja piknikukorv. 

3. juunil toimub rahvamajas laste disko, mille teemaks on „Kollane“. 
Ootame lapsi kostümeeritult ning kõikide kostüümikandjate 
vahel loosime välja auhindu. 

10. juunil osaleb noortekeskus Grillfesti raames toimuval 
Grilliumil, mis on koolidevaheline Eesti meistrivõistlus 
grillimises. 

18. juunil toimub Koosal Vara valla jaanipäev, kus muusikat 
teeb ansambel KülaMees. Kohal on rodeo, lastele batuut ja 
näomaalingud ning bändi vaheaegadel toimuvad vahvad 
jaanipäeva mängud.

Ootame Teid Koosa rahvamajja!

Sirle Lüüs 
Kultuuri- ja noorsootöö korraldaja

RAAMATUKOGUDES

VARA RAAMATUKOGUS
02. mai - 02. juuni Viimane võimalus vaadata kohaliku lasteaia 
Lepatriinude rühma laste näitust „Avastame maailma läbi jälge-
de”

JUUNI NÄITUSED: *Enn Vetemaa-80 Ülevaatenäitus elust 
ja loomingust
*„Lugemist merest” - lasteraamatute väljapanek

KOOSA RAAMATUKOGUS
NÄITUSED :
Mai - juuni „Eesti lipu lugu” Riigikantselei näitus 
Juuni  „Eriline jaanikombestik ja rahvamängud” ülevaade jaani-
kombestikust

LÄHME TEATRISSE:
30. juuni Rakvere teatri suvelavastus „Maailma otsas”
Info ja piletite broneerimine: 7453 121, 5189 935

SPORT JA KULTUUR

Aprill on teadupärast tervisekuu ning võtsime sellele tähelepanu 
pööramist väga tõsiselt. Peale tervele kooliperele mõeldud 
liikumiskalendrite, sai nii koolis kui vallas korraldatud mitmeid 
terviseteemalisi üritusi.
7. aprillil tähistasime Varal rahvusvahelist tervisepäeva. Selle 
raames said kõik huvilised kasutada spordihoonet täiesti tasuta 
ning lisaks osaleda pilatese ja sulgpalli trennides. Joogivee 
kasulikkust ja Eesti kraanivee seisundit tutvustas AS Tartu 
Veevärk laborijuhataja Jüri Haller.

Südamenädala raames toimus Vara vallas mitmeid põnevaid 
üritusi ja tegevusi, kus end proovile panna. 
Esmaspäev, 18. aprill algas paljudele varahommikuse väntamisega, 
sest sel päeval oodati kõiki kooli jalgratastel. Hoolimata 
vihmasest ilmast jõudis kaherattalistel pärale umbes 30 õpilast 
ehk 1/3 kõigist koolinoortest. Õpetajatest rattasõitjaid oli 4 ning 
osad neist alustasid hommikul teed lausa Tartust. Rattapäeva 
raames pidas Marten Karise koolis loengu jalgrattaga ohutust 
liiklemisest, selle tehnilisest korrashoiust ja kiivri vajalikkusest. 
Vahetundides ja kehalise kasvatuse ajal said kõik ennast proovile 
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panna vigursõidus. Õhtupoolikul oli kogu vallarahval võimalus 
osa võtta rattaorienteerumisest. Õnneks otsustasid päevased 
vihmavalingud järele anda, ilm päikeseliselt selgineda ning 
tuligi panna vaid kiiver pähe, kontrollpunktidega rajakaart 
taskusse ja asuda teele! Et asi liiga lihtne poleks, pidid ratturid 
punktides ka jalgsi paar kiiremat otsimisretke tegema, et leida 
rajakaardil esitatud mõistuküsimustele vastused. Kes alustas 
oma teekonda Varalt, kes Koosalt, umbes 13 kilomeetri kaugusel 
Sookaldusel said aga kõik kokku, et imetleda ainulaadset kollase 
nartsissi looduslikku kasvuala ning taastada jõuvarusid kuuma 
tee, supi ja võileivaga. Trennijärgselt mahajahtununa andsid 
aprillikuuõhtune jahedus ja tuul end parajalt tunda, mistõttu 
igasugune soojuseallikas marjaks ära kulus. Kokkuvõttes jäid 
kõik osalejad hea spordi ja õitsvate nartsissidega rahule.

Kolmapäeval, 20. aprillil said õpilased mõõtu võtta tervisliku 
salati meisterdamises. Selle eelduseks oli varasemalt väljavalitud 
retsept ja oma võistkonna registreerimine. Võistluspäeval oli 
igal meeskonnal aega 20 minutit, et vajaminevad komponendid 
välja valida, suurepärane salat valmistada ning oma kunstiteos 
kohtunikele esitlemiseks taldrikule kujundada. Neljaliikmelisel 
hindamiskomisjonil võttis parima väljaselgitamine pea sama 
kaua aega kui meisterkokkadel salati valmistamine. Ajalimiidist 
tekitatud pinevus, kokkade kiire toimetamine ja osav serveerimine 
olid justkui väljavõte ameeriklaste Meisterkoka telesaatest - just 
nii tõsiselt võtsid kõik võistlejad oma tööd.
Sama päeva õhtul oli Vara spordihoone avatud kõikidele 
külastajatele tasuta ning jõusaalis juhendas huvilisi spetsialist 
Rauno Raud.
Juba järgmisel päeval, 21. aprillil toimus 1.-4. klassi õpilastele 
õpetaja Vallo Madari poolt koostatud terviseviktoriin. Õhtuks olid 
aga kõik õpilased ja lapsevanemad kutsutud perespordipäevale 
orienteeruma. Üllataval kombel osutus üritus noorte jaoks siiski 
populaarsemaks, sest kohapeal ei moodustatud võistkondi ainult 
perekeskselt, vaid ka sõprade ringis. Registreerudes sai igaüks 
individuaalse Vara küla ja selle ümbrust hõlmava kaardi koos 
sellele märgitud kontrollpunktidega. Kokku sai kaheksas punktis 
teostada põnevaid ülesandeid, mille eest pandi kirja igaühe 
isiklik tulemus. Seega käis võistlemine nii meeskondade vahel kui 
nende siseselt ning mõõtu sai võtta golfis ja discgolfis, mängida 
pentanque’i, sõita rattaga takistusrajal, proovida oma osavust nii 
korv- kui jalgpallis, lahendada nutikalt terviseviktoriini ning 
sooritada erinevaid jõuharjutusi. 

Perespordipäeva lõpetas aulas südamenädala aktiivseimate 
autasustamine, teejoomine ning kodunduse tunnis tüdrukute 
valmistatud tervislike muffinite söömine. Osavamad ja aktiivsemad 
jalgratturid said auhinnaks Maanteeameti poolt väljapandud 

rattavarustust ning parimad teenisid auhinnaks erinevaid 
Tartumaa tervisetoa toetusel saadud spordipakette. Parimad 
salatimeistrid (Liisi Klemmer, Mari-Liis Parts, Meril Lampe) 
ja terviseviktoriini võitjad (Mari-Liis Parts, Krisete Pajustik, 
Tarvet Kukk, Marta Zirkel) said kinkekaardid Tartu Skatetown 
Rulluisukeskusesse. Perespordipäeva orienteerumisõhtul 
osalenute vahel loositi välja Aura Veekeskuse kinkekaart ning 
seekord naeratas õnn võistkonnale, kuhu kuulusid Edith Ostrat, 
Rebeca Ottep ja Kretlin Muromets.
Kokku osales südamenädala erinevatel üritustel ligikaudu 100 
spordihuvilist. Üritust toetas Tartumaa tervisetuba, Maanteeamet, 
Grüne fee. Aitäh kõikidele osalejatele ja tegusatele Vara kooli 
õpetajatele!

Kaisa Telve ja Katrin Reimand
SA Vara Sport

Info: varasport.eu

SUVISED ÜRITUSED VARA VALLAS
30.05 Vara Põhikooli tutipidu Varal

03.06 1.-8. klassi lõpuaktus Varal

03.06 Lastekaitsepäev Koosal

05.06 Emajõe suvemängud Lähtel (info: www.varasport.eu)

18.06 Põhikooli lõpuaktus Varal

18.06 Rannavolle Koosal

18.06 Valla jaanipäev Koosal

09.07 Vara valla suvemängud Varal

09.07 Vara vald 25 Varal

22.-23.07 Peipsi Suvemängud Mikitamäel (info peagi: 
www.varasport.eu)

17. SEPTEMBRIL SIBULATEE
 „PUHVETITE PÄEV”

Kõik on kindlasti kuulnud kohvikute päevadest erinevates 
Eestimaa kantides. Samalaadne ettevõtmine on kavas ka 
„Sibulatee” meeskonnal, kuid siitkandi päev kannab nime 
„Puhvetite päev” ja see toimub 17. septembril, samal päeval 
Varnja sibulalaadaga. Sibulateele kerkivad üheks päevaks 
erinevad puhvetid, mis meelitavad oma hoovidesse ja katuste alla 
Sibulateele tulnud külalised. Pakutakse head ja paremat, hõrku ja 
kodust ja ehk ka midagi kaasaostmiseks.
Üks puhvetitest on kavas avada ka Koosal. Selleks, et see toimuks, 
otsime meeskonda tegusaid inimesi, kellel on huvi pakkuda 
mõnusaid küpsetisi, hoidiseid või muud toitu sel päeval. Oodatud 
on ka inimesed, kes soovivad lihtsalt osaleda nõu ja jõuga selle 
sündmuse elluviimisel. 
Kui oled huvitatud kaasalöömisest, anna teada, iga tegija on 
oodatud! 
Info telefonil: 5189 935

Sirje Leini
Koosa Küla Arendusselts
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Meie hulgast on lahkunud…

ELFRIDE LOOT
19.05.1921 – 05.04.2016

Vanaussaia küla

HELGI KONT
14.01.1927 – 09.04.2016

Põldmaa küla

Mälestame.
Avaldame kaastunnet 

lähedastele!

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

Aastad on kui liivaterad,
nad märkamatult kaovad käest.
Kuid igas väikses liivateras,
on peidus osa sinu eluteest.

Õnnitleme juubilare ja eakaid 
sünnipäevalapsi!

SÜNDINUD JUUNIS
85 HELJU VASSILA                        02.06 Põldmaa küla

84 RAISSA ANNAMA                      24.06 Särgla küla

83 EVA SAREP                                02.06 Koosa küla

83 FLORELLI KÕIV                       26.06 Koosa küla

82 SELMA-VALENTINE 
MARGUSSON                                 24.06 Pilpaküla

75 ALEKSANDR MAMOŠIN         08.06 Koosa küla

75 LUULE ARIA                             24.06 Metsakivi küla

65 URMAS-UNO LUMISTE          01.06 Vara küla

65 MARIA SERGEEVA                   12.06 Mustametsa küla

60 VALENTINA VOITES                 09.06 Vara küla

60 MARGUS FUCHS                      14.06 Undi küla

SÜNDINUD JUULIS

92 JAAN LAAR                                 03.07 Vara küla

91 KARL ELTS                                15.07 Koosa küla

89 ULITA ŠIROKOVA                     22.07 Koosa küla

88 SILVIA JÄRVET                          19.07 Mustametsa küla

87 ELDUR-HUNO UNT                10.07 Koosa küla

86 OSKAR KRAMM                        01.07 Vara küla

85 ELSA JÕESUU                           25.07 Kuusiku küla

84 OLEV OSTRAT                           18.07 Vara küla

82 MARFA KOSTINA                      16.07 Metsakivi küla

82 ÜLO TOOTS                              22.07 Särgla küla

82 ASTA JÜRGENSON                   28.07 Alajõe küla

75 ÜLO ENNO 1                              9.07 Pilpaküla

65 VAIKE KUUM                            30.07 Alajõe küla

60 VIKTOR KERENBERG             18.07 Kusma küla

Pühapäev, 12. juuni kell 12 
Jumalateenistus armulauaga

Pühapäev, 19. juuni kell 12 Vara 
Kalmistupüha 

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

Teenistused Vara 
Brigitta kirikus:

UUED VALLAKODANIKUD!

INRIID LEINI
06.02.2016 Meoma küla

DARJA REMETS
09.04.2016 Koosa küla

ANDRE ALAND
07.05.2016 Undi küla

Õnnitleme lapsevanemaid!

*oÜ aru teHniKa ostab 
kasvavat võsa.
*teostame võsa raiet ja 
koondamist.
*Puhastame kraavid ja 
metsasihid võsast.
*teostame kändude juu-
rimist ja äravedu põllult.
*info tel. 5626 4020


