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Kui sa hakkad iseennast usaldama, siis sa tead, kuidas tuleb elada (J. W. Goethe)

VARA VALD 25
Justkui linnulennult ja enesestmõistetavalt on möödunud sajast üks veerandik, kus oleme saanud olla oma
kodus, piltlikult öeldes, peremeesteks.
Peremeheks olemisega aga ei kaasne
pelgalt tema uhke kõla vaid eelkõige
tema tarkus, töökus ja headus. Ja kuigi
ka neil, hästi kõlavatele terminitel on
igaühe jaoks olemas oma, abstraktne
väärtus, on üheks jätkuvuse ja liikuma
panevaks jõuks läbi aegade olnud üks
tunne, millele inimene on andnud sõnalise väljendi – armastus. Armastus
mehe ja naise, lapse ja tema vanemate vahel, armastus kodu, isamaa, töö,
iseenda ja oma lähedase vastu – see on
tunne, mis on loonud, mis loob ning
mis hoiab ja kasvatab loodut. Kuidas
muidu seletada silmaga nähtavat, meie
vallas, igal aastal aina suurenevat metsikute kollaste nartsisside välja, mis
kuuldavasti on õitsema hakanud üle
sajandi tagasi, ühe armunud talupoja poolt tema armastatu käest saadud
peotäiest mulda pistetud nartsissisibulaist.
Mul on siiralt hea meel, et elu suurim
liikuma panev jõud sümboliseerib
ja tutvustab meie väikest valda kogu
maailmale. Ja isegi täna, kui oleme välja kasvamas, 25 aastat tagasi parajaks
osutunud territoriaalsetest mõõtmetest ning lähiaastad toovad paratamatult enesega kaasa muutusi, ei saa
meie endi sees mitte miski nii lihtsalt
muutuda. Kõik meie külad hingavad ja
jäävad hingama, elavad ja jäävad elama, arenevad ja jäävad arenema tänu
inimesele, tema hingeomadusele leida oma, hoida seda ja koos sellega ka
areneda.
Vara Vallavalitsus tänab kõiki meie
valla inimesi kes on panustanud tugeva kogukonna arengusse, kus inimesed saavad end vabalt teostada ning
panustada, kus domineerivad tavapäraselt jätkusuutlikud ja harmoonilised
inimestevahelised suhted ning kus

hukkamõistmise asemel mõistetakse,
toetatakse ja abistatakse.
Meie külade hingedeks on läbi aegade
järjepidevalt olnud ja on ka täna - Sirje Leini, Liis Zirkel ja harrastusteatri
juht Endla Püss. Meie vaimu eest, läbi
sportliku aktiivsuse, on hoolt kandnud
perekond Tamm, Tarmo Leini, Katrin Reimand, Olev Taaramäe, Pille
Martpõld ja Eive Ambo. Suurepärased
koostööpartnerid on endiselt ja jätkuvalt Kaarli TÜ, Vara Saeveski OÜ, Hermel OÜ, Vara Põhikool, lasteaiad Varal
ja Koosal, Koosa Perearstikabinet ja
Vara Laegas MTÜ. Meditsiinilist kompetentsi on südamega jaganud lisaks
perearstikeskusele ka Maimo Sikk ja
Oleg Konovalov. Vara valla armastuse
sümboolika on savisse jäädvustanud
tubli ja hakkaja Vara valla savitöökoja
pere, kelle eestvedajaks Aili Vesselov.
Minul, Vara valla tänase juhina, on
olnud suur vedamine anda oma panus
valla arengusse seitsme möödunud
aasta jooksul ja seda koostöös inimestega, kelle oskustes ja kohusetundes ei
ole ma pidanud veel kordagi kahtlema.

Kasutan siinkohal võimalust ja tänan
Tarmo Kivi, Elle Padar, Hele-Reet
Lvova, Ingrid Katsan, Vaike Torokvei,
Aleksandra Rementsova, Marten Karise ja Tõnu Ilves.
Ja, et takistada ajaloohõlma vajumast
kõiki meie endiseid valla- ja vallavolikogu juhte, meenutame ja täname
üheskoos kõiki neid inimesi, kes on
vallaarengusse jätnud läbi juhtimise
oma jälje. Vallavanema ametimärki on
kandnud Dmitri Kuznetsov, Rain Sangernebo ja Andres Kärp. Vallavolikogu
esimehed on olnud Madis Avi, Ingvar
Tšižikov, Andres Kärp, Kaisa Edenberg
ja Tarmo Leini, kes juhib vallavolikogu
tööd ka tänasel päeval. Suur tänu Teile
kõigile!
Vara Vallavalitsuse nimel tänan kõiki
Vara valla elanikke, kes on jäädvustanud valla ajalugu ning aidanud kokku panna tänast ajaloo ekspositsiooni,
eriline tänu „VARA VALD 25“ peo
ettevalmistajatele ja läbiviijatele.
Tänan!

Väino Kivirüüt
Vara vallavanem
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VALLAVALITSUSES
Vara valla 25. aastapäeva
puhul tunnustati
meenetega alljärgnevaid
koostööpartnereid ja isikuid:
1. Kaarli TÜ – hea koostööpartner ja tööandja;
2. Vara Saeveski OÜ – hea koostööpartner ja tööandja;
3. Hermel OÜ – hea koostööpartner;
4. Vara Põhikool – hea koostööpartner;
5. Koosa Lasteaed – hea koostööpartner;
6. Vara Lasteaed – hea koostööpartner;
7. Koosa Perearstikabinet OÜ – hea koostööpartner;
8. Vara Laegas MTÜ – hea koostööpartner;
9. Perekond Tamm – valla esindamine spordiüritustel;
10. Tarmo Leini – valla esindamine spordiüritustel;
11. Sirje Leini – vabatahtlik töö Koosa Küla Arendusselts MTÜ-s;

Vallavalitsuse istungitel
Määrati katastriüksuste jagamise käigus tekkivate katastriüksuste
koha-aadressid ja sihtotstarbed Vahtra, Vahtrapõllu, Pensuska ja Allika kinnistute kohta.
Nõustuti taotlustest vaba maa riigi omandisse jätmisega Alajõe,
Metsakivi, Mustametsa, Rehemetsa ja Välgi külas.
Määrati munitsipaalomandisse taotletavate maade teenindusmaade
suurused Alajõe, Matjama, Metsakivi, Mustametsa, Välgi, Vara, Põdra, Kauda, Koosa, Särgla, Kusma ja Kuusiku külas.
Väljastati ehitusluba Koosa sauna rekonstrueerimiseks Koosa külas ja Vara saeveski koostootmisjaama ehitamiseks Vahtra kinnistul
Vara külas.
Väljastati kasutusluba Põldmaa külas Uuefarmi katastriüksusel loomakasvatushoone kasutusele võtmiseks ja Uuetormi katastriüksusel
elamu kasutusele võtmiseks.
Kooskõlastati rajatava puurkaevu asukoht Põdra, Nõmme ja Poksi
katastriüksustel.
Kooskõlastati Corle OÜ-ga Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutuse projekti EstWin009 ELA080 mikrosüsteemi ja fiiberoptiliste sidekaablite paigalduse tööprojekt.
Tunnistati riigihanke „Koosa külasauna ajastutruu renoveerimine“
edukaks pakkujaks Lähte Ehituse AS kui madalaima hinnaga pakkumus.

12. Maimo Sikk – pikaajaline töö Välgi velskripunkti juhatajana;

Tunnistati alla lihthanke piirmäära jääva hanke „Vara valla soojamajanduse arengukava koostamine“ edukaks pakkujaks OÜ Ernergex Energy Experts kui madalaima hinnaga pakkumus.

13. Oleg Konovalov – pikaajaline töö Vara velskripunkti
juhatajana;

Tunnistati alla lihthanke piiri jääva hanke „Puidupelleti tarnija leidmine 2016-2017 kütteperioodiks“ edukaks pakkujaks Kronopal OÜ
kui madalaima hinnaga pakkumus.

14. Liis Zirkel – aktiivne vabatahtlik töö Vara Maanaiste
Seltsi esinaisena;
15. Katrin Reimand – aktiivne sporditöö Vara Sport SA;
16. Olev Taaramäe – aktiivne kabemängu edendaja Vara
vallas;
17. Pille Martpõld – 1-kordne maailmameister indiacas,
Kiljak rahvatantsutreener;
18. Eive Ambo – 3-kordne maailmameister indiacas;
19. Endla Püss – Koosa harrastusteatri juht;
20. Aleksandra Rementsova – pikaajaline töö Vara vallavalitsuses;
21. Vaike Torokvei – pikaajaline töö Vara vallavalitsuses;
22. Ingrid Katsan – pikaajaline töö Vara vallavalitsuses;
23. Hele-Reet Lvova – pikaajaline töö Vara vallavalitsuses;

Kinnitati avaliku kirjaliku enampakkumise tulemused Vara külas
Vara 10-8 korteriomandile. Tunnistati avalik kirjalik enampakkumine Rehemetsa külas Väike-Pedaka kinnistule nurjunuks enampakkumisest osavõtjate puudumise tõttu.
Kinnitati hajaasustuse programmi 2016. a taotlusvooru esitatud toetustaotlused projektide kogumahus 14 489,38 eurot (toetuse osa 9
660 eurot ja omaosaluse osa 4 829,38 eurot) ning sõlmiti taotlejatega
toetuslepingud.
Kinnitati avaliku konkursi tulemuste põhjal Vara vallavalitsuse ehitusnõuniku ametikohale (0,6 kohta) Raimond Võimre.
Kinnitati avaliku konkursi tulemuste põhjal Vara põhikooli direktori ametikohale Rein Schihalejev.
Kinnitati avaliku konkursi tulemuste põhjal Vara Lasteaed Õnnetriinu direktori ametikohale Merike Undrits.
Nõustuti isikliku kasutusõiguse seadmisega OÜ Elektrilevi kasuks
maakaabelliini rajamiseks Varamõisa reoveepuhasti, Varamõisa jalgtee L4 ja L5 ning Vara pargi-Kellatorni tee katastriüksustele.
Kinnitati ohtlike jäätmete kogumisringi läbiviimise parimaks pakkujaks AS Epler&Lorenz.
Pikendati sotsiaaleluruumi üürilepingut ühele üürnikule.

24. Elle Padar – pikaajaline töö Vara vallavalitsuses;

Paigutati ööpäevasele hoolekandeteenusele kaks valla elanikku.

25. Tarmo Kivi – südamega tehtud töö Vara vallavalitsuses.

Algatati eestkoste seadmine neljale valla elanikule.
Väljastati tee kasutusluba koormuspiirangu ületamisel Varnja-Poldri, Meoma-Järvepera, Põdra-Metsavahi ja Saekaadri tee kasutamiseks.
Elle Padar
vallasekretär

Vara valla infoleht nr. 116

VALLAVOLIKOGUS
Volikogu istungil 29. juunil 2016. a.
1. Haldusterritoriaalse korralduse komisjoni esimehe valimine
Otsustati: valida Vara valla haldusterritoriaalse korralduse komisjoni esimeheks Küllike Kuusik.
2. Maaüksuste munitsipaalomandisse taotlemine
Vastavalt maareformi seadusele antakse munitsipaalomandisse kasutusel olevate, omandiõigust tõendavate dokumentideta, enne ehitusseaduse jõustumist (01.01.2003. a) rajatud abihoonete, kuuride,
garaažide jms teenindamiseks vajalik maa.
Otsustati: Taotleda Vara valla munitsipaalomandisse Koosa külas
asuvad Lauda, Sillaõue ja Kallakunurga; Kusma külas Õuenurga ja
Särgla külas Jõenurga katastriüksused.
3. Vara-Varamõisa kergliiklustee projekti omafinantseerimine
Otsustati: Garanteerida Piirkondade Konkurentsivõime Tugevdamise Programmi projekti „Vara-Varamõisa kergliiklustee rajamine“
omafinantseering summas kuni 60 000 eurot.
Volikogu istungil 13. juulil 2016. a.
1. Haldusterritoriaalse korralduse komisjoni koosseisu nimetamine
Otsustati: Nimetada Vara valla haldusterritoriaalse korralduse komisjoni koosseis 7-liikmeline – Küllike Kuusik (esimees), Haibula
Zirkilov, Kaisa Edenberg, Madis Avi, Lea Saul, Nils Niitra, Raido
Tamm.
2. Välgi raamatukogu tegevuse ümberkorraldamine
Otsustati: Algatada Välgi raamatukogu tegevuse ümberkorraldamine. Vallavalitsusel leida lahendus Välgi raamatukogu tegevuse
ümberkorraldamiseks eesmärgiga ühendada Välgi raamatukogu ja
külakeskuse tegevus asukohaga Välgi külakeskuse ruumides.
Volikogu istungil 3. augustil 2016. a.
1. Alatise hariduse- ja kultuurikomisjoni esimehe valimine
Otsustati: Valida alatise hariduse- ja kultuurikomisjoni esimeheks
Kaisa Edenberg.
2. Alatise hariduse- ja kultuurikomisjoni koosseisu kinnitamine
Otsustati: Kinnitada alatise hariduse- ja kultuurikomisjoni koosseis
7-liikmeline – Kaisa Edenberg (esimees), Sirje Leini, Küllike Kuusik,
Rein Schihalejev, Kaisa Telve, Merike Undrits, Lea Saul.
3. Ühinemisläbirääkimiste pidamiseks valdkondlike töörühmade
moodustamine ja töörühmade liikmete nimetamine
Alatskivi vallavolikogu tegi Vara vallavolikogule 29.01.2016. a ettepaneku alustada ühinemisläbirääkimisi haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks.
Vara vallavolikogu nõustus ühinemisläbirääkimistega Alatskivi vallaga.
Alatskivi vallavolikogu ja Vara vallavolikogu haldusterritoriaalse
korralduse komisjonide ühiskoosolekul 25.07.2016. a tehti ettepanek moodustada ühinemisläbirääkimiste pidamiseks valdkondlikud
töörühmad.
Otsustati: Moodustada ühinemisläbirääkimiste pidamiseks järgmised valdkondlikud töörühmad:
1.1. haridus- ja kultuurivaldkonna töörühm;
1.2. spordi- ja tervishoiuvaldkonna töörühm;
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1.3. sotsiaalvaldkonna töörühm;
1.4. majandus- ja finantsvaldkonna töörühm.
Vara valla esindajatena nimetati hariduse-ja kultuurivaldkonda Kaisa Edenberg, Sirje Leini ja Väino Kivirüüt; spordi- ja tervishoiuvaldkonda Reigo Põdersalu, Meelis Pärna ja Katrin Reimand; sotsiaalvaldkonda Ingrid Katsan, Reigo Põdersalu ja Haibula Zirkilov; majandus- ja finantsvaldkonda Tarmo Kivi, Tarmo Leini ja Hele-Reet
Lvova.
Volikogu istungil 31. augustil 2016. a.
1. Vara valla arengukava tegevuskava ja eelarvestrateegia eelnõu
heakskiitmine ja avalikule väljapanekule suunamine
Otsustati: Kiita heaks muudetud Vara valla arengukava tegevuskava
aastateks 2016-2025 eelnõu ja Vara valla eelarvestrateegia 2016-2020
eelnõu ning suunata need avalikule väljapanekule. Avaliku väljapaneku tulemuste arutelu toimub 19. septembril k.a kell 18.00 Koosa
noortekeskuses ja 20. septembril k.a kell 18.00 vallamajas.
2. Vallavara võõrandamine
Otsustati: Võõrandada otsustuskorras tootmistegevuse laiendamise eesmärgil OÜ-le Vara Saeveski Pargiserva kinnistu (kat. tunnus
86101:001:0186).
3. Välgi raamatukogu tegevuse ümberkorraldamine
Otsustati: Teha ülesandeks vallavalitsusele korraldada Välgi raamatukogu üleviimine Välgi külakeskuse ruumidesse hiljemalt 15. oktoobriks 2016. a eesmärgiga ühendada raamatukogu ja külakeskuse
tegevus.
4. Seisukoha andmine maa munitsipaalomandisse taotlemise kohta
Rehemetsa külas asub ca 3 300 m2 suurune reformimata maa-ala,
mis piirneb Linnupere, Rehemetsa ja Suurepõllu kinnistuga ning
Rehemetsa-Kusnetsi tee katastriüksusega. Tegemist on kinnisasjaga liitmiseks sobiva maaga, mis on looduses tekkinud maareformi
läbiviimise käigus. Vastavalt maa erastamise korrale teeb kohalik
omavalitsus kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa omandisse andmise eeltoimingud, mille käigus selgitab välja kinnisasjaga liitmiseks
sobiva maa ning koostab maaüksuse asendiplaani. Kuna Vara valla
omandis oleva Rehemetsa-Kusnetsi tee katastriüksuse sihtotstarve on transpordimaa, kuid reformimata riigimaal asub õue-maa ja
põllumaa riba, siis puudub vallal õiguslik alus taotleda seda maa-ala
munitsipaalomandisse transpordimaana.
Otsustati: Mitte taotleda munitsipaalomandisse Rehemetsa külas
asuvat Linnupere, Rehemetsa ja Suurepõllu kinnistuga ning Rehemetsa-Kusnetsi tee katastriüksusega piirnevat ca 3 300 m2 suurust
maatükki.
5. Info
Tartumaa Arendusseltsi rahastamismudel ja liikmemaksude arvestuse tutvustamine
TASi juhatuse esimees Liis Pärtelpoeg andis ülevaate TAS-i tegevustest ja vastas volikogu liikmete küsimustele. TAS on 10-aastane,
liikmeid 120, eelarve ca 5 milj. eurot, töötajaid 5. Vara vallast esitatud
projekte on rahastatud 125 000 euro suuruses summas. Liikmemaks
KOV-del kuni 2014. a oli 58 senti/elaniku kohta; 2015-2016. a 29
senti/elaniku kohta. TAS-i ettepanek on liikmemaksu alates 2017. a
tõsta 58 senti/elaniku kohta. Vara valla liikmemaks oleks seega 1 093
eurot aastas.
Volikogu liikmetel vastuväiteid liikmemaksu tõstmise osas ei olnud.
Elle Padar
vallasekretär
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KOOLIVEERG
KOOLIAASTA ALGUSE
TERVITUS
Tänavu 1. septembril tõid Vara Põhikooli 9. klassi õpilased käekõrval avaaktusele
üheksa last, kelle jaoks oli see päris koolitee algus. Loodan, et esimene koolipäev jääb
neile ja nende vanematele pikalt meelde.
Arvan, et tundsin end esimese klassi õpilastega üsna sarnaselt – oli see mullegi
esimese õppeaasta algus Vara Põhikooli
direktorina.
See, mida ma soovisin algavaks kooliaastaks aktusel osalejatele ja mida soovin
lugejatele, saab kirjeldada pildiga, kus esimesse klassi minev õpilane, astrid käes, kiirustab ema käest kinni hoides kooli poole.
Õigemini kiirustab ema. Tulevasel õpilasel ei ole mahti selle peale mõelda, sest tal
on kõige selle kohta, mida ta enda ümber

näeb ja kuuleb, miljon küsimust: Mis lind
seal oksa peal istub?, Kuidas moos kommi sisse saab?, Mis marki oli see hall auto,
mis meist mööda sõitis?, Kuhu lendab see
lennuk, mis meie kohal on? Ja kuidas nii
raske asi üldse lennata saab?, Miks päike
maapeale ei kuku? jne, jne. Ema käest jäid
tal küll enamusele küsimustest vastused
saamata, kuid olen kindel, et koolis saab ta
teada palju, mis teda huvitab.
Tahan soovida kooliaasta alguse puhul
igale õpilasele, nii väikesele kui suurele,
et säilitage eneses uudishimu kõige vastu, mis toimub meie ümber. Kui see huvi
on kuhugi kadunud, siis otsige see enda
seest uuesti üles, sest see on igaühes kindlasti olemas. Just uudishimust ning huvist
maailma vastu algab õppimine ja siis on
õppimine lihtne, põnev ja huvitav.

et see huvi säiliks ja aina suureneks.
Vanematele aga soovin väga tihedat koostööd kooliga. Õpetajad koos kõigi kooli
töötajatega annavad kindlasti endast parima, kuid seda jääb väheks kui õpilane ei
taju, et nii kool kui kodu tegutsevad ühise
eesmärgi nimel.
Püüame sel õppeaastal kooli poolt korraldada rohkem selliseid ettevõtmisi, milles
saab osaleda koos või kus on vanematel
võimalus näha, kuidas lapsel koolis läheb.
Kutsun teid üles leidma aega nendes ettevõtmistes osalemiseks, sest üksnes kodu ja
kooli koostöös saame olla noorele toeks
tema kasvamisel ja arenemisel.
Head algavat kooliaastat meile kõigile!
Rein Schihalejev
Vara Põhikooli direktor

Õpetajatele soovin jõudu, tarkust ja pikka
meelt, et nendele küsimustele vastata nii,

UUS KOOLIAASTA JA UUS DIREKTOR VARA KOOLIS

1. septembril alustas Vara Põhikool
uut kooliaastat. Õpilasi on sel aastal
87, esimesse klassi asus õppima üheksa last. Nende klassijuhatajaks on Ruth
Pari.
Aktusel astusid üles muusikaklasside
õpilased laulu ja pillimänguga ning
õpilasi tervitasid vallavanem Väino

Kivirüüt ja vastne direktor Rein Schihalejev.
Esimesse klassi astusid:
Roxana Ind
Marjette Junkin
Kristel Karise

Andra Kivi
Andreas Peeter Kivirüüt
Liis-Marii Mustmaa
Jakob Petmanson
Nele Soome
Matthias Vaino
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Vallavanema kõne
tarkusepäeva aktusel
Armas esimesse klassi astuja, hea koolipere, austatud lapsevanemad ja kõik külalised!
Vara valla esindajana on minul suur au ja
rõõm olla koos Vara Põhikooli perega. Kuigi tänane tarkusepäev on traditsiooniliselt
olnud läbi aegade väga pidulik sündmus,
leidub alati miskit, mis talletab selle päeva
kordumatu mälestusena. Nii ei ole see teisiti ka täna. Esimese septembri muudavad
Vara Põhikoolis igal aastal eriliseks just
meie valla päevakangelased – täna oma
aabitsat vastu võtma tulnud esimese klassi
õpilased.
Tahes või tahtmata hakkas ka minu süda
arvatavalt koos teiega veidi kiiremini põksuma kui nägin koolisaali astumas oma
esimese koolitee lõpusirgel olevaid noori inimesi, kes üsna enesekindlalt olid ulatanud
oma julgustavad ja suunavad pihud nende
väikeste tüdrukute-poiste pihkudesse, kes
täna on alles alustamas oma esimest kooliteed. Tahan väga loota, et olete kogu eeloleva õppeaasta jooksul noorematele õpilastele heaks eeskujuks ning näitate kuidas tuleb
ühes heas koolis koos hästi toimetada.

Koolis saadud halva
hinde saab parandada,
eksimust liikluses
mitte
Uue kooliaasta algus ei saa kellelegi
märkamatuks jääda. 1. septembril näeme tänavapildis taas õhinal koolijütse,
kes alustavad oma haridusteed, lilled
käes ja uus koolikott seljas. Tänavatel ja
teedel muutub liiklus tihedamaks ja me
kõik saame anda oma panuse, et vältida õnnetusi ja lapsed koos vanematega
saaksid õhtul jälle kodus kokku.
Kooliteed alustavatele põnnidele on
möödunud suveaeg olnud täis mänge ja
uusi emotsioone, mis pikalt veel meeles
püsivad. Uue õppeaasta algusega on aga
aeg teha ruumi uutele sõpradele, õpetajatele, uuele klassiruumile ja ka meelde
tuletada, kuidas liikluses iseseisvalt hakkama saada.
Ka autojuhtidel tuleb arvestada, et õppeaasta alguses lisandub juba kooliteed


Meie usume kõigi teie soovi hästi õppida ja
targaks saada ning oleme teid selle soovi täitumisel igati toetamas ja aitamas. Soovin,
et te jõuaksite üsna ruttu arusaamiseni, et
tarkus ei põhine ainult heas lugemise, kirjutamise ja rehkendamise oskuses, teoreetiliste teadmiste kõrval on väga oluliseks ka see
tarkus, mis tuleb teie südametest ning mille
omandamiseks ei olegi vaja midagi pähe
õppida. Südametarkus on oskus olla hooliv,
mõistev ja nõrgemaid kaitsev.
Oma igapäevatöös olen ma aegajalt kokku
puutunud nende inimestega, kes vajavad
ehk enam mõistmist ja toetamist. Sellest tulenevalt soovin ma kogu kooliperele julgust
mitte jääda oma mure või kurbusega üksi.
Sa võid alati rääkida oma tunnetest inimesele keda sa usaldad. Tea, et koolis on sind
alati toetamas sinu õpetaja ja kodus sinu
vanemad. Ka meie oleme vallamajas kõigi
teie jaoks alati olemas.
Vallaesindajana on mul hea meel kooliperele teada anda, et pingutame ka selle nimel,
et meie laste kooliteed veelgi turvalisemaks
muuta. Hetkeseisuga oleme kokku leppinud
kõigi nende maaomanikega, kelle maavaldused asusid Vara küla ja Vara mõisa
vahelisel kavandataval kergliiklusteel ning
kes on andnud meile tänaseks võimaluse,
peale rahastamisotsuse saamist, alustada
konkreetsete ehitustöödega hiljemalt tuleval
aastal. Soovime parandada ka meie laste

käivate laste sekka neidki, kes alles esmakordselt aabitsa kätte saavad ja tarkust
taga nõudma hakkavad. Olgugi, et tihtilugu abistavad neid liikluses lapsevanemad
või vanemad õed-vennad, siis ühel hetkel
tuleb neil ikkagi üksi kooliteed käia.
Koolitee on paljude jaoks erinev, kes kasutab ühistransporti, keda viikase autoga,
kes kõnnib jalgsi, või liikleb rattaga. Kõikidel juhtudel on põhireegliks tähelepanelikkus ja üksteisega arvestamine.
Kindlasti on laste jaoks oluline koos
lapsevanemaga enne kooliaega käia läbi
koolitee, saatjaks vanema selgitused, kus
ja mida tuleb ohutu liiklemise huvides
silmas pidada. Arvestama peab, et lapsed
on meist väiksemad ja seetõttu võib neil
liikluses nii mõndagi märkamata jääda.
Soovitan vaadata kooliteed lapse silmade
kõrguselt, et näha seda, mida tema näeb
– kus võib sõidutee ületuskohta varjata pargitud auto, põõsas või talvel kõrge lumevall. Kindlasti tuleb üle rääkida,
et ülekäigurada ei ole koht, kus sõbraga
mängida ja joosta. Unustada ei tohiks
sedagi, et teekond, mis on sobilik suvel
ja valgel ajal, ei sobi alati ohutuks liikle-
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sportimistingimusi ning oleme otsimas võimalusi koolistaadioni rekonstrueerimiseks.
Kõiki pallimängijaid ning maadlus-treeningutest osavõtjaid rõõmustab kindlasti
aga Koosa külas järgmisel aastal valmiv uus
spordihoone. Usun, et igaüks meist teab, et
head haridust ei saa omandada vaid klassiruumis, vaid ikka koostoimes turvalises
keskkonnas arendava hobitegevusega.
Oma pöördumise lõpetamiseks on sobilik
ehk toetuda ühele kuuldud mõtteterale,
mille kohaselt on teadmiste ja oskuste vältimatuks elemendiks aeg. Soovin, et see aeg
oleks kõiki teid turvaliselt toetav, sisuküllane ja jõukohaselt võimalusi pakkuv.
Tänan südamest kõiki lapsevanemaid kes
on usaldanud oma lapsed õppima Vara Põhikooli. Mina isiklikult arvan, et meie valla väikeses koolis on häid inimesi ja palju
võimalusi, kes ja mis toetavad meie lapsi
kasvamaks headeks ja hakkamasaajateks
inimesteks.
Soovin meie laste õpetajatele jõudu ja jaksu, lapsevanematele kannatlikkust ja mõistmist oma laste toetamisel nende õpingutel
ning kõigi osapoolte vahelist tulemuslikku
ja jätkuvat koostööd.
Meeldejäävat kooliaasta algust ja kordaminekuid alanud õppeaastal!
Väino Kivirüüt
Vara vallavanem

miseks pimedal ajal. Ärgem väsigem oma
lastele selgitamast ohte teedel, kus puudub kõnnitee. Liikluses tuleb olla alati
tähelepanelik
Rääkige lapsele, miks me kõnnime võimalusel kõnniteel ja kuidas ületame
sõidutee. Kahjuks ei kehti enam ammu
reegel, et nn sebra aitab kedagi üle sõidutee. See on küll koht, kus on mõnevõrra
ohutum sõiduteed ületada, kuid ka siin
peab olema tähelepanelik ja veenduma,
et sõidukid hoo maha võtavad ja jalakäijale teeületust võimaldavad.
Samuti peavad jalgratturid, kelle pole
vöötrajal eesõigust oleme eriti tähelepanelikud ja soovitavalt ületama sõidutee
rattal maha tulles jalgsi või siis veenduma, et sõidutee ületamine on tõesti ohutu rattasadulast maha tulemata. Täna on
selliste õnnetuste arv, kus jalgrattur või
jalakäija sõidukiga vöötrajal kokku saavad üsna sagedased ja kannatanuks on
alati vähemkaitstud liikleja – jalakäija
või jalgrattur. Koolis võib eksida ja saada
halva hinde, mida on võimalik teadmiste omandamisel hiljem parandada, kuid
pisike eksimus liikluses võib tähendada
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kogu edasise elu muutust.
Ohutuse esmaseks reegliks on aga siiski
vastastikune viisakus. Tee pole ainuüksi
auto päralt, juht peab nägema jalakäijas oma väärikat partnerit. Laps teel või
tänaval olgu igale täiskasvanud liiklejale
tähelepanu keskmeks – tema ei oska veel
ohte ette aimata, auto kiirust ja pidama-

jäämise võimalust õigesti hinnata.
Nii nagu varasematelgi aastatel on politsei sellelgi aastal traditsiooniliselt suurendatud jõududega kooliaasta alguse
puhul liiklust rahustamas ja tähelepanu
juhtimas liiklusohtlikele kohtadele teedel, tänavatel ja õppeasutuste läheduses. Oleme oma tegevusi planeerinud
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selliselt, et oleksime eelkõige abistajate
ja toetajatena kohtades, kus meid kõige
enam vajatakse.
Alvar Pähkel
Lõuna prefektuuri patrulli- ja liiklusjärelevalvetalituse juht

VIIES VEERAND VARA VALLAS 2016
kujunes sellest külastusest päeva nael! Erilise elamuse said muidugi poisid. Esmalt näidati dokumentaalfilmi piirkonda räsinud
sõdadest, kuid vastupandamatut huvi pakkusid mitmesugused
lahingriistad, mundrid jms. Poiste rõõmuks lubati kõiki neid asju
ka oma käega katsuda.

Projekt „Viies veerand Vara vallas“ on lühidalt kokku võttes mitteformaalne õpe, tänu millele meie koolinoored saavad mitmekülgseid koolitusi-õpetusi-kogemusi ning omandavad kogukonnas aktsepteeritavaid väärtushinnanguid ja käitumisharjumusi. Tegemist
on Ühingu prioriteetsete tegevustega aastast 2005, alates 2008.
aastast on need koondatud projekti „Viies veerand Vara vallas“.
Seega on meie projektil kindel koht Vara valla kogukonna arengus. Projekt lähtub meie Ühingu juhtlausest: Parim lastekaitse on
lastega tegelemine.
Projekti algus ning suve saabumine sai välja kuulutatud viimasel koolipäeval 3. juunil lastekaitsepäevale pühendatud kogupereüritusel. Et
(jalka)suvi ei läheks luhta, andsime Vara ja Koosa jalkapoistele
üle Kohaliku Omaalgatuse Programmi toel soetatud jalgpallid.
Valla koolinoorte suvised jalgpallitreeningud Varal ja Koosal,
olgu siis omaalgatuslikud või koos juhendajaga, on suvest-suvesse kulgev tavapärane nähtus. Tore, et sellesse kaasatakse ka teisi
paikkonna noori või suveks sugulastele-vanavanematele külla tulnud jalgpalliharrastajaid. Seda kinnitas ka Vara Vuti Cupi
noorteturniir, kus nii Vara kui Koosa jalkapoiste kõrval oli leida
ajutisi abijõude. Vastastikune mõõduvõtmine jalgpallis parandab
füüsilisi võimeid, oskusi, suurendab huvi ja kogemusi järgmisteks
võistlusteks, motiveerib iseseisvalt harjutama oma paremate tulemuste ja tervise nimel. See on väärtuslik investeering tervislikku
eluviisi ja iseenda tulevikku.
Õppereis „Kuidas elad Ida-Virumaa?“ alates keskmisest koolieast lastele toimus 13. juulil. Külastasime Sillamäed, Sinimägesid ja Narvat. Õppereis kulges vastavalt Narva Muuseumi poolt
kokkupandud programmile. Alustasime Sillamäe kesklinnas,
kus giid tegi meile linna tutvustava sissejuhatuse ja rääkis Sillamäe ajaloost. Lisaks vaatasime hiljuti renoveeritud kultuurimaja koos nõukogude perioodi näitusega ning sealt liikusime läbi
linnasüdame Sillamäe muuseumisse. Sillamäe muuseumides sai
hea ülevaate nõukogudeaegsest elust ja koduloost, mis meie 45le koolinoorele oli täiesti tundmatu ala, kuid viiele täiskasvanule
meenutas elu-olu oma noorusest. Edasi sõitsime Vaivara valda
Sinimäele. Narva Muuseumi projektijuhi arvamusel pidi sealses
muuseumis II maailmasõja temaatilisele ekspositsioonile kuluma orienteeruvalt 30 minutit või pisut rohkem. Aga tegelikult

Sinimäe muuseumis

Sinimägedest sõitsime edasi vaatama elektrijaamu ning lisaks oli
võimalik näha eripärast tööstusmaastikku koos settebasseinidega.
Giid andis seletusi elektrijaamade ajaloost ning kohaliku maastiku eripärast ja tekkeloost. Niinimetatud Helesinine laguun ehk
elektrijaama leelisjärv oli tõepoolest muljetavaldav ning tekitas
koolinoortes mitmeid vastamist vajavaid küsimusi. Edasi liikusime Narva. Seal oli plaanis pidada korralik grupilõuna, milleks
oli meile reserveeritud Narva Kolledźi kohvik. Kuid enne veel
ootas meid üllatus. Meie jaoks keerati lukust lahti Narva Raekoja
uks ning näidati Vana Narva maketti, mille on käsitsi valmis ni-
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kerdanud Fjodor Śantsõn. Pärast lõunatamist käisime ka Narva
jõe kaldalt Hermanni kindlusest Venemaad vaatamas. Päev sai
pikk, küllap ka väsitav, kuid õpetlik. Tagasiteel tabas kõrv bussis
ka mõningasi „keelekümbluse“ tulemusi. Pildimaterjal Ida-Virumaa õppekäigust on leitav Ühingu kodulehel http://varalaps.ee
link galerii alt ja Mati Sauli pilveserveris https://www.dropbox.
com/sh/u3hlzk2may5jn69/AAA3EGk0qnlQRG44iCQeT2v6a?d
l=0.
Õppeprogramm ja bussitransport oli rahastatud Kohaliku
Omaalgatuse Programmi poolt.
23. augustil toimus veepeal-liikumise õppepäev Ahja jõel, mida
viis läbi Vesipapp OÜ. Rühmanimekiri täitus tunduvalt kiiremini
kui möödunud suvel. Esimesed huvilised andsid endast märku
juba Ida-Virumaa tagasiteel. Kes aga liialt pikalt mõtles, see pidigi maha jääma.
Osaleda sai 20 koolinoort vanuses 13+ või kel Saadjärve Suvekooli veepeal-liikumise kogemus olemas. Saatjateks ka kaks täiskasvanut Katrin ja Kaisa. Ahja jõe programm on kavva võetud,
et kinnistada varasemates Saadjärve Suvekoolides omandatud
veepeal liikumise oskusi. Õppepäev algas Koorverest sissejuhatava instrueerimisega ohutusest ja muust vajalikust, seejärel jaotati kogu seltskond 10-le kanuule ning liiguti piki jõge 11 km
instruktorite ja julgestuse saatel edasi Kiidjärve poole. Saatjate sõnutsi liikusid mõned paatkonnad mitte nii väga piki jõge,
neil oli meeskonnatöös veel tublisti arenguruumi. Et praegusel
digiajastul on kasutusel igasuguste oskustega vidinaid, siis on
Katrinil sellest päevast talletatud mitmeid andmeid. Veepeal liikumist alustasid nad kell 11.30. Sihtpunkti jõudsid kiiremad 2
tunni ja 45 minutiga. Kolme tunniga olid kõik pärale jõudnud.
Loomulikult oli selle 11 kilomeetri peal ka pisikesi puhkepause, et põhjalikumalt sõudjaid järele oodata. Parim kiirus, mis sel
päeval õnnestus saavutada oli 8,7 km/tunnis, kuid täheldatud on
ka 4,3 km/tunnis liikumist. See päev õpetas meie 20-le koolinoorele meeskonnatööd, arendas nende füüsilist vormi ja kinnistas
veepeal-liikumise oskusi. Õpiti kiiremat reageerimist ning kohanemist ümbritseva keskkonnaga. Kõrge emotsionaalne toonus
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aitab aga tugevdada vastupanuvõimet stressiolukordades, need
on kõik väga vajalikud oskused nii koolielus kui ka kaugemas
tulevikus. Ka seda õppepäeva rahastas Kohaliku Omaalgatuse
Programm. Pildid on leitavad Ühingu kodulehel.

Lõppes Viies veerand Vara vallas ning jälle algas esimene veerand. Edu ja püsivust kõigile.
Vaike Torokvei

LASTEAEDADES
Unistused saavad tegelikkuseks,
kui mõtted muutuvad tegudeks...
...selline on siis Vara Lasteaed Õnnetriinu 2016/2017. aasta
moto.
Unistanud oleme alati ja paljud meie mõtted on saanud heade
sõprade abi ja toega tegelikkuseks.
Meie suured tänud perekond Karise`le ja perekond Kakko`le, kes
meie lasteaia pingid korda tegid ning värviga katsid. Täname kõiki, kes nõu ja jõuga olid abis meie lasteaia õueala korrastamisel ja
Naerupallide rühma remontimisel. Tänu Arturi nobedatele kätele sai värskendust lasteaia köök.
Unistamine ei lõpe ja vaatame kuhu see meid viib. Sel õppeaastal sooviksime keskenduda õueala taimestiku värskendamisele ja
selles ootame Teie kõikide abi, pakkuda võib püsililli, põõsaid.
Alates 1.septembrist töötab lasteaias logopeed - täpsemad ajad
teatame rühma FB-lehtedel.
Septembris kahel esimesel nädalal harjume lasteaiaga ja tutvume
uute sõpradega.

Septembri lõpus sõidavad Naerupallid ja Mõmmikud õppepäevale Jääaja Keskusesse ning 6. oktoobril külastab meie lasteaeda
kloun Ummi (pilet 2.-), oodatud on ka kodused lapsed.
Toredat algust kõigile!
Merike Undrits
Vara Lasteaed Õnnetriinu direktor

LASTEAED – PERE TOETAJA
Elame ajas, mil kõik ümberringi muutub. Vahel see rõõmustab,
vahel ka ärritab. Kuid laps vajab hoolimata ühiskonna muudatustest tuge, millele toetuda. Selleks on läbi aegade ikka olnud perekond, kindlad reeglid, mis aitavad lapsel maailma avastada.
Mis koht on lasteaial? Enamuse päevast viibib laps lasteaias, see
tähendab, lasteaial on kohustus last arendada ja kujundada hoiakuid eluks. Lapsevanem aga ei tohiks jääda lootusele, et ,,laps
käib lasteaias, küll ta seal õpib ja areneb”. Lasteaed kodu asendada ei saa, saame teha koostööd ja nõustada vanemaid, kuidas last
kodus arendada.
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Õpetajad teevad oma tööd südamega, ei oskagi teistmoodi.
Kõiki teid, armsad lugejad, kindlasti huvitab millega lasteaias tegeletakse veel peale laste õpetamise.
Meie majas on veel tervisemeeskond, kriisi meeskond, pedagoogiline nõukogu, kuhu kuuluvad kõik õpetajad. Käime regulaarselt
koos: arutleme, otsustame, teeme ettepanekuid, kiidame heaks.
Kõik need töögrupid on loodud just selleks, et Teie lastel oleks
hea ja turvaline lasteaias käia.
Mida põnevat on majas aga sel õppeaastal juhtumas? Ka sel õppeaastal toimub meie majas palju üritusi: mitmeid üritusi korraldavad rühmad ise, lisaks rühmade väljasõidud, õppepäevad
lastele ja teatrietendused igas kuus korra.
Huvitegevust pakuvad sel õppeaastal üks kord nädalas järgmised huviringid: muusikaring – 4.-7. a lastele; Showtantsu grupp
K-dance – 3-7. a lastele (kui on soovijaid), mille eesmärk on
koolitada lapsi juba varases eas selleks, et tekiks hea rütmitunne, kehatunnetus, koreograafia oskus, loovus, täpsus ning oskus
tantsida erinevaid tantsustiile; spordiring 4-7. aastastele lastele,
Katrini juhendamisel; lihtne, erinevate tantsuelementidega tantsuring kahes grupis: 3-4. aastased ja 5-7. aastased, juhendajaks
Sirle Koosa Noortekeskusest.
Meie lasteaia Liblikate ja Lepatriinude rühma lapsed ootavad
uusi mängukaaslasi oma rühma, sest rühmades on vabu kohti,
kummaski rühmas on tänase seisuga 15 last. Sõimerühma laste
arv on hetkel täis.
Lasteaed on väikeses Koosa kogukonnas väga populaarne koht,
igapäevaselt on kohal 40 last. Lapsed armastavad oma lasteaeda!
Ilusat lasteaia-aastat nii suurtele kui väikestele!
Inga Edela
Koosa Lasteaia direktor

NOORTEKESKUSTES
NOORTEPROJEKT „MAAILMA MERE- JA
TOIDUKULTUUR“
Väljasõit Pärnusse
Merekultuuri aasta raames kirjutatud avatud noortekeskuste
projekti ühe suvise osana oli 8.-12. augustil Vara noortekeskuses
üleval Läänemere- ja Eesti merekultuuri näitus, mille me ise koos
tublimate noortega ka koostasime. Ühe suure osana Läänemere
teemast oli 9. augustil väljasõit Pärnusse. Varalt osales väljasõidul
15 ja Koosalt 2 noort. Järelvaatajatena osalesid Katrin Reimand,
Triin Vaino, Kaisa Telve ja Karin Klemmer.
Väljasõidu kõige põnevam osa oli purjetamine Pärnu Jahtklubi
purjekatega. Oli rõõmu, veidike hirmu ja põnevust, sest tuuline
ilm soosis suuri laineid. Üldkokkuvõttes jäid kõik väga rahule.
Seejärel einestasime Jahtklubi restoranis ja algas meie jalutuskäik
Pärnu randa. Soovijad käisid ujumas ja võis ka niisama rannas jalutada. Tagasiteel oli võimalik teha väike poekülastus Port Arturi
kaubanduskeskusesse ja seejärel toimus Läänemere-teemaline
viktoriin. Auhinnalise esimese koha said Kaspari Belisaar ja Laura Klemmer. Ka teised olid väga tublid ning tulemused olid päris
tasavägised. Kokkuvõttes oli väga tore ja sisukas päev!
Karin Klemmer
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Rattamatk Välki 25. - 26. augustil

KOOSA NOORTEKLUBI TEGEMISED

Sõitsime ratastega Välgi külamajja. Sõitjad olid nii Varalt kui ka
Koosalt. Varalt alustasime sõitu kooli eest. Suur söögipaus oli Kukemetsa metsaonnis, seal said Koosa ja Vara ratturid kokku. Edasi jätkasime teed Välgi külamajja. Kui olime juba kõik külamajja
jõudnud, siis tegime võistkonnad. Üks võistkond läks vibu laskma ja teine võistkond mängis ameerika jalgpalli ja siis vastupidi.
Õhtul valmistasime ise kotlette ja grillisime neid sütel. Tegime ise
tervislikke hamburgereid ja panime sinna vahele, mida ise tahtsime. Õhtul valmistasime ka ameerikapärast õunapirukat ning
vaatasime Hollywoodi filme, õigemalt said nooremad näha ära
multikad ja seejärel tuli suurtele „Tintini seiklused“. Kui ka see oli
ära vaadatud, magasid peaaegu kõik. Need, kes veel ärkvel olid,
vaatasid lõpetuseks ka otsa õudusfilmi „Paranormaalsus 2“.
Hommikul, kui kõik üleval olid, sõime hommikusöögiks putru ja
võileibu. Võistlesime ka Koosa noorteklubi poolt koostatud USAteemalises viktoriinis. Matka käigus tutvusime Ameerika kultuuriga – see oli noortekeskuse merekultuuriaasta viimane osa, eelnevalt olime juba kevadel teada saanud Vahemere kultuurist ja
mõni nädal varem Läänemerest.
Pärastlõunal pakkisime asjad kokku ja hakkasime tagasi sõitma,
umbes tunnike väntamist ja olimegi kodus!
Rebeca Ottep

Läbi on saamas suur ja soe suvi ning ees pimedad õhtud, mida
ootame kõiki sisustama Koosa rahvamajja ja noortekeskusesse.
Suve lõpp ja sügise algus toovad alati kaasa palju uut ning seda
ka meie majas.

Täname Eesti Noorsootöökeskust ja Vara valda ANK projekti
„Maailma mere- ja toidukultuur“ rahastamise eest!

Uue alanud hooaja esimese sündmusena tähistasime Muinastulede ööd, kus toimus vabaõhu kino ning võimalus oli vaadata
filmi „Polaarpoiss“. Muinastulede öö toimumist aitas rahastada
rahandusministeerium kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest.
Eesolevatest sündmustest on tulemas lastedisko 24. septembril,
millele järgneb lastele mõeldud öö noortekeskuses. 25. septembril toimub Kirbukas, kuhu on oodatud müüma ja ostma kõik huvilised.
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Koosa rahvamajas on alates oktoobrist kõigil võimalik kasutada
puutööklassi nii individuaalselt kui ka huviringis osaledes. Puutööklassi avamine on 26. septembril kell 16 ning kõik huvilised on
oodatud. Puutööklassi loomist ja sisustamist rahastas rahandusministeerium kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest.

Septembrist on Koosa Noorteklubis välisvabatahtlik Hripsime Kizoghian, kes aitab muuta meie küla, rahvamaja ja noortekeskuse
tegemisi mitmekesisemaks ja põnevamaks. Peagi näete ja kuulete
vabatahtlikust rohkem. Hripsime on Koosal tänu MTÜ Noortevahetuse Arengu Ühing EstYES`ile, kes koordineerib projekti.
Projekt on ellu viidud Euroopa Ühenduse Programmi Erasmus+:
Euroopa Noored toetuse abil. Selle projekti sisu ei pruugi tingimata kajastada Euroopa Ühenduse või SA Archimedese seisukohti
ega hõlma nendepoolset vastutust.
Oktoobris toimub Priit Pärna Animafilmide festival, mis jõuab ka
Koosa rahvamajja. Info peagi! Rahvamajas ja noortekeskuses on
algamas uued huviringid ning samuti jätkavad vanad. Täpsema
info saamiseks jälgi reklaami!
19. novembril on meestepäeva pidu, kus tantsmuusikat teeb ansambel Kapriiz ning oodata on ka üllatusi!
Alates oktoobrist on taas kõigil huvilistel neljapäeviti kell 18.30
– 21.00 võimalus mängida koroonat, lauatennist ja piljardit.
Sirle Lüüs
Kultuuri- ja noorsootöö korraldaja
MTÜ Koosa Noorteklubi
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KULTUUR JA SPORT
VARA VALLA SUVEMÄNGUD

TULE VÕIMLEMA!
Selle hooaja esimene kokkusaamine
kolmapäeval, 28. septembril, kell 18.30

9. juulil 2016 toimusid Vara valla suvemängud, mille eesmärgiks
on alati olnud propageerida liikumisharrastust, tutvustada uusi
ja põnevaid spordialasid ning taaselustada ajahõlma vajunud
võistlusi. Sel aastal valisime uueks tutvustatavaks alaks discgolfi.
Traditsiooniliselt toimusid ka kuulitõuke, laskmise, kaugushüppe
ja sõudeergomeetri võistlused. Vaheldust tõid teatevõistlus, mälumäng ja vibulaskmine. Väljakualadest olid sel korral kavas minijalgpall ja rannaindiaca.
Individuaalaladel peeti arvestust noorte, täiskasvanute ja veteranide klassis. Võistkondlike alade puhul oli vaja leida erinevate
vanuseklasside esindajaid igasse võistkonda. Valla mängude üldarvestuses võttis osa sel korral kaks võistkonda, mõlemad aga
üsna suure koosseisuga. Kokku võistles üle 80 sportlase. Indiacas
ja discolfis oli võistkond Miit Ettena kohal kahe kooseisuga.

Koosa Noorteklubi saalis

NB! Võta kaasa matt

ja võta sõber ka kaasa!
Info: 7453 121, 5189 935

TEADE
Vara Põhikooli muusikaklassi Koosa
filiaal võtab vastu uusi õpilasi
ettevalmistusklassi.
Tunnid toimuvad esmaspäeval
ja neljapäeval kell 17.30 Koosa
noortekeskuses.
Info telefonil 527 0996
õp Laidi Heinmets

Individuaalaladel olid naistest edukamad Anzeelika Tappo, Anette Petmanson, Sirle Ostrat ja Julja Gorjunov, naisveteranide arvestuses said enim medaleid Eive Ambo, Sirle Tollimängi ja Pille
Martpõld. Neidude arvestuses võistlesid vapralt Mai-Liis Aasa,
Rebeca Ottep ja Ketlin Kannik.
Meestest näitasid parimat sportlikku vormi Even Poltan ja Siim
Sinimets. Meesveteranide arvestuses käis tihe rebimine Marko
Laanesaare, Varmo Laumetsa ja Marek Aasa vahel. Poistest oli aga
aktiivseim Robert Kerenberg.
Üldise paremusjärjestuse väljaselgitamisel selgus, et võistkondlikel aladel noppis enim võite Paanikaosakond, kuid individuaalalade arvestuses Miit Ettena. Võidukarika viis sel aastal koju võistkond Paanikaosakond. Palju õnne võitjatele ja suur tänu kõigile
osalejatele!
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PEIPSI SUVEMÄNGUD
Peipsi mängud toimusid 22.-23. juulil Mikitamäel ja olid üle mitme aasta taaskord kahepäevased. Juba reede pärastlõunal vurasid
sportlased Mikitamäele, kus kohe tihedaks rebimiseks läks. Vara
vald noppis nii mõnedki individuaalsed poodiumikohad.
Esimese päeva aladel jõudsid poodiumi II astmele sõudjad Marek Aasa ja Katrin Reimand. Jalgrattakrossis võitlesid kuldse
medali välja Helina Esnar ja Valmer Kolk, hõbedase said kaela
Mai-Liis Aasa, Kristi Rosenberg ja Kaido Saar, III koha saavutas
Erge Viiklaid.
Teisel päeva hommik algas kergejõustikuga, kus Vara vald sai
üldarvestuses II koha. Medaleid noppisid Erge Viiklaid, Kristi
Rosenberg, Klaarika Eksi, Helina Esnar, Eive Ambo, Urvel Laev,
Valmer Kolk ja Kaido Saar.

Üldvõidu saavutas Vara vald mälumängus, kuhu kuulusid Madis
Avi, Kalju Mägi, Tõnu Talve ja Kai Kaljumäe.
Sel aastal võitis Peipsi suvemängud Mikitamäe vald. Auhinnalistel kohtadel järgnesid vastavalt Alatskivi ja Räpina. Vara ja Värska
võitlesid välja vastavalt 4. ja 5. koha.
Järgmised mängud toimuvad Alatskivil 2017. aasta suvel. Suured
tänud kõigile osalejatele ja mõnusat vormiseadmist järgnevateks
võistlusteks!
Katrin Reimand

KOOLISPORDISUVEPÄEVAD
„MERI JA PÄIKE“
15. augusti hommikul asusid Vara Põhikooli sportlikud noored
teele Hiiumaale, et osaleda Eesti Koolispordi Liidu poolt korraldatud suvelaagris „Meri ja päike“.
Peale pikka sõitu Hiiumaale, Randvere puhkekülla jõudes, püstitasime telgid, millest pidid saama meie kodud järgmiseks kaheks
ööks. Esimesel õhtul tutvusime ja tutvustasime ennast ja oma
maakondi ning tegime inimpüramiide. Õhtu, enne jahedat ja
tuulist ööd, lõpetasime diskotades ja lõkkesoojust nautides.
Hommikul peale ärkamist, riietumist ja Naiskodukaitse valmistatud hommikusöögi manustamist jagati kogu laager väikesteks
rühmadeks, milledest omakorda pooled jäid laagrisse õppepunktides ohutusega seotud tarkusi omandama ja ülejäänud aeti otse
ohtudele vastu ning metsa kaardi ja kompassiga seiklema. Pärast
tehti jälle vastupidi. Selle sisuka päeva lõpetuseks esitasime ise ja
vaatasime ka teiste playbox show’d. Loomulikult tantsisime poole
ööni ja selgitasime parimat limbotantsijat.
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Laagri viimasel päeval käis äge võrkpallivõistlus laagri parima
maakonna tiitli pärast. Need, kes parasjagu pallitiimi ei mahtunud, said kätt harjutada discgolfis.
Laagri lõpetasime lõpurivistuse ja maakondlike osalejate ühispildistamisega.
Pärast pikka teekonda tagasi Tartumaale olime rahul ja jälle kogemuse võrra rikkamad.
Regina Karise

VARA CUP KANNAB KOHALIKKE
JALGPALLITRADITSIOONE
Sellise pealkirjaga uudise võis leida 24. augustil Eesti Jalgpalli
Liidu kodulehel. Meie nn külaturniiri vastu ilmutas huvi Alver
Kivi Eesti Jalgpalli Liidust, kellele oli Vara Vuti Cupi kuulutus netis silma jäänud.
Vastuvaidlematult kannab Vara Vuti Cup edasi meie valla jalgpallitraditsioone, seekordne jalgpallisuve finaal toimus 19. ja 20.
augustil. Iga turniir kukub välja omanäolisena: nii sisuliselt kui
ka korralduslikult. Sel aastal polnud enam uudiseks, et noorte ja
täiskasvanute mängud toimuvad eraldi võistluspäevadel. Esmakordselt meie ajaloos tuli noorte mängud üle viia saali, sest mitmepäevane paduvihmade periood oli Vara staadioni pehmeks
ja poriseks teinud. Juba möödunud aastal oli aimata, et noorte
mängudes saabub „murdeiga“. Juhendi kohaselt võistlevad noorte arvestuses alla 17-aastased noormehed. Seega osales tänavu
noorte arvestuses (möödunud aasta 8 võistkonna asemel) 4 võistkonda: WK Erru (kapten Richard Toom), Vara Juunior (kapten Johannes Petmanson), FC Demoona (kapten Deimar Pärn) ja Koosa
Juunior (kapten Karlis Vohla). Kallaste ja Luunja esindused jäid
tulemata, kuid mõningaid Alatskivi jalkapoisse võis leida Koosa
Juuniori ridadest. Et piisavalt võistelda saaks, pandi kõik võistkonnad omavahel läbi mängima ning sellele lisati veel kohamängud.
Saalis kulgesid mängud hoogsalt ja kiirelt. Pärast läbimängimist
oli Vara Juunioril 9 punkti, WK Errul 6 punkti, FC Demoonal 3
punkti ja Koosa Juunioril 0 punkti. Kohamängud kulgesid väga
pingeliselt. Turniiri võitis Vara Juunior, Andreas Öövel tunnistati
parimaks ründajaks ning Riho Rüütel parimaks kaitsjaks. Teisele
kohale jäi WK Erru. Kolmandale kohale rabeles Koosa Juunior.
Kokku peeti 10 mängu ja löödi 50 väravat.
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Vara Junior
Täiskasvanute mängud peeti 20. augustil staadionil 8 võistkonna
vahel. Platsile tulid FC Jõgeva Wolves (kapten Kaspar Kull), Koosa (kapten Pavel Jakubov), Team Ricardo (kapten Mait Martpõld),
FC Vasuma (kapten Gunnar Konovalov), Tiim Kõrveküla (kapten Tero Villik), FC Haaslava (kapten Veiko Kõiv), FC Pala (kapten Taavi Pirk) ja möödunud aasta kahekordne võitja Luunja
(kapten Andres Rosenstein). Mängud toimusid kahes alagrupis
ning seejärel kohamängud. Kohamängudele pääsesid alagruppide kolm paremat võistkonda. Seekordsed väljalangejad olid Vara
valla võistkonnad Koosa ja Team Ricardo. Ühtekokku peeti 18
mängu ning löödi 46 väravat. Mängude kohta vormistas kohtuniku abi kirjalikud protokollid, mille mängu lõppedes kaptenid üle
vaatasid. Turniiri kallutas enda kasuks FC Vasuma, esikolmikusse
mahtusid veel Tiim Kõrveküla ja FC Jõgeva Wolves. Järgnesid FC
Pala, FC Haaslava, Luunja, Team Ricardo ja Koosa. Parimateks
tunnistati FC Vasuma väravavaht Janar Avloi, Tiim Kõrveküla
kaitsja Tero Villik ja FC Pala ründaja Tõnis Piiri.

FC Vasuma
Seekordsel turniiril osales kokku 110 jalgpallurit, nende hulgas 32 Vara valla päritolu mängijat, kelle seas ka üks tütarlaps.
Noorim mängija saab detsembris 10-aastaseks, vanima mängija
sünniaastaks oli registreerimislehel märgitud 1979. Esimese, teise ja kolmanda koha võistkondi autasustati karikate, diplomite ja
kringlitega ning võistlejaid medalitega. Oma ala parimateks tunnistatutele oli eriauhind ja Järveotsa Vutifarmi esemeline auhind.
Vara Vuti Cup 2016 korraldajateks olid MTÜ Vara Valla Lastekaitse Ühing, MTÜ Vara Kooli Sõprade Selts ja SA Vara Sport.
Mänge vilistas Selen Elbe, kohtuniku abi oli Martin Geimonen,
meditsiinilist abi osutas Oleg Konovalov, toitlustas OÜ Demoona. Turniiri rahastus tuli Kultuurkapitali Tartumaa Ekspertgrupilt, Kohaliku Omaalgatuse Programmist (noorteturniir), kulusid kandsid ka korraldajad ning Vara Vallavalitsus; esemelised
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eriauhinnad pani välja Järveotsa Vutifarm. Ka seekord pakkusid
mängud nii võimsaid rõõmuhetki kui ka dramaatilisi õnnetuid
juhuseid. Korraldajad on tänulikud kõigile kaptenitele, treeneritele, lapsevanematele ja mängijatele, kelle suvi kulges valmistudes
Vara Vuti Cupil osalemise nimel ning tänu kellele meie jalgpallitraditsioon järjekordset kinnitust sai.
Turniiri tulemuste tabel on leitav SA Vara Sport kodulehel aadressilt http://varasport.eu, pildimaterjal näha Vara Valla Lastekaitse
Ühingu kodulehel aadressilt http://varalaps.ee link galerii, Vara
Kooli Sõprade Seltsi facebook`is ning Cäthli Sirk albumist aadressilt https://photos.google.com/share/AF1QipMYCIXfdPETVCdtcdQHS1689a_qEI30MHEqoQjG_7ewNTCjDetr9_0oVyx
VilJSCA?key=UHR0aUlzWXpDcU9XUG1RdUhqSG84VDFsR
k5QLWNn
Vaike Torokvei

VARA VALLA KÜLADEPÄEV

Otsustasime 9. juuliks kokku kutsuda võimalikult paljud Vara
valla külad, et tähistada esmakordselt suuremat küladepäeva,
mille raames ka esimest ja viimast korda heita pilku Vara valla
kui ühisnimetuse tegemistele 25. juubeliaastal.
Vara Kogukonnakeskuses oli avatud näitus, mis tutvustas kõiki
vallas tegutsevaid asutusi, seltse, mittetulundusühinguid, külasid
jne. Oma materjalid pani iga ühendus või küla ise kokku. Näitus
sai uhke ja väga paljude uudistajate pilkude alt läbitud, suured
tänud kõigile kaasalööjatele ja abistajatele!
Kui päevased küladevahelised suvemängud olid läbitud, võis tulla
õhtul rahumeeli ülejäänud küladepäeva programmi nautima. Ürituse avas Vara vallavanem Väino Kivirüüt, andes üle vallapoolsed
tänusõnad ja meened kõige aktiivsemalt ja tublimalt Vara valla
ellu panustanud inimestele, asutustele ja vabaühendustele.
Esinesid meie valla noored K-tantsuga ning Vara Kiljakute memmede ja naiste rühmad rahvatantsuga. Koosa noorteklubi ja MTÜ
Vara Laegas panid kokku meisterdamisnurga, kus tegevusi jagus
laste näomaalingutest Vara valla teemaliste meenete valmistamiseni, milles said osaleda ka täiskasvanud.
Erilist elevust tekitas kunstnik Vitaly Makurin, kelle kiirete pliiatsitõmmete tulemusel valmisid 10-15 minutiga paljude meie elanike täpsed portreed. Uudne võimalus osutus nii populaarseks, et
pärast viietunnist väsimatut joonistamist ei olnud pikk järjekord
oluliselt vähenenud ning pidi paratamatult leppima, et kõik ikkagi paberile ei mahu.
Tantsuks mängis rahvamuusikat viljelev ansambel Umbes-Kombes ning üllatusliku improetenduse viisid läbi Ruutu 10 noormehed. Küladepäeva tähistamiseks pakuti kõigile soovijatele ka
tasuta kohvi ja torti.
Kokkuvõttes oli tegemist väga vahva päevaga, milleks valmistumine oli kuudepikkune tihe töö. Kahjuks peab aga osalejate arvu
vaadates tõdema, et 2000 elanikuga Vara valla inimeste huvior-
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biiti sellised üritused ilmselt ei kuulu, sest üha enam saab selgemaks, et kõike korraldame me pigem iseendale. Et teie kõigi
huvisid paremini arvesse võtta ning erinevaid üritusi korraldada,
palun anda oma soovidest ja mõtetest teada e-posti teel kaisa.
telve@gmail.com või helistades numbril 5883 7087.
Täname Kodanikuühiskonna Sihtkapitali, Vara valda ja Vara
Maanaiste Seltsi ürituse rahastamise eest! Suured tänusõnad nõu
ja jõu eest kuuluvad ka kõikidele asjaosalistele!
Kaisa Telve
Eelseisvad sündmused:
14.09 kl 19:00 Kinoõhtu Varal film „Ameerika suvi“
14.09 kl 18:00 Heitjate galaõhtu
09.10 Mait, Mikko ja Jakko Maltis´e kontsert Vara kirikus
14.10 Kolletamispäeva matk Välgis
10.11 Isadepäev Vara põhikoolis
27.11 Advendiküünla süütamine
17.12 Talve alguse pidu
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RAAMATUKOGUD
Vara raamatukogus
Näitused:
Septembri lõpuni „Vara vald 25“ raames väljapanek: „Vara
valla raamatukogud, Vara Maanaiste selts ja Vara Kiljak
- sõnas ja pildis”
10.10 - 04.11. „Hetked” - maalinäitus lõuendil. OÜ Helevalge toob teieni parimad pildid arvutist seinale.
september Jaan Rannap - 85
oktoober Uno Leies ja Olivia Saar - 85
90 aastat „Tõe ja õiguse“ I köite ilmumisest
Üritused:
Septembris: Väino Laisaare raamatu „4x4 reisid - elu läbi
kolme silma” esitlus (kuupäev kokkuleppimisel, jälgige
reklaami)
„Väino reise on nauditav jälgida, sest tegu on suurepärase ja muheda jutuvestjaga. Tema reisid on nagu üks katkematu maanteelint, kus inimesed, nende lood ja laulud
sulle ise vastu tulevad. Lihtsalt kulged ja kuulad.“
/Tiit Pruuli, veerevate eestlaste automatkaja 2002–2004/
Oktoobris:
20. oktoobril ERM-i uues hoones Raamatukogupäevade
avamine
28. oktoobril Võrumaal Maaraamatukoguhoidja päev
1.-5. klassi laste suveväljakutse „Lugedes lossi” hakkab
lõpusirgele jõudma. Raamatukogud ootavad viimaseid tagasiside lehti 25. septembriks, et siis kõik koos oktoobri
keskel minna uhkele lugemispeole Alatskivi lossi.
Olga Haljaste

Koosa raamatukogus
Näitused:
September - oktoober: Alatskivi Kunstide kooli õpilase
Erle Pärn isikunäitus
November - detsember: fotonäitus rühmituselt Helevalge
Lähme teatrisse:
31. oktoober
Rakvere teatri külalisetendus Sadamateatris „Sina maga, mina pesen nõud”
22. detsember muusikal „MAMMA MIA” Vanemuises
Info ja piletite broneerimine: 7453 121, 5189 935
Sirje Leini

Välgi raamatukogus
Septembris:
22.08. - 16.09. näitus „Hetked“ autorid, Katrin Lasberg ja
Liisa Lang (maalid kangal)
Jaan Rannap - 85 eluloo ja loomingu väljapanek
16.09. Kohtumine ja vestlusring OÜ Helevalge näituse
omanikega, tähistame ka sügise sünnipäeva.
Oktoobris:
Olivia Saar - 85 eluloo ja loomingu näitus
18.10. Ettelugemise päeva raames, loeme Olivia Saare
loomingut
Raamatukogupäevade raames kirjanduslik piknik Välgis
Hiiemäel, raamatu „Põlised pühapaigad“ tutvustus (raamatukogude ühisüritus, kuupäeva suhtes jälgida reklaami).
Liidia Afanasjev
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Tabivere, Torma, Alatskivi, Vara, Avinurme,
Jõgeva, Palamuse ja Saare valla ning Mustvee
ja Kallaste linna elanik ja ettevõtja
MTÜ Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskus poolt viidi läbi
korraldatud jäätmeveo hange eesmärgiga leida kuni
30.09.2021 Tabivere, Torma, Alatskivi, Vara, Avinurme, Jõgeva, Palamuse ja Saare vallale ning Mustvee ja Kallaste
linnale segaolmejäätmete vedaja. Hanke võitis Ragn-Sells
AS, kes tegi soodsaima pakkumuse.
Lepinguperiood on 01.10.2016 - 30.09.2021. Antud ajavahemikul peavad nimetatud piirkondade elanikud ja
ettevõtted andma segaolmejäätmed käitlemiseks RagnSells AS-le (teistel jäätmekäitlusettevõtetel puudub antud
perioodil õigus nimetatud piirkonnas segaolmejäätmeid
koguda ja käidelda).
Vedaja saadab kõikidele registrisolevatele jäätmevaldajatele, v.a pikaajalise vabastusega kinnistute omanikele,
vähemalt kuu enne uue korraldatud jäätmeveo perioodi
algust – korraldatud jäätmeveo (edaspidi KOJV) paketi
(infokiri, lepingu/lisa, hinnakiri ja graafik). Ühismahutajate kasutajate puhul saadetakse KOJV pakett ainult esindajale. Korraldatud jäätmeveo kliendi infopäev toimub
Torma ja Tabivere vallas ning Kallaste linnas septembrikuus. Täpsemast ajast ja asukohast teavitatakse täiendavalt valla või linna kodulehel.
Palume pikaajalistel vabastatutel ning ühismahuti kasutajatel võtta ühendust kohaliku omavalitsusega, et uueks
veoperioodiks taotleda vabastust ning ühismahuti kasutamist.
Teenustasud ühekordse jäätmeveo eest mahuti 1m3 kohta
on 8,05 EUR ilma käibemaksuta ja 1 m3 hind 9,66E UR
koos käibemaksuga.
MTÜ Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskus
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Metsakeskus.ee

Ostame kasvavat metsa, põllumaad
ja metsakinnistuid hinnaga
kuni 10 000 eurot/ha.
Kinnistud võivad olla tehtud raietega
või asetseda piiranguvööndis.
Tel: 56 111 900
TÄHELEPANU!
17. september, Sibulatee
„PUHVETITE PÄEV”
Väike meeldetuletus huvilistele: üks puhvetitest on kavas avada ka Koosal – „TURU PUHVET”. Selleks, et see
libedalt laabuks, otsime meeskonda jätkuvalt tegusaid
inimesi, kellel on huvi pakkuda mõnusaid küpsetisi,
hoidiseid või muud toitu sel päeval.
NB! Loomulikult on sel päeval oodatud ka puhveti külastajad!
Kui oled huvitatud kaasalöömisest, anna teada, iga tegija on oodatud! Info telefonil: 5189 935
Sirje Leini
Koosa Küla Arendusselts
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Rõõmu, mis päikesest säravam!
Tervist, mis tormidest tugevam!

Teenistused Vara
Brigitta kirikus:

Õnnitleme juubilare ja eakaid
sünnipäevalapsi!
SÜNDINUD septembris
90 LEIDA KARRO
88 JUHANNA SURIKOVA
86 IVAN KOSTIN
86 MAIMU SORGA
82 MARIA LEPPIK
81 ASTA SOMELAR
75 TIIU PARTS
65 ENE VALTER
60 ANATOLI BAUKOV
60 MIHHAIL LUPPA

18.09 Tähemaa küla
11.09
Kauda küla
22.09 Metsakivi küla
24.09
Vara küla
30.09
Vara küla
23.09
Koosa küla
30.09 Meoma küla
26.09
Koosa küla
18.09
Koosa küla
21.09
Koosa küla

SÜNDINUD OKTOOBRIS
92 GERTRUD KALLUSTE
86 AKSEL KOOK
85 HELGA KIRS
84 FEKLENJA GUSSEVA
81 INNA ARUOJA
80 AGU KALLAS
75 LEMBIT PIHO
75 HELVE ALEKSANDROVA
75 MAIE UNDRITS
75 VIIVI KÕIVIK
70 HELGI MATTO
70 MARE PIHO
65 MARIKA RIISPERE

06.10
Koosa küla
27.10
Põdra küla
15.10 Vanaussaia küla
03.10 Metsakivi küla
30.10
Põdra küla
06.10 Sookalduse küla
05.10
Põdra küla
12.10
Välgi küla
15.10
Alajõe küla
28.10 Koosalaane küla
13.10
Põrgu küla
29.10
Põdra küla
02.10
Vara küla

SÜNDINUD NOVEMBRIS
90 MELLONI LUIK
88 TSELIIA KUNINGAS
88 LAURA KIRSIP
87 STEFANIDA ŠLABOVITŠ
85 EMILIE SAKSA
84 KLAVDIA MAZINA
84 VEERA SCHÜTS
84 JEVGENI JEVDOKIMOV
81 HELGI KIVI
81 GALINA PETUKHOVA
80 KAAREL LEPP

30.11
Koosa küla
02.11
Undi küla
08.11 Papiaru küla
23.11
Kargaja küla
18.11 Papiaru küla
13.11 Kargaja küla
22.11 Sookalduse küla
29.11
Koosa küla
18.11 Papiaru küla
23.11 Mustametsa küla
01.11 Mustametsa küla

Pühapäev, 9. oktoober, kell 12
armulauaga jumalateenistus.
Lõikustänupüha

UUED VALLAKODANIKUD!

Kolmapäev, 2. november, kell 18
õhtupalvus. Kõikide surnute mälestuspäev ehk hingedepäev

ROCCO JÄRVOJA
07.07.2016 Vara küla

Pühapäev, 13. november, kell 12
armulauaga jumalateenistus. Isadepäev

KRISTOFER SISASK
12.08.2016 Särgla küla

Pühapäev, 27. november, kell 12
armulauaga jumalateenistus. Advendiaja
1. pühapäev. Kirikuaasta algus.

KAIRA VÄLJASTE
14.08.2016 Vara küla

Pühapäev, 11. detsember, kell 12
armulauaga jumalateenistus. Advendiaja
3. pühapäev.

Õnnitleme lapsevanemaid!

Töödeks on tiikide rajamine, puhastamine, vee pumpamine, teede ehitus, truupide paigaldamine, vee- ja kanalisatsioonitööd,
lammutustööd. Liiva, kruusa ja killustiku vedu.
Livolon Invest OÜ, tel +372 505 3077

LINDA VALGMA
10.02.1919 – 30.06.2016
Matjama küla

Mälestame.
Avaldame kaastunnet lähedastele!

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

Teostame töid roomikekskavaatoriga.

Meie hulgast on lahkunud…

REIN VAU
26.08.1939 - 07.09.2016
Papiaru küla

Info:

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

