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Kõigega, mida inimene teeb, kaasneb risk, aga mitte midagi tegemisega käib kaasas suurem risk (S. Williams)

HALDUSREFORMI HETKESEISUST VARA VALLAS
Aasta lõpus, 29. detsembril, kirjutasime
Alatskivi lossis alla kolme valla vabatahtlikule liitumislepingule.
Ühise omavalitsuse moodustavad Alatskivi vald, Peipsiääre vald ja Vara vald. Uue
omavalitsuse nimeks on Peipsiääre vald ja
valla keskuseks saab Alatskivi.
Vaatamata liitumislepingu sõlmimisele,
ei ole ka uue Peipsiääre valla jaoks haldusreform sugugi lõppenud, sest vastloodud omavalitsuse rahvaarv jääb tublisti
alla nelja tuhande, kuid nagu teada, siis
nõuab haldusreformi seadus, et inimeste
arv omavalitsuses ei tohi jääda alla viie
tuhande. Nii on Lõuna-Eesti piirkondlik komisjon teinud juba ettepaneku liita
vastloodud Peipsiääre vallale sundkorras
Kallaste linn ja Pala vald. Kas see liitumine sedasi ka toimub, otsustab Vabariigi
Valitsus kõiki poolt- ja vastulauseid kaaludes veebruari keskpaigaks. Siis tuleb suure
tõenäosusega liitumisleping uuesti avada,
et sinna uute liitujate lisandumisest tulenevalt vastavad parandused teha.
Sellega võiks haldusreformi osa kokku
võtta, kuid paraku on meil siin veel üks

haldusreformi kulgu ja lõplikku tulemust
mõjutav asjaolu. Nimelt on Vara valla endise Vara sovhoosi territooriumi külade
inimesed avaldanud soovi liituda Tartu
vallaga. Nagu kursis olete, tegi Vara valla
volikogu Eesti territooriumi haldusjaotuse seadusest tulenevalt esimese ettepaneku
liitumiseks Tartu vallale, millele aga kahjuks jaatavat vastust ei tulnud. Tänase seisuga on Vara valla volikogu saatnud Tartu
vallale päringu külade kaupa haldusterritoriaalse muudatuse võimalikkuse kohta,
millele vastuse saame suure tõenäosusega
veebruarikuu jooksul.
Kõike eelpooltoodut arvesse võttes, julgen küll öelda, et nii Vara valla volikogul
kui ka vallavalitsusel on ees palju tööd, et
meie tänasel territooriumil asuv tulevane
omavalitsus oktoobrikuus toimuvateks
valimisteks haldusreformi seadusega vastavusse viia.
Olen oma varasemates väljaütlemistes
väitnud, et valla inimestele ei muutu valdade liitumise tagajärjel midagi. Tegelikult aga muutub kõigi jaoks üks oluline
asi ja selleks on postiaadress. Aga sellest
juba põhjalikumalt käesoleva aasta lõpu-

poole. Alanud aastaks aga soovin kõigile
tugevat tervist ja võtke ikka aega värskes
õhus liikumiseks!
Lugupidamisega
Tarmo Leini
Vara vallavolikogu esimees

Alatskivi valla, Peipsiääre valla ja Vara valla ühinemislepingule kirjutasid 29. detsembril Alatskivi lossis alla vasakult
Vara vallavanem Väino Kivirüüt, Vara Vallavolikogu esimees Tarmo Leini, Peipsiääre Vallavolikogu esimees Viktor Filippov, Peipsiääre vallavanem Aleksandr Širokov, Alatskivi vallavanem Andu Tõrva ja Alatskivi Vallavolikogu esimees
Jaako Lindmäe. Foto: Külli Must
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VALLAVALITSUSES
Vallavalitsuse istungitel
Väljastati ehitusluba Corle OÜ-le mikrotorusüsteemi ja fiiberoptiliste sidekaablite
paigaldamiseks Vara vallas ning Keskkonnaprojekt OÜ-le Varamõisa vee- ja kanalisatsioonitorustike ning reoveepumpla
tööprojektile.
Nõustuti isikliku kasutusõiguse seadmisega AS Emajõe Veevärk kasuks puurkaevpumpla kasutamisega Varamõisa puurkaevu kinnistul Vara külas; Vara Vallavalitsuse kasuks Vara-Varamõisa elektroonilise sidevõrgu ehitamiseks vastavalt Corle
OÜ tööprojektile ning Eesti Lairiba SA
kasuks sideehitiste ehitamiseks, remontimiseks ja hooldamiseks vastavalt Corle
OÜ tööprojektile.
Kinnitati õppekoha tegevuskulu arvestuslikuks maksumuseks 2017. a eelarveaastal
Vara põhikoolis 161 eurot õpilase kohta
kuus, Vara lasteaias 328.50 ja Koosa lasteaias 336.60 eurot ühe lapse kohta kuus.
Väljastati kasutusluba Koosa sauna kasutusele võtmiseks Koosa külas.
Määrati katastriüksuste jagamise käigus
tekkivate katastriüksuste koha-aadressid
ja sihtotstarbed Tohlo kinnistul Koosa külas.

23.02 kell 19:00
Vara Kogukonnakeskuses

Aktusel ja peoõhtul esinevad

Koosa lauluansambel
ning peotantsijad

Johannes Petmanson ja Kristina Nikulina
Tantsuks mängib

ansambel Nukker Kukeke
Lisaks üllatusesinejad ja head-paremat kohapeal!

Pilet 2€

Pikendati sotsiaaleluruumi üürilepinguid
kuuele sotsiaaleluruumi üürnikule ja kolmele munitsipaaleluruumi üürnikule.

NB! Oma laua katab igaüks ise!

Väljastati projekteerimistingimused Õuetaguse kinnistule kuivati projekteerimiseks.

Bussiga tulekuks ja laudade broneerimiseks:
5883 7087 või kaisa.telve@gmail.com

Tunnistati Koosa külas mängude maja
maadlussaali ehituse hanke ja Koosa külas asuva abihoone lammutamise edukaks
pakkujaks AS Lähte Ehitus.
Määrati Vara ja Koosa lasteaia personali kollektiivpuhkuse ajaks 1.-31. juuli
2017.a.
Elle Padar
Vallasekretär

Ootame ettepanekuid vallakodanike tunnustamiseks
Palume kirjutada kandidaadi nimi, tegu/tegevus, mille eest tunnustust avaldada, esitaja nimi, aadress,
kontaktandmed ja saatke kiri kas postiga Vara vallamajja või e-mailil: info@varavald.ee hiljemalt 17.
veebruariks 2017. a.
Parimate tunnustamine toimub Eesti Vabariigi 99. aastapäevale pühendatud aktusel 23. veebruaril 2017
Vara Kogukonnakeskuse saalis.
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VALLAVOLIKOGUS
Vallavolikogu istungil 22. detsembril 2016. a.
1. Vara valla vee-ettevõtte määramine
Selgitusi jagas ja küsimustele vastas AS Emajõe Veevärk juhatuse
esimees Andres Aruhein. Ta tegi ettepaneku määrata AS Emajõe
Veevärk vee-ettevõtteks 12. aastaks.
Ettepaneku poolt hääletab 6, erapooletud on 2 ja vastu 3 volikogu
liiget.
Otsustati: määrata alates 01.01.2017. a kuni 31.12.2028. a Vara
valla haldusterritooriumil AS-le Emajõe Veevärk kuuluvatel varadel vee-ettevõtteks AS Emajõe Veevärk.
2. Vara valla haldusterritoriaalse korralduse muutmisega
kaasneva elanike arvamuse väljaselgitamiseks korraldatud
küsitluse tulemuste kinnitamine
Nimekirjas kokku 1565 hääleõiguslikku elanikku, küsitluses osales 386 elanikku, küsimusele „Kas toetate Alatskivi, Peipsiääre ja
Vara valla ühinemist ühtseks omavalitsuseks?“ vastas „jah“ 56 ja
„ei“ 330 valla elanikku.
Otsustati: kinnitada 11. ja 12. detsembril 2016. a korraldatud
elanike küsitluse tulemused.
3. Alatskivi, Peipsiääre ja Vara valla ühinemislepingule esitatud ettepanekute ja vastuväidete läbivaatamine
Otsustati: nõustuda haldusterritoriaalse korralduse komisjoni
juhtrühma seisukohtadega esitatud ettepanekutele, väljaarvatud
ühinemise tulemusel moodustuva omavalitsusüksuse nime osas.
4. Maamaksumäärade kehtestamine 2017. aastaks
Otsustati: mitte muuta maamaksumäärasid ja kehtestada need
eelmisel aastal kehtestatud määrades.
5. Vaide esitamine
Volikogu liige Madis Avi on esitanud vaide Vara vallavolikogu
16.11.2016. a otsuse „Ettepanek Vara valla territooriumiosa üleandmiseks“ tagasilükkamise kohta, millega taotleb, et volikogu
võtaks uuesti arutusele Vara piirkonna külade 357 elaniku avaldused ning esitaks otsuse kohta kaalutletud põhjendused.
Otsustati: võtta esitatud vaie teadmiseks. Vaie on esitatud Vara
piirkonna külade kohta, 16. novembri otsusesse lisas volikogu ka
Koosa ja Meoma küla.
Vallavolikogu istungil 28. detsembril 2016. a.
1. Alatskivi, Peipsiääre ja Vara valla ühinemisel tekkiva omavalitsuse nime kinnitamine
Kohanimenõukogu toetab Alatskivi, Kodavere ja Peipsiääre
nime. Alatskivi ja Peipsiääre valla ettepanek on kinnitada tekkiva
omavalitsuse nimeks Peipsiääre.
Otsustati: kinnitada uue omavalitsuse nimeks Peipsiääre.
2. Alatskivi, Peipsiääre ja Vara valla ühinemislepingu kinnitamine
Ühinemislepingu kinnitamise poolt hääletab 8 (nimeliselt Sirje
Leini, Tarmo Leini, Raini Oja, Aivar Ots, Ain Prisk, Veiko
Semilarski, Raido Tamm ja Haibula Zirkilov) ja erapooletud on
3 (nimeliselt Küllike Kuusik, Reigo Põdersalu ja Meelis Pärna).
Otsustati: kinnitada Alatskivi, Peipsiääre ja Vara valla ühinemisleping.
3. Haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlemine
Otsustati: taotleda Vabariigi Valitsuselt Alatskivi, Peipsiääre ja
Vara valla haldusterritoriaalse korralduse muutmist uue ühise
omavalitsuse moodustamiseks, mille nimeks on Peipsiääre vald.
Otsus koos seaduses nõutud dokumentidega esitada Tartu maavanemale.
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4. Vara valla 2017. a eelarve I lugemine
Hele-Reet Lvova, finantsnõunik – 2017. a eelarve sissetulekute ja
väljaminekute kogumaht on 2,2 milj. eurot, mis on 2016. a eelarve mahust 80 370 eurot väiksem. Eelarve eelnõus ei ole kajastatud riigieelarvest üldhariduskoolide pidamiseks antavat toetust,
kuna see ei ole veel teada. Põhitegevuse tulem peab olema plussis
ja see on käesoleva eelarve projektis 32 000 eurot. Põhitegevuse
tulud on planeeritud enamasti 2016. a tasemel. Tasandusfondi
eraldis riigieelarvest suurenes 24 769 eurot, vähenes aga ressursimaksu laekumine eelmise aastaga võrreldes 82 908 eurot. Põhitegevuse kulud on planeeritud samuti eelmise aasta tasemel, majanduskulude osas on mahaarvatud 2016. a teostatud remondid
lasteaedades.
Finantstegevuseks on planeeritud 415 691 eurot, sellest on kasutamata laenu jääki 216 536 eurot, millest kaetakse vastavalt eelarvestrateegiale Koosa mängude maja ehituse lõpetamise kulud
179 133 eurot ja kergliiklustee ehituseks 37 403 eurot.
Pikaajalist laenu on planeeritud võtta 199 155 eurot, sellest 139
155 eurot Koosa mängude maja olmeruumide ehituseks ja 60 000
eurot Vara põhikooli staadioni ehituseks.
Eelarvest suur osa läheb teistele omavalitsustele koolikohamaksude tasumiseks (~134 000 eurot) ja hooldekodude kohamaksuks (~55 000 eurot). Meil on erinevates hooldekodudes kokku
17 vanurit.
Plaanime valla eelarvest saavate lasteaia ja kooli õpetajate palka
tõsta.
Tänane valla finantsolukord on hea, eelarve on täidetud 100 %.
Kuni eelarve II lugemiseni saab teha ettepanekuid.
Eelarve I lugemise lõpetamise poolt hääletavad kõik volikogu
liikmed.
Otsustati: lõpetada Vara valla 2017. a eelarve I lugemine.
5. Avaldused
Volikogu liige Madis Avi on esitanud 2 avaldust. Esimese avaldusega palub Madis Avi tagasi võtta 22. detsembril k.a. esitatud vaide volikogu 16. novembri 2016. a otsusele „Ettepanek Vara valla
territooriumi osa üleandmiseks“. Teise avaldusega palub Madis
Avi võtta uuesti menetlusse Vara piirkonna külade üleandmine
Tartu vallale, millest on väljajäetud Meoma ja Koosa küla.
Otsustati: vastavalt KOKS § 32 lõikele 1 võtta avaldus volikogus
arutusele hiljemalt 3 kuu jooksul.
Vallavolikogu istungil 25. jaanuaril 2017. a.
1. Vara valla 2017. a eelarve II lugemine
Finantsnõunik Hele-Reet Lvova: 2017. a eelarve sissetulekute ja
väljaminekute kogumaht on 2 449 471 eurot, mis on 10,1% rohkem 2016. a eelarve mahust.
Valla 2017. a eelarve projekt koos I. Edela ja H. Zirkilovi muudatusettepanekutega on läbiarutatud vallavolikogu eelarve- ja
majanduskomisjonis, kus tehti ettepanek muudatused eelarvesse
sisse viia. K.Edenbergi ettepanek eelarve muutmiseks ei leidnud
volikogus kinnitust.
Istungi juhataja teeb ettepaneku lõpetada Vara valla 2017. a eelarve II lugemine, mille poolt hääletab 10 ja vastu on 2 volikogu
liiget.
Otsustati: lõpetada Vara valla 2017. a eelarve II lugemine.
2. Vara valla 2017. a eelarve vastuvõtmine
Istungi juhataja teeb ettepaneku võtta vastu Vara valla 2017. a
eelarve, mille poolt hääletab 7 ja erapooletud on 5 volikogu liiget.
Otsustati: Võtta vastu Vara valla 2017. a eelarve
3. Vallavanema töötasu kinnitamine
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Vallavanema töötasu kinnitamise poolt hääletab 9, erapooletud
on 2 ja vastu 1 volikogu liige.
Otsustati: kinnitada alates 01.01.2017. a vallavanema töötasu
suuruseks 1 545 eurot kuus.
4. Vallavara võõrandamine
Vallavalitsusele kuuluval Õuetaguse kinnistul asub ohtlikus seisundis ehitis (endine rohujahuveski), mis ei ole kasutusel ja mille
taastamine ei ole otstarbekas.
Vallavalitsusele laekus avaldus OÜ-lt Molter Agro sooviga
osta Koosa külas asuv Õuetaguse kinnistu katastritunnusega
86102:001:0295 eesmärgiga rajada kinnistule teraviljakuivati.
Volikogu liikmed on kinnistu müügiga nõus tingimusel, kui vallal ei teki müügiga seoses täiendavaid kohustusi juurdepääsutee
väljaehitamise, elektri ja kanalisatsiooni küsimustes.
Õuetaguse kinnistu müügi poolt hääletab 6, erapooletud on 4 ja
vastu 1 volikogu liige.
Otsustati: nõustuda Õuetaguse kinnistu müügiga OÜ-le Molter
Agro müügihinnaga 4 000 eurot. Osaühingul teostada ohtliku
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ehitise lammutamine ja tekkinud ehitus- ja olmejäätmete utiliseerimine 6 kuu jooksul.
5. Päring Tartu Vallavolikogule
Vara Vallavolikogule laekus eelmisel volikogu istungil avaldus
Vara vallas asuvate Vara piirkonna külade üleandmiseks Tartu
vallale.
Avalduse lahendamisega edasiliikumiseks esitab Vara vallavolikogu Tartu Vallavolikogule päringu, kas Tartu Vallavolikogu
on valmis algatama haldusüksuse piiri muutmise protsessi Vara
valla Alajõe, Keressaare, Kusma, Matjama, Mustametsa, Papiaru,
Pilpaküla, Selgise, Sookalduse, Särgla, Undi, Vara, Välgi ja Ätte
külade üleandmiseks Tartu vallale. Kui jah, siis kas enne või pärast 2017. a kohalikke valimisi?
Päringu esitamise poolt hääletab 9, erapooletud on 2 ja vastu 1
volikogu liige.
Otsustati: esitada Tartu vallavolikogule päring seisukoha saamiseks seoses haldusüksuse piiride muutmisega ja külade üleandmisega.
Elle Padar, vallasekretär

TULUDE DEKLAREERIMINE
2016. aasta tulude deklareerimise peamised muudatused puudutavad koolituskulusid ja üüritulu.
Enam ei ole võimalik maha arvata mootorratta ja -sõiduki (A- ja B-kategooria)
juhilubade koolituskulusid. Samuti ei
saa maha arvata 2016. aasta 1. jaanuari seisuga 18-aasta vanuste ja vanemate
inimeste huvihariduse kulusid. See tähendab ka seda, et sellist koolitusteenust
pakkuvad ettevõtted seda infot inimese
eeltäidetud deklaratsioonil enam ei esita.
Teine oluline muudatus puudutab üüritulude deklareerimist. Kui siiani maksustati tulumaksuga kogu üürileandja
poolt deklareeritud üüritulu, siis nüüd
maksustatakse sellest vaid 80 protsenti.
Selleks ei pea esitama kuludokumente,
mahaarvamise teeb maksu- ja tolliamet
üüritulu deklareerimisel tuludeklaratsiooni alusel. Eluruumi üüritulu 20%
mahaarvamist rakendatakse üksnes elamu või korteri üürimisel eluruumi üürilepingu alusel, teistele rendi- ja üürituludele see ei laiene. Tuludeklaratsioonis
tuleb näidata kogu aasta üürisumma,
üüritulu hulka ei loeta tasutud kommunaalmakseid.
Möödunud aasta maksuvaba tulu oli
170 eurot kuus ehk 2040 eurot aastas ja
täiendav maksuvaba tulu pensioni korral oli 225 eurot kuus ehk 2700 eurot
aastas.
Eluasemelaenu intresside, koolituse ja
annetuste täiendav maksuvaba tulu on
väiksem kui varasemalt ehk 1920 euro
asemel saab mahaarvamisi teha 1200
euro ulatuses.

Tuludeklaratsioonil on olemas juba terve rida eeltäidetud andmeid, näiteks
isikuandmed, info töötasu ja kinnipeetud maksude kohta, pension, haigusraha, tasutud koolituskulud jne. Eluasemelaenu intresside andmed saab deklaratsioonile saata oma internetipangast,
esmakordsetel deklareerijatel tuleb esitada ka lisadokumendid, seda saab teha
kohe peale deklaratsiooni kinnitamist
sealsamas e-maksuameti infolehel.
Eeltäidetud ei ole välisriigist saadud
tulud, andmed vara (sh metsamaterjali)
võõrandamise kohta ega ettevõtlustulude kohta esitatav E vorm. Need andmed
tuleb ise deklaratsioonile lisada.
Oma tuludeklaratsiooni eeltäidetud
andmeid saab e-maksuametis üle vaadata 8.-10. veebruarini. Kui sealt on
mõned andmed puudu või erinevad
teadaolevatest, siis tuleb andmete esitajaga ühendust võtta ja paluda need ära
parandada.
Soovi korral võivad abikaasad esitada
ühise tuludeklaratsiooni. Selleks tuleb
mõlemal abikaasal teha oma deklaratsioonile märge, et ta soovib esitada
ühist deklaratsiooni. Ühisdeklaratsiooni võivad esitada isikud, kes olid maksustamisperioodi viimase päeva s.o
31.12.2016.a seisuga abielus. Kui üks
abikaasadest suri maksustamisperioodil
või pärast maksustamisperioodi, kuid
enne tuludeklaratsiooni esitamist, võib
lesestunud abikaasa samuti esitada ühisdeklaratsiooni. Selliseid deklaratsioone
saab esitada üksnes paberkandjal.
Enammakstud tulumaksu tagastame
deklaratsioonis näidatud pangakontole.

Kui deklaratsioonis esitatud andmed
vajavad täiendavat kontrolli, siis võtame
inimesega enne tulumaksu tagastamist
ühendust.
Kui deklaratsiooni järgi tuleb tulumaksu
juurde maksta, siis saadab maksu-ja tolliamet maksu- ja tolliamet maksuteate,
mis on kättesaadav e-maksuametis/etollis.
Tuludeklaratsioon tuleb esitada ka kõigil
neil, kes soovivad taotleda sel aastal esmakordselt makstavat madalapalgaliste
töötajate toetust. See tähendab seda,
et sel aastal makstav madalapalgalise
töötaja tulumaksu tagasimakse võib
puudutada ka neid möödunud aasta
jooksul vähemalt kuus kuud täiskohaga
töötanud ja alla 7817 euro tulu saanud
inimesi, kes tavaliselt tuludeklaratsiooni
esitama ei ole pidanud. Madalapalgalise
tagasimakse saamise eelduseks on tuludeklaratsiooni esitamine ja seejärel saab
see inimene, kellel tagasimakseks õigus,
teha taotluse e-maksuametis/e-tollis.
Seetõttu palume kindlasti vaadata esmalt e-maksuametis/e-tollis, kas täidate
toetuse saamise tingimused (välja arvatud tulu). Kui tingimused on täidetud
ja arvutuste järgi jääb aastane tulu alla
7817 euro, siis saate e-maksuametis/etollis tuludeklaratsiooni esitamise järel
kohe taotleda ka madalapalgalise tulumaksutagastust. Taotlus tuleb esitada
hiljemalt 31.03.2017.
Tulude deklareerimisega seotud küsimusi saab esitada maksu- ja tolliameti
foorumis, samuti aitavad meie konsultandid telefonil 880 0810 või meili teel
fyysisik@emta.ee.
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Algab tuludeklaratsiooni esitamine e-maksuametis/e-tollis ja teenindusbürood hakkavad väljastama
eeltäidetud tuludeklaratsioone paberil
Algab tulumaksu tagastamine e-maksuametis/e-tollis deklaratsiooni esitanud klientidele
Tuludeklaratsiooni esitamise tähtpäev
Algab tulumaksu tagastamine deklaratsiooni paberil esitanud klientidele
Juurdemaksmisele kuuluva tulumaksu tasumise ja enammakstud tulumaksu tagastamise tähtpäev
juurdemaksmisele kuuluva tulumaksu tasumise ja enammakstud tulumaksu tagastamise tähtpäev, kui
deklareeritakse ettevõtlustulu, kasu vara võõrandamisest või välisriigis saadud tulu; FIE-del deklaratsiooni alusel juurdemaksmisele kuuluva sotsiaalmaksu tasumise tähtpäev

Kes peavad tuludeklaratsiooni
esitama?
• kõik füüsilisest isikust ettevõtjad,
ka need kes 2016.a ettevõtlusest tulu
saanud ei ole;
• isikud, kes on saanud kasu vara
(väärtpaberid, kinnisasjad) võõrandamisest;
• isikud, kes on müünud metsamaterjali või raieõigust;
• isikud, kes on saadud üüri- või renditulu;
• isikud, kes on saadud tulu välismaalt - deklareerida tuleb nii Eestis
maksustatav kui mittemaksustatav
välisriigist saadud palgatulu, pension
ja dividendid.
Kui tulude deklareerimise kohustust
ei ole, aga soovitakse kasutada mõnda
maksusoodustust (täiendav maksuvaba
tulu kui on kaks või enam kuni 17-aastast last; on tasutud koolituskulusid,
eluasemelaenu intresse, kogumispen-

Foto: Raigo Pajula

sioni III samba makseid; tehtud kingitusi või annetusi tulumaksusoodustusega
MTÜ-de, sihtasustuste ja usuliste ühenduste nimekirja kantud isikutel), siis tuleb tuludeklaratsioon esitada.

Katrin Simul
Maksu- ja Tolliameti Põlva
teenindusbüroo juht

Veoautojuhi ja bussijuhi ametikoolitused Tartus
Lp kutseline autojuht!
Kui teil hakkab kutsetunnistuse kehtivusaeg lõppema, siis olete oodatud osalema tõeliselt praktilisel ja
uuel tasemel autojuhi 35-tunnisel täiendkoolitusel Tartus.
Meie koolitused on kõik autojuhi töö- ja puhkeaja ning sõidumeerikute süvaõppega.
Ametikoolituste ajakava:
- 16-19.02.2017
- 16-19.03.2017
- 20-23.04.2017
- 18-21.05.2017
Koolituse hind ühele kategooriale 129,60 eur. Veoauto ja buss koos 165,60 eur.
Asume Tartus Riia 181A, Tartu Teaduspark, II korrus.
Helista meile julgelt telefonil 58867665 või külasta meie kodulehte: www.ametikoolitus.ee
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Aasta 2016 Demineerija on Arvi Võime
Aasta 2016 Demineerijaks valiti demineerimiskeskuse planeerimise ja valmisoleku
talituse peaspetsialist Arvi Võime. Tiitel kuulutati traditsiooniliselt välja 4. detsembril, mil
on demineerijate kaitsepühaku Püha Barbara päev. Esimest korda sai Aasta Demineerijaks
töötaja, kes ei kuulu otseselt ühegi pommigrupi koosseisu. t eks t m arek kiik

P

raegusel demineerimiskeskuse peaspetsialistil Arvi Võimel
on selja taga mitmekülgne
haridustee. Tallinna Tehnikakoolist on omandatud tele-raadiomehaaniku ja Luua Kõrgemast Metsakoolist metsatehniku eriala. Heade
infotehnoloogia alaste teadmiste
tõestuseks lõpetas Arvi Võime bakalaureuse kraadi õppe Mainori Majanduskooli infotehnoloogia erialal cum
laude. Nii tunneb ta arvuteid riistvarast kuni programmeerimiseni välja
ja on töö juures ning sõprade hulgas
selles valdkonnas hinnatud abimees.
„Mulle meeldib asju remontida ja kui
vaja, siis lähen kasvõi jootekolbiga
arvuti sisu kallale, et tehnika korda
saada,“ ütles Arvi. „Aga rohkem vajatakse nõuannet uute programmide
soetamisel või abi tarkvaraliste rikete
lahendamisel.“
Infotehnoloogia
spetsialistina
alustas Arvi Võime tööd juba 2000.
aastal Tartu Üksik-päästekompaniis.
2005. aastal liikusid päästekompaniid päästeameti koosseisu, mille järel
Arvi jätkas tööd demineerimiskeskuses. Isiklik initsiatiiv ja tohutu huvi
infotehnoloogia vastu viis demineerijate andmebaasi Demis loomiseni
ja käivitamiseni 2006. aastal. Praegu
on mees rakkes Demis II kontseptsiooni arendamisega koostöös SMITi
(siseministeeriumi infotehnoloogiaja arenduskeskus) spetsialistidega.
Samuti aitas ta sel aastal luua uute
droonide kasutamiseks vajalikke juhendeid. Kontoritöö kõrval peab Arvi
tähtsaks demineerimispraktikat, sest
infotehnoloogiliste lahenduste loomiseks peab hästi tundma sisulise töö
probleeme. Nii osaleb põhikohaga infotehnoloogiaspetsialist igakuiselt 2-3
vahetust mõne regiooni pommigrupi
valvetöös. „Lõhkekehade kahjutuks
tegemisel rakendatavate lahenduste
kaudu õppimine ja otsene tagasiside
demineerijatelt on mulle infotehnoloogia süsteemide arendamiseks ja
pommitehniku kursuste elektroonika
õppe kaasajastamiseks asendamatu,“
rõhutas Arvi.
Väljaspool päästeameti tööd on
Arvi nagu IT-Hunt Kriimsilm 9 ametiga. Ta on tegev mitmetes vaba tark-

Arvi Võime ja Tauno Suurkivi (paremal).

vara arendamise projektides ja osaleb
erinevatel hackathonidel nagu näiteks
Garage48 (tarkvaraarenduse intensiivüritus/ programmeerimismaraton). Ühest sellisest üritusest on välja
kasvanud Tartu Teaduspargis pesitsev idufirma, kus Arvi aitab luua nutikaid IT lahendusi. Üheks tuntumaks
on mitmete auhindadega pärjatud
SportID platvorm. Nagu kaasaegsele
patriootlikule eestlasele kohane on ta
vastavalt vajadusele nii kaitseliitlane,
abipolitseinik kui vabatahtlik päästja.
Kaitseliitlasena kaitseb ta Eesti küberruumi ja teeb kahjutuks „e-eluviisi
pahasid“. Ta on kaitseliidu küberkaitseüksuses selle loomisest alates ning
seega juba pika kogemuspagasiga kübersõdur, kes on osalenud paljudel
Eesti sisestel ja rahvusvahelistel küberkaitseõppustel.
Kodu asub Arvil Tartu lähedal Vara
vallas, kus nad koos abikaasaga kasvatavad kahte kooliealist poissi ja pesamunast tütart. Koerad ja kassid lisaks.

Linna vastu ta oma kodukohta mingil
juhul vahetada ei sooviks. „Maal on
rohkem vabadust otsustada, kuidas
oma elu korraldada ja ei pea naabritega nii palju arvestama,“ rääkis Arvi.
Ta renoveeris ise oma maja ja ehitas
nii sauna kui garaaži. Kuldsete kätega
mehel pole hätta jäämist karta ning
vaikus ja puhas õhk on maal olulised
boonused.
Arvi Võime usub, et materiaalsed
väärtused on teisejärgulised ning soovib uueks aastaks kolleegidele rohkem
aega lähedastega olemiseks ja nende
tunnustamiseks. Väikse unistusena
soovib Arvi kunagise mootorratta
„Jawa“ omamise kõrval ka mõni „jaapanlane“ ära proovida.
Aasta Demineerijaks kandidaadiks
esitati lisaks Arvi Võimele Knut Hanga
Põhja-Eesti pommigrupist, Jakob Juhanson Ida-Eesti pommigrupist, Ott
Roossaar Lääne-Eesti pommigrupp ja
Ain Eelmäe Lõuna-Eesti pommigrupist.
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KOOLIVEERG
Kultuurihuviliste õpilaste päev
Tallinnas

CHEMICUMIS

7. detsembril käisid kultuurihuvilised Vara Põhikooli õpilased
Tallinnas Estonia teatris vaatamas balletti „Pähklipureja“ ja pärast seda külastasid nad Eduard Vilde muuseumi Kadriorus. Väljasõit organiseeriti 6.-9. klassi õpilastele.

Esimese asjana näidati meile, kuidas professionaalid erinevaid
katseid tegid. Katsetel olid erinevad pikkused. Peale igat katset
publikust aplausi ja kiidusõnu saanud läbiviijad, selgitasid meile
keemia ja valguse seoseid.

Päev algas sellega, et vabatahtlikud õpilased kogunesid neile valla poolt tellitud bussi juurde kell 8:35 hommikul. Seal loeti kõik
õpilased üle. Kui lapsed olid üle loetud, võiski bussisõit Tallinnasse alata. Bussis võis näha veel väga palju uniste nägudega
õpilasi. Tallinnasse sõideti umbes 2 tundi ja 30 minutit. Estonia
teatrisse jõudes oli see juba rahvast pungil. Meie õpilaste osad
istekohad olid võetud parterisse ja enamus istekohad teisele rõdule. Esimene vaatus möödus nagu linnulennul. Kui saabus väike kolmekümneminutiline vaheaeg, said inimesed jalgu sirutada
ning teatris ringi käia. Paljud õpilased olid lummatud Estonia
teatri ilust. Ka teine vaatus läks väga kiiresti. Kui teatrisaalist
välja jõudsime, oli garderoobis suur järjekord. Kui kõik õpilased
olid oma joped ja mantlid kätte saanud, läksime Tallinna Raekoja
platsile ja Vabadussamba juurde kõndima ja ilusat Tallinna linna
nautima. Jalutuskäik kestis pool tundi.

Järgnevaks saime ise kitlid selga ja hakkasime tegema võistluse
jaoks säraküünlaid. Hiljem tegi igaüks ka endale lisaks kaks säraküünalt.

Edasi liikusime Eduard Vilde kodumuuseumisse. E. Vilde muuseumis jutustati meile 20. sajandist, täpsemalt kuldsetest kahekümnendatest ja loomulikult ka Eduard Vildest. Pärast seda oli
kindlasti üks oodatuim hetk, nimelt lubasid õpetajad õpilased
viia Ülemiste keskusesse poodlema. Lastele anti sisseostude tegemiseks aega 1 tund ja 15 minutit. Peale ostlemist võis näha
õpilaste nägudel rõõmu nii selle kui ka kogu õnnestunud päeva üle. Kui õpilased olid üle loetud, algas tagasisõit koju. Üritust
kommenteerib kokkuvõtvalt kultuurihuviline Thea: „Õppepäev
oli väga põnev. Loodame, et taolisi üritusi tuleb veel.“

9. jaanuaril käisid 7.-9. klassi õpilased Tartu Chemicumis.

Kui säraküünlad valmis, määrasime erinevate ainete murdumisnäitajaid ja hiljem võrreldi meie vastuseid.
Üritusega jäid kõik väga rahule ja täname õpetaja Vallot, kes ürituse organiseeris ja ka Chemicumi, kes olid nõus meile seda kõike näitama.
Loodame peatselt jälle sarnast kogemust.
Rhett Perve

Mette-Marit Poltan

Loeng ämblikest

FIRST LEGO LEAGUE
FIRST LEGO League Lõuna-Eesti poolfinaal leidis aset 14. jaanuaril 2017. aastal AHHAA Teaduskeskuses. Võistlema oli tulnud 34 meeskonda. Võistluspäev oli pikk ja kurnav aga meeleolukas!
Meie kooli võistkond „Pilvekesed“ oli väga tubli ja saavutas robotimängus 7. koha.
Selle aasta hooaeg käsitles inimeste ja loomade vahelist koostööd,
et muuta mõlema elukeskkonda paremaks ja turvalisemaks. Pilvekesed uurisid projektina merikilpkonnade elu.

Vallo Madar

Kui 2016. aasta sõbrapäeval käis meie koolis Toomas Pranstibel
roomajaid tutvustamas, siis sel korral, 30. novembril, räägiti meile ämblikest. Huvilisi oli kokku kogunenud palju ja soovijad said
vähemohtlikke 8-silmalisi ka katsuda.

Vara Põhikooli jõulupäev ja –pidu
Seekord tulid jõulud Vara Põhikoolis teisiti, sest talvepuhkusele lubati juba 21. detsembri õhtul. Kui hommik algas nagu ikka
koolitundidega, siis pärast jõululõunat ootasid õpilasi erinevad
põnevad töötoad, mida viisid läbi nii meie kooli õpetajad kui
ka kutsutud väljastpoolt. Õpitubade teemad olid väga erinevad
ja eelnevalt registreerumise ajal sai valida, kes millest osa võtta
soovib. Näiteks võisid huvilised meisterdada jõulukaarte ja helkureid, õppida kabet, malet, saalijalgpalli või hoopis kasutama
jõusaali vahendeid, neidudele pakkus suurt huvi näohoolduse
ja jumestuse algtõdede õppimine, loomingulisust sai väljendada
muusikaõppes või video- ja fotograafia töötoas jne. Vahelduseks
harilikule koolipäevale sai sel viisil kogemusi ja teadmisi omandatud teistsugusel ja praktilisemal viisil.
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Päevastele toimetustele järgnes pidusöök ning kooliperele ja külalistele mõeldud pidu. Aula säras jõulutuledes ja suutis vaevuvaevu mahutada kohaletulnud rahvahulka. Meelt lahutasid Vara
PK näitering oma uue esitlusega „Kuidas Grinch jõulud varastas“, Kaisa Tantsustuudio Vara noored ja kõik klassid esimesest
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üheksandani, kes läbi luuletuste, laulude, näidendite ja võimlemiskavade oma pakid jõuluvanalt lunastasid.
Oli väga meeleolukas päev!
Kaisa Telve
Vara Põhikooli huvijuht

Austatud lapsevanemad!
Vara Põhikool alustab kooliks ettevalmistavate kohtumiste sarja järgmisel
õppeaastal esimesse klassi minevatele lastele ja nende vanematele.
Kutsume Teid esimesele kokkusaamisele Vara Põhikooli aulasse
16. veebruaril 2017 kell 17.00.
Info: kool@varakool.edu.ee, telefon 5620 1606.

LASTEAEDADES
Vara lasteaias
MÕMMIKUTE MÕNUS AEG
Kätte on jõudnud järjekordne uus aasta ning jõulutoimetused on
jäänud ammu seljataha. Mõeldes tagasi Mõmmikute tegemistele
jõulukuus, meenuvad rõõmsameelsed särasilmsed põnnid, kes
pajatasid hommikuringis oma päkapikuuudiseid, kellega koos
me käisime „Talve muinasjutumaal” ja küpsetasime piparkooke
ning pikisilmi ootasime jõulupidu.
13. detsember oli lastele üks ütlemata salapärane ja ootusärev
päev, sest õhtupoolikul sõitsime bussiga Koosa noortekeskusesse
„Talve muinasjutumaale.” 1,5 tunnine programm läks lausa lennates. Lastele loeti hämaras jõulumeeleolulises saalis muinasjuttu
Peeter Paanist ning hiljem said lapsed peegli ees jäljendada erinevaid situatsioone sellest muinasjutust. Peale tegevusi saalis jaotati
rühm kahte gruppi ning suunati erinevatesse töötubadesse. Samal ajal kui üks grupp joonistas ühiselt suurele paberile, meisterdas teine grupp lapsi puiduklotsidest kassi või koera. See tegevus
pakkus kõige rohkem elevust, sest lapsed said ise haamriga naelu
klotsi sisse lüüa. Hiljem tehti vahetust. Kui kõigil olid klotsiloomad valmis, koguneti jälle saali meisterdama pulgakommi-inglit.

16. detsembri hommikul olid lapsed jälle elevil, sest peale hommikusööki oli meil plaanis piparkooke küpsetada. Igal väiksel
Mõmmikul oli kaasas mingi töövahend: põll, taignarull või piparkoogivormid ning lasteaia poolt oli piparkoogitainas. Appi
olid meile tulnud vahvate laste tublid emad: Andero ema Leno
ja Ringo ema Kati. Suur aitäh teile suurte ja väikeste Mõmmikute
poolt.
Sama kiiresti kui väikeste Mõmmikute käed tainast rullisid ja
vormisid, pistsid nii mõnedki käed tainast suhu. Olenemata sellest said piparkoogid küpsetatud ning rühm jõululõhna täis, hiljem asuti meeldivama osa juurde – erinevat värvi glasuuridega
piparkooke kaunistama. Küll pärast oli meeldiv üheskoos piparkoogilõhna täis rühmaruumis neid koos krõbistada.
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Jaanuarikuu krõbedate talveilmade saabudes muutusid Mõmmikute rühmas aktuaalseteks teemadeks enda tervise hoidmine ja
metsloomade talvine elukorraldus. Need tähtsad teemad said kenasti ühendatud 09.-13. jaanuaril, kui viisime tervist edendavate
lasteaedade hulka kuuludes läbi ürituse „Krõbistame pähkleid
oravakesega”. Nädala jooksul tutvusime süvendatult orava välimuse, eluviisi ja käitumisharjumustega erinevatel aastaaegadel
ning tema lemmikmaiuse – pähklitega. Õppisime tundma pähkleid kui ühte osa tervislikust toitumisest. Kõige huvitavamaks
osutus laste jaoks erinevate pähklisortide vaatlemine, uurimine
ja maitsmine. Toreda nädala lõpuks jõudsid Mõmmikud ühisele
arvamusele, et nad on suured sõbrad nii orava kui ka pähklitega!

Iga päevaga märkame aina sagedamini enda ümber soojendavaid päikesekiiri ja kevadeootus paneb hinge helisema ning jala
rõõmsalt tatsuma. Mõmmikutel avanes suurepärane võimalus
panna enda lustakad jalad ja tantsuoskus proovile. Külastasime
25. jaanuaril laulupeomuuseumi Tartus ja osalesime üritusel sarjast Laste ja noorte kultuuriaasta 2017, võttes osa õpitoast „Mina
ka tahan tantsida!”. Kuulasime lühikest loengut, mis tutvustas
laulu- ja tantsupidude ajalugu ning nende tähtsust meie rahvale.
Saime teada, et ka läbi tantsulise liikumise õpitakse üksteist tähelepanelikult kuulama ja jälgima. Üheskoos lihtsamaid pärimustantse õppides selgus, et lisaks koostööle ja õppimisoskusele on
ülioluline ka tantsurõõmu avastamine endas!

Õpetajad Urve ja Katrin
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LEPATRIINUDE TOREDAD TOIMETUSED
Alustasime jõulukuud oma rühma „Saladusliku jõululaada“ avamisega. Lepatriinud keetsid sügisel rühmas õunamoosi, nüüd oli
aeg maitsvad hoidised sahvrist välja otsida. Meisterdasime rühmas lastega soola- ehk võlutaignast kaunid jõuluehted, õpetajad
valmistasid seepe, lapsevanemad tõid müüki väga ilusat käsitööd, näiteks erinevates suurustes põllekesed, mustrilised sokid
ja põlvikud, käsitsi maalitud küünlad, maitsvad kahevärvilised
muffinid. Laat oli väga hästi toimiv, kevadel saame kogutud raha
eest lõpupiknikule maitsva ja tervisliku laua katta.
Iga esmaspäev algas Lepatriinude rühmas küünlavalgushommikuga, kus istusime patjadel, rääkisime vaikselt, nautisime soojust
ja valgust, vaatlesime erinevaid küünlaid.
Detsembrikuu esimesel nädalal tõime rühma päris oma kuusepuu, mille ehtisime sel aastal nii, et iga laps tõi kodunt kaasa meelepärase kuuseehte, puuke sai särav, pakkudes lastele igal hommikul rõõmu, sest päris oma jõuluehe ju ootas rühmas.
Traditsiooniliselt küpsetame rühmas jõulupeo eel piparkooke
rullime, vormime, lakime ja küpsetame üheskoos mitu vaagnatäit kauneid erikujulisi piparkooke. Erinevat värvi glasuuridega
saavad maitsvad präänikud värvilise ja magusa mustri. Küll oli
hea neid õhtuti krõbistada ja teistelegi pakkuda.

Jõulupeo päeval hakkasime juba hommikul valmistuma peoks,
igale lapsele palusime eelnevalt kaasa anda värvilised sokid. Otsustasime rühmas teha väikese fotosessiooni, kus kõigil toredad
triibulised ja erinevad sokid jalas, see meeldis lastele väga, meenutame oma ettevõtmist toredaid pilte vaadates.

Jõululõuna sööme me alati natuke pidulikuma laua taga, kaunistame ja katame selle koos lastega. Eelnevalt räägime üheskoos
läbi käitumise ja lauakombed, lapsed on juba nii pisikesena väga
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teadlikud, kuidas olla viisakas ja eeskujulik, see on suur rõõm
meile kõigile.

Jõulupidu jäävad meenutama toredad pildid koos külla kutsutud
jõuluvana Jolle ja jõulumoor Astiga. Kindlasti oli igale lapsele
tähtis, ise oma värviline kommipakk jõuluvana käest ära tuua.
Kõik meie pisikesed lepatriinud olid tragid ja tublid, esinesid
oma laulukeste ja tantsuga naeratus näol.
Alustasime aastat erinevate pähklite maitsmisega. Terviseedendus, nädal aega kestev üritus koos oravakestega pähkleid krõbistada, meelitas ka meie lepatriinud pähkleid uurima ja vaatlema.
Lapsed said pähkleid purustada, kokku segada maitsva pähklisegu ning võistelda sarapuupähkli veeretamise võistlusel. Lisaks
vaatlesime seemneid, mida söövad talvel linnukesed ja kuidas
nad neid avavad.
Nädala lõpus kleepisime tükikestest kokku suure pähklisõbraorava.
Lennukat kukeaastat soovib Lepatriinude pere!

NAERUPALLIDE TEGEMISI detsembris/
jaanuaris
Lahti kokku, lahti kokku,
käsi on mul kaks,
jõuluvana, jõuluvana,
tee meiega üks plaks!
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Detsembrikuu Naerupallide rühmas algas piparkoogilõhnaga.
Lapsed said üheskoos kaasavõetud vormidega piparkooke meisterdada ja kaunistada. Pärastlõunal proovisime, kuidas endatehtud piparkook maitseb ja koju minnes said lapsed veel kotikesega
ülejäänud piparkooke kaasa.
Kohe kuu algul rõõmustas Naerupalle rühmaruumi toodud kuusepuu. Ruby, ema-isaga olid käinud metsas ja toonud suure kuuse. Lapsed meisterdasid koos vanematega uhked ehted, millega
sai jõulupuu ehitud. Lastel tekkis tunne, et nüüd võiks juba jõuluvana tulla küll.

Meie rühma hommikuringe viis läbi päkapikk, kellega koos
muutusid hommikud jõulupärasemaks.
Hommikuringid olid täis tantsu, luuletuste lugemisi ning palju
jutustamist. Oli ju vaja oma rühmakaaslastele rääkida, mis kingituse päkapikk koju tõi. Rääkisime lastega advendist, jõulude
ootamisest, ja sellest, et jõuluvana tulekuni peame saama põlema
panna neli küünalt.
8. detsembril võtsime osa „Talve muinasjutumaa” üritusest. Lastele meeldib väga bussiga sõita. Kuna programm viidi läbi Koosal, siis sõit sinna oli Naerupallidele juba elamuseks. Ruumid olid
kaunistatud ja sealt õhkas jõulumeeleolu. Jõulumaal võttis meid
vastu Perenaine, kes tutvustas reegleid ja seda, mis üldse toimuma hakkab. Nii saime olla näitlejad, kuulata Peeter Paani juttu.
Lastele kõige meeldivamaks oli kassi/koera meisterdamine. Sai
päris ise naelu puuklotsi taguda, ning loomale nägu joonistada.
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Joonistamist oli sel päeval veelgi, sest suurele lehele pidi kujutama erinevaid esemeid, millega saab lennata või lendu tõusta.
Jõulumaa külastuse lõpetas meisterdustöö, pulgakomm-ingel.
Tervist edendava üritusena toimus Naerupallide rühmas pähklinädal. Lapsed said erinevatel päevadel meil müügis olevaid
pähkleid maitsta ja tundma õppida. Kõige põnevam oli lastele ise
pähkleid purustada. Meie laste lemmikuteks osutusid sarapuupähklid. Veel sai mänguoravatega pähklite tõstmist harjutada.
Jaanuari lõpus lustisid lapsed koos Mõmmikute rühma lastega
Tartu Laulupeomuuseumis, kus õpetaja Kerli juhendamisel õpiti
erinevaid pärimustantse ja võimeldi-tantsiti hoogsalt. Tund aega
möödus kiiresti. Suure elamuse said lapsed bussisõidust.
Naerupallide õpetajad Tiia ja Külli
SÄRAB KUUSK JA SÄRAB TUBA,
LAPSED RÕÕMSALT KUUSE EES.
KUULGE, KUULGE TULEB JUBA
LASTE SÕBER – JÕULUMEES...
See tuttav jõulusalm iseloomustab hästi Õnnetriinu pere jõuluõhtu algust. Jõuluehteis saal, sära silmis ja ärevus hinges, ootasime kõik koos külalisi...
Vaikus..., sammud ja äkki astuski sisse jõuluvana Jolle koos oma
armsa jõulumoor Astiga. Punapõsksed külalised naeratasid, tervitasid ning asusid kohe meiega tutvust looma. Muljet avaldasid
nende kaunid, tumepunasest sametist riided. Alustuseks laulsime koos jõulumooriga ning tegime võimlemisharjutusi jõuluvanaga. Astil ja Jollel oli laste jaoks ettevalmistatud köögiteater, kus
olid tegelasteks vahva, tirisev äratuskell, nägudega pajakindad ja
taignarull. Nad jutustasid läbi toredate tegelaste lastele vahva ja
õpetliku jõululoo.

Jõulumoor Asti asus krapsakalt kingikotte jõuluvanale lähemale
tirima. Esimesena üllatas jõululaulu ja pillimänguga kõiki Õnnetriinu naisansambel.
Kohe ruttu-ruttu hakkasid Asti ja jõuluvana Jolle ka lastele värvilisi ja krõbisevaid kommikotte kätte jagama. Kõik lapsed said
jõuluvana süles istuda ning koos tehti mälestuseks sellest ka pilt.
Lapsed olid hästi elevil ja õnnelikud.
Selline oli meie jõuluõhtu koos väga oodatud külalistega, naersime-naljatasime, siginat-saginat oli palju ja terake ülemeelikustki.
Saatsime jõulumoori koos jõuluvanaga lehvituste saatel teele, aitäh Teile kõigile!
Korraldajad

Täname!
Leida Tikk
Rando Pähn
Nüüd oli aeg neil istet võtta ning vaatama/kuulama asuda, mida
meie lasteaia rõõmsameelsed, särasilmsed lapsed oskavad. Loomulikult olid laulud, tantsud ja salmid ning pillimängud hoolsasti selgeks õpitud ja mitu korda ülegi korratud.

Vara Lasteaed Õnnetriinu
tänab Teid abi ja toetuse eest!
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KOOSA LASTEAD

ALMA Kaisuliblikad

SÕIMERÜHM

Suur aitäh kõikidele, kes aitasid meil kohupiimakreemitopsikuid koguda. Aitäh Ingale, kes selle kampaania ajalehest leidis
ja meile sellest teada andis ning samuti täname tublisid kogujaid
- Isabeli, Mirteli, Maironi ja Kevini emasid. Samuti suur aitäh
Raivo Katsan´ile, kes need kaisuliblikad meile Laeva Meiereist
tõi. Nüüd on meil kolm vahvat kaisuliblikat, keda saavad lapsed
kaissu võtta.

MESILASTE JÕULUPIDU
21. detsembril toimus Mesilaste rühmas jõuluhommik. Lapsed
said koos vanematega laulda ja tantsida. Tasakesi hiilisid peole
kaks lõbusat tegelast – päkapikk ja põhjapõder. Lapsed laulsid
kinkide lunastuseks koos „Aitäh”- ütlemise laulu ning olid väga
rõõmsad oma kingikottide üle.
Samuti oli päkapikk märganud õpetajate tublit tööd ja meiegi saime toreda üllatuse osaliseks.
Peale peo ametlikku osa, sai ühiselt söödud kaasatoodud maiustusi.
Täname kõiki, kes meie peol osalesid.
Suur aitäh veelkord ilusa jõulukingituse ning küllusliku jõululaua eest!

Liblikate rühma suured ja väikesed

TAIMEPROJEKT „Sõprusetera”

Õpetaja Helerin

LIBLIKATE RÜHM
JÕULUPIDU
Detsembrikuu päkapikkude askeldused lõppesid Liblikate rühmas jõulupeoga.
Kõik Liblikate rühma päkapikud kogunesid lasteaia saali kamina
ette jõulujutte kuulama ja jõuluvana ootama. Päkapiku lapsed,
nagu teisedki lapsed, ootavad jõuluvanalt kingitust. Enne jõuluvana tulekut tehti koos piparkook ja käidi metsast kuuske toomas, et jõulumeeleolu ka päkapikkude kodus oleks. Kuna lund
polnud, muretseti sellepärast, et kuidas jõuluvana laste juurde
jõuab. Vaatamata sellele, millised olid ilmad olnud, jõudis jõuluvana nii suurte, kui väikeste lasteni ja keegi ei jäänud kingitustest
ilma. Oma kingitused said ka Liblikate rühma päkapikud.

Õpetaja Anneli

Liblikate rühm osaleb Räpina Aianduskooli poolt korraldatud
taimeprojektis „Sõprusetera”. Projekti eesmärgiks on kasvatada,
hooldada ja vaadelda aedherne sortide „Valma“ ja „Erme“ taimi,
võrrelda nende kasvu ja saada vilju.
Räpina Aianduskooli õpilased ja juhendajad teevad meiega katse
kaasa, jagavad meile õpetusi, soovitusi, meeldetuletusi ja annavad nõu tekkivate küsimuste korral. Lisaks taimede kasvatamisele ootavad meid ees iganädalased huvitavad viktoriiniküsimused,
mitmed konkursid ja võistlused ning kevadine maitsev ja tervislik hernesaak. Ootame huviga millal seemned meieni jõuavad, et
need mulda pista ja kunas taimed tärkavad. Saame targaks tarkuseteraga ja sõbraks sõpruseteraga!
Õpetaja Anne-Ly

JÕULUPIDU VUDILAS
Lepatriinude rühma jõulupidu toimus sel aastal Vudila mängumaal, mis oli talve saabudes muutunud imeliseks kogu pere jõulumaaks.
Kohale jõudes ootas meid kõigepealt ees kokkulepitud vankrisõit. Et oma järjekorra ootamine lõbusam oleks, võis kaunistatud
õueruumis juua kuuma teed, istuda kaminasoojuses, kiikuda,
niisama ringi vaadata ning päkapikkudega juttu vesta.
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mängu võitjaks osutus ka Koosa Lasteaed. Suured tänud toetajatele, kelle
abil saavad ka meie lapsed vigastustuste ennetamist õppida!
MTÜ Aga Mina koostöös MøllerGruppeni ja tema Baltimaades asuvate ettevõtetega – Møller Auto, korraldas konkursi, mille raames kingitakse
„Aga Mina“ põrandamängud 50-le
lasteaiale. Konkurss on suunatud väikese lastearvuga ja/või hajaasustusega
piirkondades ning äärealadel asuvatele lasteaedadele ja selle eesmärk on toetada lasteaedu õppevahendiga, mida nad saavad integreerida igapäevastesse õppetegevustesse ohutusalaste teemade käsitlemiseks.
Lasteaiad said konkursile taotlusi esitada kuni 25. novembrini.
Täitsime ankeedi osalemiseks ja kuna oleme ka eelnevalt selle
teemaga lasteaias tegelenud, siis polnudki raske taotlust kokku
panna. Üllatus oli suur, kui saime tulemusest teada.
,,Aga Mina” mängu eesmärk on mängu kaudu suurendada väikelaste teadmisi, kuidas vältida vigastuste tekkimist nii kodus,
mänguväljakutel, rannas, matkal kui ka liikluses olles. Oma teadmisi saab testida põletuste, mürgistuste, kukkumiste, liiklus-,
tule-, vee-, raudteeohutuse ning muude valdkondade vigastuste
ennetamise osas. Mängu tuuma võti on see, et laps oskaks end
avada ning rääkida tulnukas Aga Minale, millised ohud võivad
meid ümbritseda ning kuidas neid vältida.
Meie lapsed on mängu omaks võtnud ja teiselt planeedilt tulnud
tulnukas AGA MINA on väga kannatlik ja kuulab ära kõik laste
arutlused turvalisuse alal.

Peo lõpuks jõudis ATV-ga jõuluvana, kes lastega sõbralikult juttu
vestis ning vahvate luuletuste eest kingitusi ja üllatusi jagas.
Kuna meil on väga tublid lapsed ja lapsevanemad, siis oli meil
koos selgeks õpitud ka tore jõululaul, mille kõik koos jõuluvanale esitasime. Oli tore väljasõit - saime mõnusalt kõik koos aega
veeta.
Lepatriinude rühma õpetajad

Inga Edela
Koosa Lasteaia direktor
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NOORTEKESKUSTES
KOOSA NOORTEKESKUSE TEGEMISTEST
Aasta on alanud uue hooga ning toob kaasa nii uusi kui ka juba
vanu tuttavaid ettevõtmisi. Nii on ka Koosa rahvamajas.
5.-16. detsembril sai Koosa rahvamajast Muinasjutumaa. Tegemist oli koostööprojektiga, mille eestvedaja oli MTÜ Lõhmuste
Koda ning partneriteks olid MTÜ Koosa Noorteklubi ja Vara
Noortekeskus. Kahe nädala jooksul külastas Muinasjutumaad
116 Vara valla last. Lisaks toimus kaks avalikku töötuba, kus valmistati trühvleid ning dekoreeriti maja. Muinasjutumaa projekti
rahastas rahandusministeerium kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest.
Koolinoortele algab uus aasta alati koolivaheajaga ning Koosa
noortekeskuses toimus vaheajal noortele iga päev midagi põnevat. Tegime torti, toimus lauamängude turniir, Armeenia teemaline orienteerumine ja Päkapikudisko.
Sügisel alustanud päevakeskus jätkab oma tegevust veidike teisel
kujul, alates veebruarist saame kokku kord kuus ning igakord on
ees ootamas uus ja põnev tegevus. Täpsema info saamiseks jälgi
reklaami!
Neljapäeviti alates kella 18.30-st oli kõigil huvilistel võimalus
mängida piljardit, koroonat ja lauatennist, kuid huvipuuduse
tõttu ei ole me alates veebruarist enam kauem lahti. Kõik mänguhuvilised on oodatud mängima noortekeskuse lahtioleku aegadel. Koosa noortekeskus on avatud esmaspäevast reedeni kell
14.30-18.30.
Jätkuvalt on kõigil huvilistel võimalus kasutada puutööklassi
ning sealseid seadmeid. Lisainfot puutööklassi kasutamise kohta
küsi Raililt (5697 7710).
2016. aasta sügisest kuulub MTÜ Koosa Noorteklubi MTÜ
Tartumaa Noorsootöötajate Ühendusse. Ühenduse eesmärk on
Tartu maakonnas noorsootöö ja kultuuri arendamine ning huvialajuhtide, ringijuhtide ja noorsootöötajate ühistegevuse korraldamine. Koostöös esitavad ühenduse liikmed 1. veebruaril ühise
projekti, mille eesmärk on organiseerida noortele ja koos noortega 2017. aasta vältel kaheteistkümnes Tartumaa piirkonnas
eriilmelised ühistegevused, et soodustada eri piirkonna noortekeskuste omavahelist koostööd ja noorte omavahelist suhtlemist
ning avardada noorte silmaringi.
11. veebruaril kell 19 toimub sõbrapäeva kohvikuõhtu, kus astub
üles Ervin Lillepea ning hiljem on võimalik tantsida Kandlemees
Sandri pilli järgi. Vastlapäeva tähistame 26. veebruaril kell 11.
Sõltumata ilmast laseme liugu, teeme lumememme, sööme suppi
ja vastlakukleid. Naistepäeva traditsiooniline RetroDisko toimub
11. märtsil. Muusikat valib sel korral DJ Tõnis Kotsar. Lisaks astub üles Koosa näitetrupp oma uue humoorika lavastusega.
Oma kalendritesse võite juba praegu ära märkida 10. juuni, sest
siis on Koosa küla sünnipäeva pidustused! Peagi rohkem infot!
Tegusat alanud aastat ning kohtume Koosa rahvamajas!
Sirle Lüüs
Kultuuri- ja noorsootöö korraldaja
MTÜ Koosa Noorteklubi
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MTÜ Lõhmuste Koja projekt
„Loomingulised töökohad noortele kogukonna elavdamiseks“
Projekti rahastab rahandusministeerium kohaliku omaalgatuse
programmi vahenditest.
5.-16. detsembril 2016. a toimus Koosa Noorteklubi ruumides
Talve Muinasjutumaa. Kahe nädala jooksul külastas Muinasjutumaad 116 last. Suur tänu aktiivse osavõtu eest Vara ja Koosa
lasteaedadele ning Vara Põhikoolile. Kuna päris palju Koosa piirkonna lapsi käib kooli Alatskivile, siis edastasime kutse ka neile.

Külastuse pikkus oli 1,5h, mis oli sisustatud erinevate tegevustega: kuulasime muinasjuttu, mängisime teatrit, meisterdasime
puutöökojas, väljendasime end läbi joonistuste ning lõikasime ja
voltisime.
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Korraldusmeeskond koosnes Vara valla noortest ning ettevalmistused toimusid alates 1. novembrist iga nädal. Enne
Muinasjutumaa avamist toimusid Koosa
Noorteklubis kaks avalikku töötuba, kus
valmistasime koos ruumikaunistusi ning
tegime maitsvaid komme.

Avalikud töötoad Vara Noortekeskuses kell 16.00:
13. veebruaril disainime vastlapäeva diplomeid ja alustame kelkude kujundamist.
27. veebruaril vastlakelkude tuunimine. Lisamaterjalid meie poolt!

Vastlapäev
Lõhmuste Koda soovib tänada meeldiva
koostöö eest Vara valla noortekeskusi ja
järgmisi noori: Hripsime Kizoghian, Darja Ivanova, Kristi Soome, Rebeca Ottep,
Margot Laanesaar, Ketlin Kannik, Regina
Karise.
Käesoleva projekti raames toimub 28.
veebruaril Varal vastlapäeva ning sellele
eelneb kaks avalikku töötuba Vara noortekeskuses. 13. veebruaril kell 16 disainime
vastlapäeva diplomeid ja alustame kelkude kujundamist. 27. veebruaril kell 16 toimub vastlakelkude tuunimine. Lisamaterjalid meie poolt!
Tegemist on koostööprojektiga, milles
löövad kaasa Koosa Noorteklubi, Vara
noortekeskus ja SA Vara Sport. Projekti
eestvedajad on MTÜ Lõhmuste Koda.
Ootame aktiivset osavõttu!
Projektijuht Mariliis Lõhmus
MTÜ Lõhmuste Koda

28. veebruar kell 15.00-17.00 Vara Põhikooli staadionil.
Halva ilma korral toimub sündmus Kogukonnakeskuses.
Kavas on kelguvõistlused ja enne seda võistluskelkude näitus.
Otsime oma vanad kelgud kuurist üles ja anname neile uue elamise.
Kelguvõistluse meeskonna suurus 2-4 liiget.
Üks liikmetest peab võistluse ajal kindlasti kelgu peal olema.
Parim aeg ja stiil määrab võitjad.
Kiiremad ja omanäolisemad saavad autasustatud ning
lõpetuseks sööme vastlakukleid.
Korraldavad:
Vara valla noored
MTÜ Lõhmuste Koda
Vara Noortekeskus
MTÜ Koosa Noorteklubi
SA Vara Sport
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LASTE JA NOORTE KULTUURIAASTA 2017

Videokonkursi “Tegi pätti 2017 – Turvatunne” tingimused

1. Alates 2011. aastast korraldatava konkursi põhieesmärk on aidata kaasa laste õigusrikkumiste ja neid
soodustavate tegurite vähendamisele. Vastav ülesanne on Eestis veel viimast aastat alaealiste
komisjonide kanda.
2. Konkursi algatajaks ja peasponsoriks on Harju Maavalitsus, läbiviijaks on Kuriteoennetuse SA koos
partneritega ning omapoolse auhinna paneb välja ka PPA Põhja Prefektuur;
töid hindab sisuliselt žürii milles on nimetatud asutuste esindajad.
3. Konkursile esitatav töö peab sisuliselt või loominguliselt käsitlema ‘turvatunnet’, nii nagu autorid sellest
aru saavad ja seda väljendada soovivad.
4. Žürii otsustab erinevate alamkategooriate jaotuse vastavalt laekunud töödele, nendeks on tavaliselt nii
vanuselised kui loomingulised kriteeriumid.
5. Auhindadeks on erinevates kategooriates:
seikluskaamera Garmin Virb XE (1 tk) ja seikluskaamera GoPro5 Session (5 tk).
6. Konkursi tingimused on avaldatud veebilehel: www.kesa.ee/tp ning lisainfot saab e-posti aadressil
tegipatti@kesa.ee
7. Konkursi läbiviija jätab endale õiguse teha konkursi tingimuste osas muudatusi.
8. Osaleda võivad kõik Eestis alaliselt elavad noored vanuses 7-18.
9. Video võib esitada ka autorite kollektiiv; kaasautorid peavad samuti vastama konkursi tingimustele.
10. Video esitaja peab olema töö vahetu autor. Esitaja vastutab ise võimalike kolmandate osapoolte poolt
esitatavate, tema konkursitööd puudutavate pretensioonide eest.
11. Konkursile tuleb esitada video pikkusega vähemalt 1 minut ja soovitavalt kuni 5 minutit – aga loomulikult
võib esitada ka pikemaid töid, kui autor peab seda vajalikuks.
12. Konkursile esitatav video ei tohi olla mingis muus meedias avaldatud enne 17.03.2017 ja see ei tohi olla
eelnevalt osalenud muudel konkurssidel.
13. Läbiviijal on õigus jätta hindamata video, mis riivab vaataja sündsustunnet või ei vasta konkursi
tingimustele.
14. Konkursi töö tuleb esitada vahemikus 17.03.2017 kuni 31.03.2017.
E-posti aadressile tegipatti@kesa.ee saadetavas kirjas peab sisalduma:
- link internetti üleslaaditud võistlustöö videole – video peab asuma ühes järgnevatest keskkondadest:
www.youtube.com või www.vimeo.com või www.google.com;
võitlustööna esitatav videoklipp võib olla üleslaaditud ka FTP-protokolli kasutades, sel juhul tuleb
lisada ka vastav allalaadimise otselink
- esitatava võistlustöö pealkiri
- autori ees- ja perekonnanimi, sünniaeg, e-post ja telefoninumber
- millises maakonnas autor alaliselt elab ja millises koolis õpib (kui õpib)
- autorite kollektiiv esitab lisaks kõigi kaasautorite vastavad andmed.
15. Peale võistlustöö läkitamist saadetakse osalejale kolme tööpäeva jooksul kinnitus, et tema andmed on
kätte saadud ning video olemasolu on kontrollitud, seega on töö konkursile registreeritud.
16. Osalejatel palutakse oma videod säilitada ka algformaadis, et vajadusel oleks (eriti just auhinnaliste
tööde puhul) edaspidi võimalik kasutada kvaliteetset algmaterjali.
17. Võitjate nimed avaldatakse www.kesa.ee/tp lehel hiljemalt 31.04.2017 ja võitjatega võetakse ühendust
e-posti või telefoni teel.
18. Auhinnad antakse üle konkursi lõputseremoonial, mille toimumise täpne aeg ja koht avaldatakse
osalejatele maikuus.
19. Konkursile esitatud töid võivad konkursi korraldajad edaspidi taasesitada ja kasutada vastavalt oma
äranägemisele.
20. Auhinnatud ja äramärkimist leidnud töid eksponeeritakse korraldajate poolt erinevates infokanalites ja
kasutatakse nii alaealiste komisjonide kui politsei poolt ennetustöös.
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PILATES!

TULE VÕIMLEMA!
Kolmapäeval kell 18.30
Reedel 18.00
Koosa Noorteklubi saalis

NB! Võta kaasa matt

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

KULTUUR JA SPORT
vara valla taliMänGud
21. jaanuaril toimusid Vara spordihoones valla talimängud. Need
mängud olid erakordsed kindlasti sellepoolest, et selles formaadis toimusid need viimast korda. Nagu spordis ikka, on võitjad
kõik, kes kohale tulevad, kaasa teevad ja päevast rõõmu tunnevad. Hetki mängudel on ikka erinevaid - mõni hüppab suurest
rõõmust hea löögi või viske üle, teine vannub kõik maapõhja, et
iseenda rumalus kaotuse tõi.
Mõõtu võeti ja tulemusi arvestati kokku seitsmel erineval spordialal. Välialana oli kavas lumejalgpall. Sel korral küll rohkem jalgpall libedal murul, aga võideldud sai ja võitjaks krooniti võistkond Koosa Maffia koosseisus: Janis Eller, Ingar Hallik, Karlis
Vohla, Sander Härm, Stanislav Remets, Aleksei Stailovski, Andry
Tappo. Sopsuvisetes oli kõige täpsema käega Karlis Vohla, kes 1
min jooksul saatis palli korvi 9 korda. Hüppenööriga hüppas 1
min jooksul kõige rohkem Ragnar Baumann koguni 142 korda.
Raskuse hoidmises pidid võistlejad sirgete kätega ees hoidma
vastavalt vanuseklassile erineva raskusega kettaid. Näiteks meesveteranide arvestuses 15 kg kangiketast, mida suutis kõige kauem
hoida Marko Laanesaar, üle 1 minuti. Lauatenniseturniiri võitis
ülekaalukalt Erik Krehhov. Piljardis võttis võidu jällegi Marko
Laanesaar. Kabevõistluses oli teistest ülekaalukalt parem Riina
Jaanuska.
Sel ajal, kui täiskasvanud oma aladega maadlesid, korraldasid
noortele võimlas mänge Rebeca Ottep ja Gaili Mogom. Seal said

valla noorimad end proovile panna ning omavahel mõõtu võtta.
Pärast heitlusi spordis kosutasid võistlejad end supi ja kringliga
ning arutlesid edasiste võistluste üle, mis sel kevadel veel tulemas. Seejärel said parimad kaela medalid ning kõik osalejad suure aplausi osaliseks.
Tulemused on leitavad www.varasport.eu ja pildid Vara Spordi
FB-leheküljelt.
Suur tänu kõigile osalejatele ja kohtunikele meeleoluka päeva
eest!
Katrin Reimand
SA Vara Sport
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VÕISTLUSTANTS – MINU
LEMMIKSPORDIALA
Minu moto on: kõik, mida ma teen, pean tegema võimalikult hästi.
2011. aasta sügisel alustasin võistlustantsutreeninguid Tantsukoolis Tango. Sellest
ajast alates olen pühendanud enamiku oma
vabast ajast just võistlustantsule. Viimased
2,5 aastat on minu partneriks Kristina Nikulina. Ta on väga töökas ja pühendunud
ning meil on suurepärane koostöö.

Tantsus oleme seadnud eesmärgid, mille
poole pürgida. Esiteks soovime saada Eesti
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meistritiitlit, teiseks jõuda rahvusvahelisse S klassi ning seejärel saada euroopa- ja
maailmameistriks. Eesmärkide saavutamiseks on vaja lisaks rühmatundidele, mis
toimuvad viis kuni kuus korda nädalas ka
palju individuaalset lähenemist eratundide
näol. Eratunde võtame nii Tango tantsukooli treeneritelt kui ka välismaa treeneritelt. Samuti soovime osaleda võimalikult
paljudes võistlustantsulaagrites nii Eestis
kui ka välismaal. Lisaks Eestis korraldatavatele võistlustele oleme osalenud mitmetel
rahvusvahelistel võistlustel Lätis, Leedus ja
Soomes. Lätist oleme koju toonud ka medalid. Me teame, et eesmärkideni jõudmiseks tuleb endasse uskuda ning tööd teha,
tööd teha ja veelkord tööd teha.
Võistlustantsus oleme Kristinaga jõudnud
lühikese aja jooksul väga kõrgele tasemele.
Hetkel tantsime B klassis, kus oleme saavutanud palju häid tulemusi. Näiteks viimasel
võistlusel 21. jaanuaril k.a Tallinnas saime
kaela 4 kuldmedalit Juunior 2 B ja vabaklassis. Eelmise aasta lõpus olime kutsutud
Tartumaa spordiaasta pidulikule lõpetamisele Eesti Rahva Muuseumis, kus anti meile
2016. aasta parimate võistlustantsijate auhind.
23. veebruaril k.a on võimalus näha meie
esinemist Vara Kogukonnakeskuses.
Meie võistlustantsuga seotud tegemistel
saab silma peal hoida Facebook’i fännilehel: https://www.facebook.com/johannesjakristina/.
Johannes Petmanson, Vara Põhikooli 7.
klassi õpilane
Tantsukool Tango tantsija

jaanuar - veebruar 2017

SALONGIÕHTU, MIS EI
TOIMUNUD
16. detsembril pidi Vara vallas toimuma
1920-ndate stiilis salongiõhtu, kuhu oli
muuhulgas esinema kutsutud üks Eesti esikolmikusse kuuluvaid swingbände.
Ürituse korraldusmeeskond oli mitmeliikmeline ning plaanid grandioossed ja
erakordsed. Kahjuks tundub, et inimestel
on nii palju tegevust ja võimalusi mujal,
et valla ürituste vastu on huvi leige. Seega
ilmselge vajaduse puudumise tõttu otsustasime nii suure eelarvega ürituse ära jätta.
Kaisa Telve
SA Vara Sport

Eelseisvad sündmused
Vara vallas:
19.02 Tablooturniir korvpallis
21.02 Mälumängu II voor
23.02 kl 12:45 Eesti Vabariigi 99. aastapäeva aktus Vara Põhikoolis
23.02 kl 19:00 Eesti Vabariigi 99. aastapäeva aktus ja peoõhtu Vara Kogukonnakeskuses
28.02 Vastlapäeva tähistamine Varal
18.03 Pallimängude kolmevõistlus
22.03 Jalgpallipäev noortele
märts Mälumängu III voor
21.06 Vara Põhikooli lõpuaktus

Vara valla infoleht nr.118
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RAAMATUKOGUD
Koosa raamatukogus
Näitused:
Märts: Eve Kärneri maalide näitus
Aprill: Meremaalide näitus
Lähme teatrisse:
28. veebruar „Kõik meestest”
28. märts „Meie oma tõde, meie
oma õigus”
Info ja piletite broneerimine: 7453
121, 5189 935

Vara raamatukogus
Näitused:
Eve Kärner „Saarte lood II“- maalinäituse II osa (veebruari lõpuni)
Kirjanduslikud juubilarid
veebruaris:
Leili Andre - 95
Tiia Toomet - 70
Lilli Promet - 95
Eduard Bornhöhe - 155
Juhan Smuul - 95
Ilmar Trull - 60
Väljapanekud:
„Eesti Vabariigi 99. aastapäev“
„Sensitiivne eesti: tervistajad, nõiad,
psühholoogid... - Hermine Elisabet
Jürgens (Äksi nõid) – 125“

Välgi raamatukogus
Veebruaris:
Eve Kärneri maalinäitus “Saarte
lood I osa”
Juhan Smuul - 95
14.02. Sõbrapäev
Märtsis:
14.03. Emakeelepäev
“Veera Saar – 105” Eluloo ja loomingu väljapanek

Vara Kogukonnakeskuse aulas laupäeval,
11. märtsil 2017.a. kell 12.00

RAHVAMUUSIKAANSAMBEL
LÕÕTSAVÄGILASED
Lustlikud lood suurtele ja väiksematele

Pääse 5.- eelmüügis Vara raamatukogus ja kohapeal
Info tel.7315858 ja 5135976.
Ansamblist:
Mängivad Andres Eelmaa, Rasmus Kadaja, Tobias Tae, juhendaja
Margus Põldsepp.
Noored õpivad Karksi-Nuia Muusikakoolis, ansambel tegutseb
2014.aastast ja on siiani andnud üle 260 esinemise.
2015.a.omistati ansamblile Viljandimaa Kultuurkapitali aastapreemia.

Tänuavaldus
1994. a taasalustas Vara Perenaiste Seltsi õigusjärglasena
Vara Maanaiste Selts, kuid aegade ja juhtide vahetuse käigus
oli kadunuks jäänud meie esimene kroonikaraamat.
Suur tänu perekond Semilarski`le Tähemaalt, kes selle leidis
ja meile tõi.
Kroonikaraamatud on vaatamiseks-lugemiseks Vara raamatukogus.

Armsad lugejad!
Ootame Teid 14. veebruaril kell 10.00 sõbrapäeva tähistama Välgi raamatukogu uutes ruumides Välgi
külamajas. Oma tulekust palume teada anda telefonil 7418839.
Lugemiseni!

Vara valla infoleht nr.118
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Päiksesära päevadesse, unerahu öödesse!
Õnnetunnet südamesse, palju jaksu aastaisse!

Teenistused Vara
Brigitta kirikus:

Õnnitleme juubilare ja eakaid
sünnipäevalapsi!
SÜNDINUD VEEBRUAris
94 LUULE VARES
26.02
89 LEIDA PARTS
18.02
87 HERMANN KARL
14.02
87 ÕIE KOOL
17.02
85 MAIE TAARAMÄE
11.02
85 LIIDIA SOMELAR
14.02
84 OILLA-AKSELLA PÄRTEL 02.02
84 VALENTINA BAUKOVA 03.02
84 MILVI PERSIDSKAJA
08.02
83 HILDEGARD KAUR
22.02
82 HANS JÄRV
26.02
81 AILI UNT
09.02
75 AINO PÄRN
08.02
75 DMITRI KUZNETSOV 17.02
60 TOOMAS KITSING
16.02
60 MARIA BAUKOVA
21.02
60 ÕILME KADAI 2
8.02

Alajõe küla
Vanaussaia küla
Koosa küla
Vara küla
Papiaru küla
Särgla küla
Vara küla
Koosa küla
Välgi küla
Vanaussaia küla
Papiaru küla
Koosa küla
Vanaussaia küla
Metsakivi küla
Alajõe küla
Koosa küla
Koosa küla

12. veebruaril kell 12
armulauaga jumalateenistus
UUED VALLAKODANIKUD!
HARALD KULLERKUPP
21.12.2016 Särgla küla
LEON VÄRNIK
29.12.2016 Vara küla
AIRY GREETE ILVES
19.01.2017 Koosa küla
KADI-LIIS LARIONOVA
30.01.2017 Koosa küla

12. märtsil kell 12
armulauaga jumalateenistus.
Vara koguduses algab
leerikursus.
Esimene kogunemine
on 12. veebruaril peale
jumalateenistust.
Info:

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

Õnnitleme lapsevanemaid!

SÜNDINUD MÄRTSIS
100 LINDA TAMM
29.03
Koosa küla
92 ADELE KUUSIK
01.03
Selgise küla
92 LIIDIA GUSSEVA
09.03
Metsakivi küla
91 NIKOLAI MALOFEI
19.03
Särgla küla
90 SENTA NAHK 1
4.03
Matjama küla
90 EINA-LEIDA PRAGI 2
8.03
Vara küla
88 OLEV TAARAMÄE
11.03
Papiaru küla
88 HELGI PÕDERSALU
23.03
Tähemaa küla
86 HELMI RAUDNASK
05.03
Tähemaa küla
85 RAILI LAAR
20.03
Vara küla
80 TEODOSIA TELITŠUK 15.03 Mustametsa küla
80 NADEŽDA JEVDOKIMENKO 25.03
Koosa küla
70 ELDUR UNT
28.03
Undi küla
65 INNA SOO
11.03
Vara küla
65 ELLE PADAR
26.03
Ätte küla

SAEKAATER KUSMA
KÜLAS VAJAB SEOSES
TOOTMISMAHU
SUURENEMISEGA

TOOTMISTÖÖLISI.
Tel. 5206 172 ja 518 6639
Müüme:
Kivisütt, libedatõrje soola,
söödasoola.
(võimalik ka pakendatult ja
kojutoomisega)
Tartu Ravila 75
Tel: +372 523 22 58
www.kemotarhaldus.ee

Meie hulgast on lahkunud…
LINDA KESA
04.02.1929 – 08.12.2016
Metsakivi küla
ARVO HINT
10.02.1984 – 26.01.2017
Vara küla
TAIMI SANGLA
05.05.1961 - 01.02.2017
Koosa küla

Mälestame.
Avaldame kaastunnet lähedastele!

Avaldame teateid ja kuulutusi!
e-mail: varavallauudised@hot.ee

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

