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Ära mine sinna, kuhu rada viib. Mine selle asemel sinna, kus rada ei ole ja saa teerajajaks.

2016. AASTAL SÜNDINUD LASTE JA NENDE VANEMATE VASTUVÕTT

Kaks siidpehmet käekest
ja süütut särasilma,
üks väike süda,
mis ei tunne kurja ilma...
Jäi kitsaks südame all,
valuga koos tuli ilmale
väike-väike inimene.
Suurim õnn ta emale-isale!
15. mail toimus Vara lasteaia
saalis Vara vallas 2016. aastal
sündinud laste ja nende vanemate pidulik vastuvõtt.
2016. aastal sündis meie vallas
13 uut ilmakodanikku: 5 tüdrukut ja 8 poissi:
MARLEEN AFANASJEV
LEANE KLEMMER
INRIID LEINI
EERO VÄLJASTE
ARON SAUL
DARJA REMETS
RENOR BOŽLOV
UKU SARAPUU
ROCCO JÄRVOJA
KAIRA VÄLJASTE
TRISTAN AASA
MIIKAEL VÕIMRE
LEON VÄRNIK

Vallavanema vastuvõtule tulid lapsevanemad koos oma väikeste järeltulijatega.
Traditsioonilisel üritusel laulsid lasteaialapsed, tänati lapsevanemaid ning iga päevakangelane sai endale mälestuseks nimelise hõbelusika.

Vara valla infoleht nr.120

VALLAVALITSUSES
Vallavalitsuse istungitel
Väljastati projekteerimistingimused Alajõe külas Männi kinnistule elamu projekteerimiseks
Nõustuti isikliku kasutusõiguse seadmisega AS Emajõe Veevärk kasuks vee- ja kanalisatsioonitorustiku rajamiseks Vara külas ning Eesti Lairiba Arenduse SA kasuks mikrotoru süsteemi ja
fiiberoptilise sidekaabli paigaldamiseks Vara vallas.
Määrati katastriüksuste jagamise käigus tekkivate katastriüksuste koha-aadressid ja sihtotstarbed Undi külas.
Tunnistati alla lihthanke piirmäära jääva hanke „Kruusa vedu
Vara valla teedele“ edukaks pakkujaks OÜ Hanso MK, hanke
„Avalikus kasutuses olevate teede äärte ja haljasalade niitmine“
edukaks pakkujaks Keskkond OÜ, hanke „2,5 kordne teede ja
platside pindamine“ edukaks pakkujaks AS Eesti Teed, hanke
„Vara põhikooli koridoride ja wc-de renoveerimine“ edukaks
pakkujaks Lähte Ehituse AS.
Nõustuti Väike-Tamme maaüksuse erastamisega Rehemetsa külas Tamme kinnisasjaga liitmise eesmärgil pindalaga 3154 m2 ja
sihtotstarbega elamumaa.
Kuulutati välja avalik konkurss Koosa lasteaia direktori vaba
ametikoha täitmiseks.
Nõustuti taotlustest vaba maa riigi omandisse jätmisega riigi
maareservina vastavalt RMK taotlusele.
Nõustuti kinnistute piiride muutmisega Alajõe külas vastavalt
kinnistute piiride muutmise kokkuleppele.
Paigutati ööpäevasele üldhooldusteenusele 2 valla elanikku.
Elle Padar
Vallasekretär

VALLAVOLIKOGUS
Volikogu istungil 3. mail 2017. a.
1. AS Emajõe Veevärk aktsionäride osalusproportsioonide
korrastamiseks nõusoleku andmine
Päevakorrapunkti selgitamiseks saab sõna vandeadvokaat Margo
Lemetti.
Vara vald on AS Emajõe Veevärgi aktsionäriks ja seotud AS Emajõe Veevärk aktsionäride lepinguga. AS Emajõe Veevärk aktsionärideks olevad kohalikud omavalitsused on kandnud vee- ja
kanalisatsioonitaristu investeeringuteks vajalikud omaosalused
aktsiaseltsile üle sihtfinantseeringutena. SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) on muutnud abirahade taotlemise tingimusi ja edaspidiste toetussummade saamiseks tuleb omaosaluse summade tasumine teostada aktsiakapitali laienduse kaudu.
Senised aktsionäride poolt teostatud sihtfinantseeringud ei vasta
aktsiaosaluste suurusele, mistõttu tuleb aktsiaosaluste proportsioone korrastada. Selleks viiakse läbi AS Emajõe Veevärk aktsiakapitali laiendamiseks fondiemissioon varasemate sihtfinantseeringute kandmiseks aktsiakapitali ning sellega kaasnevalt tuleb
teostada aktsionäride vahel osalusproportsioonide muudatused.
Aktsionäride osalusproportsioonide korrastamiseks sõlmivad
aktsionärid vastavasisulise lepingu, mille alusel teostatakse kokkulepitud ulatuses aktsiate ülekandmiseks vajalikud toimingud,
et saavutada AS Emajõe Veevärk aktsionäride lepingu põhimõ-
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tetele vastav aktsiate jaotus. Selleks tuleb tasuta võõrandada 605
aktsiat.
Otsuse eelnõu poolt hääletab 11 ja erapooletu on 1 volikogu liige.
Otsustati: anda vallavalitsusele nõusolek AS Emajõe Veevärk
aktsionäride osalusproportsioonide korrastamise lepingu sõlmimiseks ning selle alusel 605 aktsia tasuta võõrandamiseks AS-le
Emajõe Veevärk.
2. Vara vallavalitsuse 2016. a majandusaasta aruande kinnitamine
Küsimusi ja ettepanekuid aastaaruande kohta volikogu liikmed
ei esita. Aastaaruande kinnitamise poolt hääletavad kõik volikogu liikmed.
Otsustati: kinnitada Vara vallavalitsuse 2016. a aastaaruanne bilansimahuga 4 425 748 eurot.
3. Vabariigi Valitsuse esitatud ettepanekule arvamuse esitamine
Rahandusministeerium esitas Vara vallale, Alatskivi vallale ja
Peipsiääre vallale arvamuse avaldamiseks haldusreformi seaduse § 9 lõike 2 kohase Vabariigi Valitsuse 03.02.2017 määruse
„Alatskivi valla, Kallaste linna, Pala valla, Peipsiääre valla ja Vara
valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse
03.04.1995 määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuse nimistu kinnitamine“ muutmise eelnõu.
Arvamus Vabariigi Valitsuse ettepaneku kohta tuleb esitada maavanemale volikogu otsuse vormis hiljemalt 2017. aasta 15. maiks.
Vara vallavolikogu ei nõustu Vabariigi Valitsuse ettepanekuga
kohaliku omavalitsuse üksuste haldusterritoriaalse korralduse
muutmise menetluse algatamiseks, millega nähakse ette Alatskivi valla, Kallaste linna, Pala valla, Peipsiääre valla ja Vara valla
haldusüksuste ühendamise teel uue haldusüksuse moodustamine uue nimega Kodavere vald.
Vabariigi Valitsuse ettepanekuga mittenõustumise poolt hääletab
10 ja erapooletud on 2 volikogu liiget.
Otsustati: esitada Tartu maavanemale arvamus Vabariigi Valitsuse ettepanekuga mittenõustumise kohta ning paluda Vabariigi
Valitsusel arvestada Vara Vallavolikogu seisukohaga ja lõpetada
tuginedes haldusreformi seaduse § 9 lõike 9 punktile 1 Vara valla,
Peipsiääre valla ja Alatskivi valla puhul haldusterritoriaalse korralduse muutmise menetlus.
4. Reaalservituudi seadmise lepingu sõlmimise ettepanek
Advokaadibüroo Pohla&Hallmägi on sõlminud teenuslepingu
Maanteeametiga, millest tulenevalt on esitanud vallavalitsusele
02.02.2017. a reaalservituudi seadmise lepingu sõlmimise ettepaneku seoses Koosa paisuga Koosa külas.
Kirjavahetus Koosa paisu teemal käib juba 2015. a sügisest, mil
jäi osapooli rahuldava lahenduseta Koosa paisjärvel veetaset reguleeriva šahtregulaatoriga seonduvad küsimused. Maanteeamet
on teinud ettepaneku piiritleda vastutus viisil, et tammi ja truubi
korrashoiu eest vastutab Maanteeamet ning veetaset reguleeriva
šahtregulaatori ja võõrkehade koristamise paisu sissevoolult, läbivoolult ja väljavoolult tagab Vara Vallavalitsus.
Volikogu liikmete seisukoht oli reaalservituudi seadmise lepingut mitte sõlmida, kuna tulevikus toob servituut kaasa rahalisi
kohustusi. Peeti otstarbekaks esitatud ettepanek anda otsustada
uuele ühendatud valdade volikogule peale 15.10.2017. a valimisi,
kuna täna peab nagunii küsima nõusolekut ühinemislepinguga
seotud Alatskivi ja Peipsiääre omavalitsustelt.
Reaalservituudi seadmise lepingu sõlmimise vastu oli 10 volikogu liiget, 2 volikogu liiget jäid erapooletuks.
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Otsustati: mitte nõustuda reaalservituudi seadmise lepingu sõlmimisega ja jätta see otsustamiseks uuele ühendatud valdade volikogule.
5. Vara valla noortevolikogu moodustamine ja põhikirja kinnitamine
Vastavalt noorsootööseadusele võib vallavolikogu juurde moodustada noortevolikogu. Noortevolikogu eesmärgiks on kaitsta
noorte huve, edastada vallavolikogule ja -valitsusele noorte ettepanekud ja korraldada ülevallalisi üritusi, parandada noorte
kaasatust ning viia ellu omaalgatuslikke projekte. Noortevolikogu tegevuse eesmärke selgitas ja volikogu liikmete küsimustele
vastas noortevolikogu moodustamise koordinaator Gert Raud.
Noortevolikogu moodustamise ja põhikirja kinnitamise poolt
hääletab 10, vastu on 1 ja erapooletu 1 volikogu liige.
Otsustati: kinnitada Vara vallavolikogu juurde Vara valla noortevolikogu ning kinnitada nende põhikiri.
6. Vara Vallavalitsuse koosseisu muutmine
Vallavalitsuse liige Tarmo Kivi on esitanud avalduse vabastada
teda vallavalitsuse liikme kohustustest seoses elukoha vahetusega.
Vallavanem Väino Kivirüüt teeb ettepaneku kinnitada uueks vallavalitsuse liikmeks ehitusnõunik Raimond Võimre.
Ettepaneku poolt hääletab 10 ja erapooletud on 2 volikogu liiget.
Otsustati: kinnitada uueks vallavalitsuse liikmeks Raimond
Võimre.
7. Alatskivi vallavolikogu 30.03.2017. a otsuse nr 21 kooskõlastamine
Alatskivi vallavolikogu on esitanud taotluse heakskiidu saamiseks Alatskivi vallale uue bussi soetamiseks.
Enne haldusterritoriaalse korralduse muudatuse jõustumist peavad asjaomased volikogud võlakohustuste võtmisel kuni valimistulemuste väljakuulutamise päevani konsensuslikult heaks kiitma pikaajalise kohustuste võtmise.
Alatskivi vallavolikogu otsusega nõustumise poolt hääletab 11 ja
erapooletu on 1 volikogu liige.
Otsustati: kooskõlastada Alatskivi vallavolikogu 30.03.2017. a
otsus nr 21 „Loa andmine uue bussi soetamise riigihanke korraldamiseks koos senise bussi võõrandamisega“.
8. Vallavara võõrandamine
Volikogu liikmete ettepanek Uue-Lombi kinnistu rentnikele on
võõrandada kinnistu 1 kuu jooksul peale otsuse teatavakstegemist, vastasel korral suunata kinnistu enampakkumisele.
Kinnistu otsustuskorras võõrandamise poolt hääletab 10 ja erapooletud on 2 volikogu liiget.
Otsustati: võõrandada otsustuskorras Uue-Lombi kinnistu selle
rentnikele 1 kuu jooksul otsuse teatavakstegemisest.
9. Info
Vallavanem Väino Kivirüüt informeerib volikogu liikmeid avaliku kirjaliku enampakkumise tulemustest Välgi raamatukogu,
Muru ja Väike-Pedaka kinnistute osas.
Välgi raamatukogu kinnistule esitati 1 pakkumus, Muru ja VäikePedaka kinnistule pakkumusi ei esitatud. Väike-Pedaka kinnistu
oli enampakkumisel kolmandat korda alghinnaga 1 000 eurot.
Otsustati korraldada uus enampakkumine, alandada Väike-Pedaka kinnistu alghinda 500 euroni, mille poolt on kõik volikogu
liikmed.
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Vallavolikogu istungil 21. juunil 2017. a.
1. Vara külas Vara saeveski maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu algatamine ning lähteülesande kinnitamine
Vara Saeveski OÜ on esitanud taotluse detailplaneeringu algatamiseks Vara külas Vara saeveski maaüksusele, eesmärgiga korrastada Vara saeveski kasutuses olevate maatükkide sihtotstarbed, kruntide liitmine ja strateegiline planeerimine. Ettepanek
on moodustada 2 krunti sihtotstarvetega 100% tootmismaa ja
100% ärimaa.
Detailplaneeringuga kavandatakse Vara saeveski tööstusala
kruntide liitmine. Strateegiline planeerimine näeb ette tehnoloogia osas laiendust palkide sorteerimisliini pikendamisega,
asfalteeritava palgiladustusala rajamisega, palgi kastmisliini väljaehitamisega ning kuivatatud saematerjali järeltöötlusega seotud tootmisvõimsuste rajamisega. Samuti rajatakse Vara saeveski tarbeks uued puidukuivatid ja saematerjali sorteerimisliinid.
Tööstusala hõlmab rajatavat koostootmisjaama, mille kütuseks
on saeveski tootmisprotsessis tekkivad puidujäätmed.
Detailplaneeringuga nähakse ette eraldi ärimaa kinnistu loomine
tulevase administratiiv- ja büroohoone rajamiseks, mis moodustatakse Vahtra ja osaliselt Sepamäe kinnistutest ning jääb puhvriks tootmismaa, pargi ja elamukinnistute vahele.
Vara pargi ja Vahtravälja kinnistute vahelt kulgeb tee Vahtra kinnistuteni. Detailplaneering näeb ette ümberkruntimise, millega
tuleb avalikku kasutusse jääv Vara pargi Kellatorni tee pargi serva. Nii ei kulge avalik tee saeveski kinnistute vahelt läbi ning park
jääb igast küljest avalikelt teedelt ligipääsetav.
Otsustati: algatada Vara külas Vara saeveski maaüksuse ja lähiala
detailplaneeringu koostamine ning keskkonnamõju strateegiline
hindamine. Kinnitada detailplaneeringu lähteülesanne.
2. MTÜ Tartumaa Ühistranspordikeskus asutamisel osalemine
Riigikogu menetluses oleva seaduseelnõu kohaselt tuleb maavalitsustel anda maakonna bussiliinide korraldamise ülesanded hiljemalt 1. jaanuariks 2018. a maavalitsuste ja KOV üksuste poolt
asutatud piirkondlikele ühistranspordikeskustele. Tartumaa
Omavalitsuste Päeva otsusega tehti Tartumaa omavalitsustele
ettepanek moodustada koostöös Tartu Maavalitsusega Tartumaa
Ühistranspordikeskus.
Otsustati: osaleda MTÜ Tartumaa Ühistranspordikeskus asutamisel.
3. Vallavara võõrandamine
Otsustati: võõrandada avaliku kirjaliku enampakkumise korras Põldmaa külas asuv Uue-Lombi kinnistu, katastritunnusega 86101:001:0080, alghinnaga 24 000 eurot; Alajõe külas asuv
Muru kinnistu, katastritunnusega 86101:001:0244, alghinnaga
30 000 eurot ja Rehemetsa külas asuv Väike-Pedaka kinnistu, katastritunnusega 86101:001:0152, alghinnaga 500 eurot.
Elle Padar
Vallasekretär
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TARTUMAAL KÄIVITUB PROJEKT,
MILLEGA ÜHENDATAKSE VÄHEMALT
90% ERAMUTEST JA
ÄRIHOONETEST FIIBEROPTILISE SIDEKAABLI VÕRGUGA
Eesti Andmesidevõrk MTÜ on algatanud koostöös kohalike omavalitsustega Tartumaal projekti „Internet Koju“,
mille eesmärk on ühendada vähemalt
90% potentsiaalsetest tarbijatest ülikiiret internetiühendust võimaldava
fiiberoptilise sidevõrguga. Käesoleval
aastal toimub projektide ettevalmistamine, aastatel 2018 - 2020 projekteerimine ja sidevõrgu ehitus.
Internetiühendus on sama oluline
kui veevärk või elektriühendus. Järgmiseks „tiigrihüppeks“ on vaja Eesti
kõigile kodudele ja ettevõtetele muuta
kättesaadavaks kiire ja stabiilne sideteenus. Fiiberoptiline sidevõrk võimaldab aastakümneteks praktiliselt
piiramatuid andmesidekiirused, mis
toob tarbijateni praegused ja homsed
digilahendused - internet, televisioon,
valvesüsteemid, nutika kodu lahendused jm.
Sellest vajadusest on aru saanud ka
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ning on algatanud meetme, millega toetatakse internetiühenduse loomist turutõrke piirkondades.
Paraku on vahendid piiratud. Projekti
edu eeldusteks on kohalike omavalitsuste koostöö ja võrguga liituda soovijate võimalikult suur arv.
Liitumissoovi esitamiseks on avatud
veebileht internetkoju.ee, kus on võimalik kaardile märkida aadress, kuhu
internetikaabel peaks jõudma. Projekti raames tuuakse fiiberoptiline kaabel
majja ja kaablivõrguga liitumine läheb
soovijale maksma maksimaalselt 150
eurot.
Eesti Andmesidevõrk MTÜ tegeleb ainult võrgu haldamisega. Digiteenuseid
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Internet Koju
 Projekti käigus tuuakse valguskaabel kõigile
soovijatele koju või töökohta.
 Võrguga liitumise tasu ühe maja kohta läheb
soovijale maksma 150 EUR (kortermaja puhul
150 EUR trepikoja kohta)
 Projektiga saavad liituda soovijad nii maal kui
ka linnas, kui majas puudub valguskaabli
ühendus.
 Projekti eesmärk on tuua tulevikukindel kiire ja
stabiilne internetiühendus kõigile tarbijatele
Põlvamaal, Tartumaal, Valgamaal ja Võrumaal. Projekt on suunatud tarbijatele, kellel
täna internetiühendus puudub või on see
mitterahuldava kvaliteedi või hinnaga.
 Projekti arendaja on MTÜ Eesti Andmesidevõrk,
teenust hakkavad osutama konkurentsi
tingimustes Eesti sideettevõtted.

Registreeri juba täna oma soov lehel
internetkoju.ee
Lisainfo veebilehelt internetkoju.ee või kohalikust omavalitsusest.

hakkavad pakkuma Eestis tegutsevad
sideettevõtted pärast võrgu valmimist.
Lõppteenuste valikust saab klient ülevaate sideettevõtete kodulehtedelt.
Projekti „Internet koju“ kohta saab lisainfot kodulehelt internetkoju.ee või
kohalikust omavalitusest.
Raivo Tammiksaar
Eesti Andmesidevõrk MTÜ
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KOOLIVEERG
KOOLI MATKAPÄEV
10. aprillil käisid Vara Põhikooli õpilased Taevaskojas matkamas.
Õuesõpe oli vägagi meeldiv, eriti, kuna see juhtus olema võrratult
ilusal kevadisel päeval. Lisaks raja läbimisele sai palju uut teada Taevaskoja müütidest, loodusest ning ka piirkonna ajaloost.
Traditsiooniline tervisepäeva tähistav matk täitis kopsud mõnusa metsaõhuga ning mägine matkarada tõi nii mõnelgi lihastesse
mõnusa surina. Ekstreemsuste harrastajad said proovida kevadiselt jahedat jõevett. Rajalt tagasi naastes ootas kõiki koolikoka
Erika poolt valmistatud maitsev supp, mis looduses eriti hästi
mekkis.

orienteeruma, ülejäänud klassidel toimusid tunnid edasi. Kui
orienteerumine sai läbi, läksid kõik õpilased sööma. Vahepeal
istutasid tulevased lõpetajad koolimaja ette ka elupuu.
Peale toimetusi algas kaua oodatud veesõda, kus ei jäänud mitte ükski riideese kuivaks! Tutipäeva kommenteerib ka 9. klassi
lõpetanud Kristi: „Tutipäev oli täis nalja ja põnevust. Erinevad
ülesanded ja etteasted olid väga toredad. Veesõda oli päeva parim osa!“ Loodetavasti tegime tutipäeva meeldejäävaks kõikidele
meie kooli õpilastele, eriti üheksandikele.

Katrin Reimand
Vara PK kehalise kasvatuse õpetaja

9. KLASSI VIIMANE KOOLIPÄEV
Esmaspäeval, 29. mail, toimus Vara Põhikoolis 9. klassi tutipäev,
mida korraldas 8. klass. Päev algas täiesti tavaliste koolitundidega tunniplaani alusel. Kolmanda tunni alguses toimus pidulik aktus. 9. klassi tõi muusika saatel aulasse käevangus 1. klass. Aktust
viisid läbi 8. klassi õpilased Thea ja Mette-Marit. Neid abistasid
klassikaaslased. Iga klass pidi olema üheksandike jaoks välja
mõelnud ühe etteaste. 1. klass oli joonistanud 9. klassi õpilastest
portreed ja aulas näidati neid projektoriga seinale koos lühikese
kirjeldusega ning kõik saalis viibijad pidid ära arvama, millise
üheksandikuga oli tegemist. Iga üheksandik sai portree endale
mälestuseks. 2. klass luges vahvat luuletust kirjavahemärkidest,
3. klass testis üheksandike arvutamisoskust, 4. klass oli valmistanud väikesed meened, mille iga üheksandik sai endale kingituseks kaasa, 5. klass palus igal päevakangelasel natukene heeliumit
õhupallist sisse hingata ning siis lugeda paberi pealt enda kohta
kirjutatud lauseid. Lisaks olid viiendikud ka iga üheksandiku
kohta kirjutanud luuletuse, mille 8. klass ette luges. 6. klass korraldas väikese mälumängu, mille võitsid Jaan-Hendrik ja Aiko. 8.
klass pani proovile üheksandike nutikuse kiires olukorras. Lisaks
kinkis iga kaheksandik igale lõpetajale hästi suure pastaka, et eksamite ajal ikka tint otsa ei saaks. Sellega oligi aktus lõppenud.
Peale aktust viisid kaheksandikud 9. klassi Vara küla vahele

Mette-Marit Poltan

KEAT
”Kaitse end ja aita teist” (lühendatult KEAT) on ohutusalane projekt, mille eesmärk on anda 6. klasside õpilastele eluks vajalikke
ohutusalaseid teadmisi ja oskusi, et noored oleksid julgemad ja
teadlikumad ohuolukordades tegutsemisel.
Ka meie kooli 6. klassi õpilased on selle aasta algusest inimeseõpetuse tundides õppinud hoolega, kuidas olla turvaliselt liikluses ja mida teha õnnetuse puhul.
25.-26. mail said usinad õpilased osaleda Kabina puhkekülas
toimunud Tartumaa KEAT laagris. Laagris pandi koolide võistkonnad proovile vee-, tule- ja liiklusohutuse, esmaabi, orienteerumise, tsiviilkaitse, politsei ning tervise valdkondades. Läbima
pidi kokku 16 erinevat punkti, kus sai näidata oma teadmisi ja
praktilisi oskusi ja ka midagi uut teada. Näiteks sai harjutada
päästerõnga viskamist, süüdata lõke ilma tikkudeta, tuli aidata
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„õnnetusse sattunud” lapsi - anda neile esmaabi, kustutada tuld,
orienteeruda maastikul. Ühes punktis tuli „naabritädi” auto panna valmis turvaliseks sõiduks – lapsed olid väga teadlikud: kontrolliti hoolega turvavöid, eemaldati või kinnitati lahtised esemed
ning isegi peatugesid ei unustatud. Paljude laste lemmik oli elektri ohutusele pühendatud punkt, kus õpiti märkama ohtlikke olukordi ja juhendajate abiga põhjendama, milles oht seisneb.
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ka võõrale inimesele esmaabi andmisega saaksid nad hakkama.
See on igati vajalik programm ja loodame, et see jätkub ka järgmistel aastatel 6. klasside õpilastele.

Koos Vara kooli 6. klassi õpilastega käis laagris õpetaja Iivi Raud

MUUSIKAKLASSIDES
26. mail toimus koolis Vara muusikaklasside kevadkontsert. 24st õpilasest esinesid kontserdil 23. Regina Karise sai ka muusikaklassi lõputunnistuse, palju õnne! Margot Laanesaar lõpetas 7.
klassi.
1. klassi astus muusikat õppima 5 tublit last.
Ootame uuel õppeaastal uusi lapsi
ettevalmistusklassi
õppima! Infot selle
kohta saab õpetaja
Marina Kasemaa
käest.

Teisel päeval oli võimalus rohkem lustida: meisterdada 3D-pliiatsiga ehe või lausa prillid, saada teada, kuidas on olla katusele keeratavas autos, lahendada ristsõnu jne.
6. klassi õpilastele andis laagris olemine palju põnevaid elamusi.
Need lapsed teavad, kuidas aidata end ja sõpra õnnetuse puhul,

Teade! Vara Põhikooli mudilaskoor ja lastekoor osalevad sel suvel 2. juulil Tallinnas toimuval koolinoorte laulupeol! Tulge kuulama ja rongkäigus tervitama või elage meile kaasa televisiooni
vahendusel.
Dirigendid Laidi Heinmets ja Katre Kruuse

Vara valla infoleht nr. 120
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KEVADINE SPORDIPÄEV
VARA PÕHIKOOLIS
1. juunil, kui 9. klassi õpilased eesti keele eksamiga pusisid, läks
ülejäänud koolipere matkale. Sel korral sai valida jalgsi- ja rattamatka vahel. Ratturid jagati ohutu liiklemise jaoks nelja eraldi
gruppi ning lisaks oli veel üks suur grupp jalgsimatkajaid. Kõigile
pisteti kaardid pihku ning saadeti rajale, kus suve ootuses erinevaid oskuseid ja juhiseid jagati. Esimeses punktis rääkisid nt
abipolitseinikud ohutust liiklemisest ratastel, tõid elulisi näiteid,
mis juhtub, kui sa ei ole piisavalt tähelepanelik või kui ratas ei
ole tehniliselt korras. Samuti tehti munaga kiivri katset, mida oli
väga põnev jälgida. Kui teadmised käes, kiivrid korralikult peas,
võis ohutult juba teistesse punktidesse liikuda.
Alajõel olid ennast valmis pannud vetelpäästeõpet tegevad Varnja kordoni töötajad. See oli ütlemata põnev, sest ilmaga, kus
tuul viib teelt ja taevast tuleb vihma, rahet ja päikest vaheldumisi, oli üks päästjatest kogu aeg vees ja pidi uppuma, et õpilased
päästmist õppida saaksid. Näidati, kuidas paadis käituda, miks
peab vest olema juba paadis seljas ja kuidas seda vees olles enam
kuidagi selga ei saa. Kõige rohkem elevust tekitas aga koer, kes
samuti päästjaks õppinud ja uhkelt demonstreeris, kuidas koerad
inimesi päästavad, loomulikult ikka koos oma juhendajaga ja ainult käskluste korras.
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6.–8. klassi õpilastel oli võimalus kohalikku talukohta külastada,
kus veel erinevate loomadega tegeletakse ning nendest loomadest
ka üht-teist teada saada. Kukemetsa metsaonni juures kostitasid
maitsva supiga kõiki matkajaid kooli kokatädid. Marten Karise
kontrollis üle kõik rattad, jagas puuduvaid helkureid ja rattakellasid ning kui ratas täitsa korras, sai sõitja ka vastava kleepsu.
Viimase punktina tegi Varamõisa loodusmajas kiire meditsiinikoolituse kooliõde Mirelle Liiv.

Kokku sõitsid ratturid 15–20 km, jalgsi läbiti 10 km, teadmistepagas täienes ning treenitus sai proovile pandud. Matkajad olid
päeva lõpuks veidike väsinud, kuid väga rõõmsad.
Suur tänu Politsei- ja Piirivalveametile, kes punktides abiks oli,
Maanteeametile, kes helkurite, kellade ning meenetega toetas,
kohalikele vallaelanikele, kes uut informatsiooni jagasid ning
oma kodukohta lubasid külastada ning õpetajatele, kes erinevates
punktides ja rajal õpilasi nõu ja jõuga aitasid!

VARA PÕHIKOOLI LÕPETAS JÄRJEKORDNE 9. KLASS
21. juunil saadeti teele viimane lend Vara
valla rohelise nartsissilipu all kooli lõpetanud noori. Sündmuse erilisuse rõhutamiseks liikusid lõpetajad aktuse ava- ja lõpudefilees lippudega ning aula oli kaunistatud naturaalselt lipuroheliste kaskedega.
Meeleolu lisasid muusikalised etteasted
noorematelt õpilastelt ja neid juhendanud
õpetajatelt ning muidugi pidupäevakõned
ja lilled.

Vallavanema kõne:
Head Vara Põhikooli direktor, tänased lõpetajad, Teie kaasteelised ja toetajad…
Kui Te üheksa aastat tagasi oma kooliteed
alustasite, siis ei osanud keegi Teist seada
veel eesmärgiks seda, milleni täna jõudnud

olete ning seda, kelleks Te sirgunud olete.
Kohe kindlasti ei mõelnud Te siis tänasele
ja ainult Teie auks korraldatud kooli lõpuaktusele. Aastate tagusest ajast praegusesse hetke võib tõmmata paralleelina ehk
ainult ühe tunde – see on ootusärevus.
Igal kevadel, kui järjekordset „linnuparve“
teele saatmas käin, meenub mulle tahestahtmata minu enda põhikooli lõpetamine
ning minu eneseteadvus oma õigusest iseseisvusele. Soovisin otsustada ja tegutseda
nii kuidas ise heaks arvasin. Ma ei mõistnud sellel hetkel veel päris hästi, et ise tehtud otsuste ja nende täideviimistega kaasneb alati ka vastutus. Seetõttu soovitan
Teil täna veel kannatlikult jagada otsustega
kaasnevat vastutust, kuulata oma vanema-

te ning õpetajate nõuandeid, eraldada enda
jaoks oluline ebaolulisest ning teha edasised
valikud eelkõige oma südamehäält kuulates. Sest juba ammu enne meid on teadjamad teadnud, et ainult südamega võib
õigesti näha ning kõige tähtsam on silmale
nähtamatu.
Noorus on eriline aeg, oskus noorena end
tunda aga veelgi erilisem.
Vara Vallavalitsuse nimel tunnustan Teie
usinust, tänan kõiki kes sellel teel Teid aitasid ja toetasid - Teie vanemaid, Teie õpetajaid, Teie sõpru. Soovin kogu südamest
Teile vaid head uute sihtide seadmisel.
Te saate kindlasti hästi hakkama, Teil on
selleks annet, visadust ja tahtmist. Lisaks
sellele, on Teie kõrval seisnud inimesed, kes
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on oma kogemused Teile edasi andnud vaid
oma parimate oskuste ja soovide taustal.
Püüdke oma elus teha kõike veidi paremini, kui teilt oodatakse, ja austage oma lähedasi. Olge loomingulised, mitmekülgsed ja
ettevõtlikud, vaadake ringi avatud silmade
ning kuulake avatud südamega.
Aitäh Teile ja kõigile Teie jaoks olulistele
inimestele lihtsalt selle eest, et Te olemas
olete!
Ilusat suve kõigile!
Lõputunnistuse said 12 Vara Põhikooli
õpilast, lisaks pälvis üks neist kiituskirja
ainult viitele õppimise ja eeskujuliku käitumise eest, kahte tunnustati ainealase
kiituskirjaga kehalises kasvatuses ja kolme
aktiivse tunnivälise tegevuse eest.
2017. a lõpetasid Vara Põhikooli ja pälvisid tunnustust:

Raigo Baumann
Kaspari Belisaar - kiituskiri väga

heade tulemuste eest kehalises kasvatuses

Martin Helbre
Jaan-Hendrik Jaanipere
Nadežda Nozdrjuk - kooli tänukiri
aktiivse ja sisuka tegevuse eest õpilasesinduses ja näiteringis

Kevin Parts - kooli tänukiri aktiivse ja abivalmi tegutsemise eest õpilasesinduses
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Riho Rüütel
Kristi Soome - kooli tänukiri aktiivse

ja sisuka tegevuse eest õpilasesinduses,
lastekooris ja näiteringis ning kooliväliste ürituste korraldamisel

Taavi Tsakuhhin
Aiko Vaasa - kiituskiri väga heade tu-

lemuste eest kehalises kasvatuses

Eve-Liis Õun
Markus Ühtigi - kiitusega lõputun-

nistus: ainult väga head aasta- ja eksamihinded ning eeskujulik käitumine
Veel enne lõpusirgele jõudmist panid
noored kirja, mida on neil peale õppimise oma viimasest kooliaastat meenutada.
Järgnevate nopete põhjal võib veenduda,
et tegevust jagus igale maitsele ja juba osatakse ka elule laiema pilguga vaadata.
Õppekäigud pakkusid mulle väga huvitavat elamust. Need ei ole ainult igavad ja
hallid, vaid ka põnevad ja lõbusad. Soovitan kõigile järgmistele ja uutele õpilastele
neist osa võtta!
Kui käid õppekäikudel, siis peab lihtsalt
kaasa kuulama, sest muidu sa ei tea midagi ja see pole huvitav sinu jaoks.
Me käisime aasta jooksul väga paljudes
kohtades, näiteks viikinginäitusel lennusadamas, kilplastel külas, kunstinäitusi ja
tänavakunsti vaatamas, põgenemistoas,
matkadel ning lõpuks Riias. Eesmärgiks
oli õppida ja tore oli ka niisama aega veeta.
Näiteks KGB kongides sai ajalugu õpitud:
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tutvusime sellega, mis toimus NSVL ajal.
Kõige ägedam oli Riias, sest seal käisime
loomaaias, kus oli loomi, keda Tallinna
loomaaias ei leidu.
Detsembris käisime Tallinnas Niguliste
kiriku muuseumis ja Estonia teatris, kus
sai vaadatud balletti „Pähklipureja”. Mulle meeldis, ma pole kunagi varem käinud
balletti vaatamas.
Talvel toimus koolil sportlik päev, käisime
Tartus suusatamas. Algul saime lihtsalt
sõita, pärast tehti meile ägedaid mänge
suuskadel.
Kooliaasta läks väga ruttu. Pühapäevaõhtuti mõtlesin, et homme peab jälle kooli
minema, aga varsti oli jälle reede käes ja
sai uuesti puhata.
See aasta on olnud natuke raskem kui eelnevad, kuid iga inimene suudab läbida 9.
klassi, kas vähem või rohkem pingutades.
Kuna ma pole käitunud kõige paremini ja
samuti meie klass pole kõige korralikum,
siis imestan, et õpetajad on meid välja
kannatanud. Mina austan ja tahaks neid
kiita selle eest.
Olen muutunud nii välimuselt kui ka
vaimselt. Õpetajad on andnud palju uusi
teadmisi, millega me läheme edasi koolidesse ja järgmistesse eluetappidesse. Arvan, et ma hakkan väga igatsema kooli ja
tahaks, et teised klassid väärtustaksid seda
aega, mil nad õpivad siin koolis.
Klassijuhataja Krista ja vastsed vilistlased
Markus, Riho, Kevin, Eve-Liis, Raigo,
Kristi, Aiko, Nadja

Vara valla infoleht nr. 120
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LASTEAEDADES
ÕNNETRIINU KEVADMARATON
Südamekuu raames toimus Vara lasteaias Õnnetriinu, 25. aprilli
õhtul Kevadmaraton. Läbida tuli 5 km – valida sai selleks endale
sobiva viisi - jalgsi, kärus, rattal vms. Kahjuks ei vedanud meil
ilmaga, terve teisipäev sadas vihma ja nii ka kogu meie ürituse
aja. Seetõttu oli soovijal võimalik teatud raja osa läbinuna tagasi laseteaeda suunduda. Osa rajast tuli läbida mööda asfaltteed,
kus sõidavad ka suured palgiveo autod, seetõttu kaasasime ka
piirkonna konstaabli Argo Lääts´e – täname toetuse eest! Tema
patrullis asfaltteel ning lahkus siis, kui viimane pere taas lasteaia juures oli. Kevadmaratonil osales kolmest rühmast 13 last ja
nende pered. 6 last läbis raja ratastel (nii ise sõites, kui lükata
lastes), 2 last kärus olles, teised kõndides. Eriti põnev oli see, et
Mõmmikute rühma Kristjani pere tuli maratonile hobusega. Kollektiivist läbis raja 7 inimest ning 3 osales toetusmeeskonnana
raja erinevates punktides. Rajal oli turgutamiseks õuna/porgandi
ampsu ning õunamahla joomise punkt, siinkohal täname Õunavälja talu pere, kes oli vastavalt ilmale varustanud joogilaua
ka suure varjuga. Lõpetanud said diplomi ja vutimuna ampsu.
Osalenud lasteaialapsed ja kollektiivi liikmed said enne ürituse
algust võtta loosi. Järgmisel päeval, 26.04, loositi osalejate vahel
välja auhinnad. Loosimise jäädvustasime videole, fortuunaks oli
lasteaia direktor.
Auhindade eest täname: Tartumaa Tervisetuba, Vara Vallavalitsus, SA Vara Sport, Kristi Sastok, Vara Savikoda, õpetajad Katrin
ja Avely, õpetaja abi Merike, Naerupallide rühm. Eriti suured tänud peredele, kes hoolimata vihmasest kevadilmast, ennast liigutama tulid!
TEL meeskonna juht Ave

PRAAMIGA SAADJÄRVEL
Mai algul käisid Mõmmikute ja Naerupallide rühma lapsed taaskord Jääaja Keskuses, et osaleda sügisel poolelijäänud keskonnateemalises aktiivõppeprogrammis. Jääaja Keskus pakub selliseid
programme alates lasteaia rühmadest kuni gümnaasiumi lõpuklassideni. Programmid on loodud eesmärgiga pakkuda lisaks
raamatuteadmistele võimalust kõike oma silmaga näha ja käega
katsuda.
Ka seekord toimusid tegevused kahes grupis ning need, kes
eelmisel korral olid keskuse siseruumides said võimaluse praamisõiduks Saadjärvel ja vastupidi. Kui lapsed ja õpetajad olid
selga pannud erksavärvilised päästevestid ning saanud selgitusi
nende kandmise vajalikkusest, suunduti praamile.
Läbi tegevuste ja aktiivmeetodite tegid giidid lastega järveuuringuid. Üheskoos vaadeldi linde, mõõdeti järve sügavust, vee temperatuuri ja läbipaistvust, tutvuti ilmakaartega ning räägiti lastele
taimede elust järves. Madalamas vees oli võimalik näha veetaimi
ja isegi kalu.
Ilm oli kevadiselt päikesepaisteline ja jahe tuul tekitas tasaseid
laineid veepinnal ning see kõik muutis praamisõidu Saadjärvel
elamusterohkeks ja huvitavaks. Oli tore ja meeldejääv hommikupoolik.
Mõmmikute rühma õpetaja Urve

Vara valla infoleht nr.120
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SPORDIPÄEV NAERUPALLIDE JA MÕMMIKUTE
RÜHMAS
26. mail toimus kooli spordiväljakul lasteaia spordipäev. Lasteaia
spordipäeva juhatas sisse spordijuht Katrin soojendusvõimlemisega.
Edasi jaotati lapsed rühmadesse ning iga rühm pidi läbima ettevalmistatud võistlusalad.
Nii said lapsed osavust ja kiirust näidata noole-, palliviskes, takistusraja läbimises, rattaga vigursõidus, osavusjooksus, keksu
mängimises. rõngaste täpsusviskes.
Laste jaoks oli põnev mängida jalgpalli koos õpetaja Katriniga.
Sellel hea emotsiooniga spordipäeval said kõik lapsed auhinna,
milleks oli diplom ning suur õun.
Suur aitäh spordijuht Katrinile.
Väga ilusat suve soovivad: Naerupallid ja Mõmmikud.
Tiia
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bades – Lotte leiutajatenurk, Maša ja Karu tervisenurk, Sportlike
Nõidade ala. Punamütsike jagas kõigile soovijaile õunamahlajooki. Avatud oli pisikeste Lepatriinude tööde näitus „Avastame
maailma läbi jälgede...”.
Ja otseloomulikult ei puudunud laadalt ka laadakaup – erinevad
küpsetised, meisterdused, käsitöö, taimed ja palju muud põnevat. Mõmmikute rühma Kristjani isa oli kohal hobusega – lapsed
said väikese summa eest hobusel sõita – nagu laatadel ikka. Täname vanemaid, kes leidsid aega panustada laadalauale ja kõiki
laata külastanud peresid!!!
Õpetaja Ave

LEPATRIINUDE LÕPUÕHTU
Maikuu viimasel reedel oli Lepatriinude rühm peomeeleolus. Lõpetasime oma õppeaasta mappide jagamise ja kringlisöömisega.
Lapsed olid rühma külla kutsunud ka oma armsad pered, kellega
natuke koos meisterdada ja pidulikumalt koos istuda. Kaunistasime rühma õhupallide ja lilledega.
Särasilmsed Lepatriinud ootasid põnevusega emmede-isside süles oma järjekorda, et kätte saada oma ilusad punased töödemapid ning rühma poolt üks armas väike kastekann.
Seejärel said pered osadest kokku kleepida lilleõie. Lõpetuseks
maiustasime üheskoos ning tegime mälestuseks pilte.
Kiiresti möödus see vahva ja toimetusi täis õppeaasta.
Rõõmsat suve soovivad Lepatriinud

MUINASJUTULINE LAAT
Nagu igal kevadel, oli ka sel kevadel plaanis korraldada taimelaat.
Seekord otsustasime seoses lasteaia 25-nda sünnipäevaga laada
korraldada pisut suurejoonelisemalt. Muinasjutuline laat algas
kell neli õhtul ja nagu muinasjuttudele kohane, olid kõik personali liikmed nagu võluväel muutunud erinevate muinasjuttude
tegelasteks. Lasteaia õuel liikusid ringi Lotte, Susumu, Bruno,
Maša, Karu, Jänes, Punamütsike, Nõiad, Võlur, Kokk.
Laada avasõnad lausus koeratüdruk Lotte, millele järgnesid laste
esinemised – erinevaid laule sai kuulda Lepatriinude, Mõmmikute ja Naerupallide esituses. Vahva tantsu esitasid K-Dance´i
lapsed. Laadale lisas tuliseid rütme Kaisa Edenberg, kelle juhendamisel lapsed ning vanemad said zumbatada. Täname Sind
Kaisa, et leidsid meie jaoks aega!
Edasi said lapsed koos emmede-issidega käia erinevates töötu-
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KEVADPIDU
On üks koht, kus igav ei hakka.
On üks koht, kus mängud ei lakka.
Siin ei tuntagi üksindust,
siin on sõprus ja siin on lust!
Just selline tore koht on ka Õnnetriinu lasteaed, kus 1. juunil valitses eriti pidulik õhkkond. Vara Lasteaed Õnnetriinu tähistas
muinasjutulise kevadpeoga 25-ndat aastapäeva ja saatis kooli
poole teele järjekordse lennu Õnnetriinulasi.
Peo käigus rullus külaliste ees lahti muinasjutt mitte lihtsalt teada-tuntud tare-tarekesest, vaid imelisest majakesest-lasteaiakesest. Tühjalt ja nukralt kena Vara küla keskel seisev lasteaiake
elustus ja lõi särama tänu sinna järjest sisse kolivatele elanikele.
Kõik andsid enda panuse. Soojuse, hubasuse ja kodutunde tõid
kaasa direktor, õpetajad, õpetaja abid, kokk ja perenaine. Väikesed Lepatriinu, Naerupallid ja Mõmmikud tõid aga majja kaasa
selle, mida on tõeliseks õnneks vaja – kilked ja naerukaja.
Lisaks majakesele-lasteaiakesele olid sel päeval väga tähtsal kohal need Õnnetriinud, kel oli tulnud aeg enda tiibu sirutada ning
kooli suunduda. Hea tava kohaselt anti neile kaasa parimad soovid nii lasteaiapere, vallavalitsuse, koolipere kui ka lasteavanemate poolt. Peo lõpetas suurte ja väikeste Õnnetriinulaste ning kõigi
peo külaliste esitatud lasteaiale pühendatud ühislaul.
Õnnetriinu pere soovib kõigile toredat suve!
Rõõmsate taaskohtumisteni!
Õpetaja Katrin

mai - juuni 2017

Rihard Laksaar
Raner Krehhov
Liisa-Lille Murumäe
Melanii Värv
Tahaksin tänada kõiki lasteaia sõpru koostöö ja toetuse eest.
Hoiame üksteist ja oleme vajadusel teineteisele olemas.
Kaunist suve kõigile!
Lasteaed on kollektiivpuhkusel 1. juulist, 1. augustist alustame
tegutsemist uue hooga.
Merike Undrits
Vara Lasteaed Õnnetriinu direktor

SPORDIPÄEV TEGI TUJU HEAKS JA ILMA
ILUSAKS
25. mail toimus Koosa Lasteaias vahva spordipäev, millega Liblikate ja Lepatriinude rühma lapsed lõpetasid oma õppeaasta. Ilm
selle päeva hommikul polnud just kõige parem, sadas vihma ja
oli tuuline. Lootsime, et juhtub ime ja tuul ajab vihmapilved laiali
ja me saame oma plaanitud ürituse õues läbi viia.
Ime juhtus ja sadu lakkas, kuigi tuul oli tugev, aga see meid enam
ei seganud. Plaanitud pallivisked läbi rõnga, hoota kaugushüpped ja jooks mäest ülesse, said kõik tehtud.
Tulemusi me ei mõõtnud ja stopperiga aega ei võtnud. Lustisime
oma hea tuju ja tervise heaks. Isegi ilm muutus ilusaks, hommikuse halli taeva ja vihma asemele saime lõpuks päikese ja sinise
taeva. Kõigi tuju oli hea ja uni selle päeva lõunaajal väga magus
Liblikate rühma õpetaja Anneli

LÕPUPIDU ÕNNETRIINU LASTEAIAS
Ei ole tähtis suurus, vanus, rikkus,
vaid hoopis rõõmus meel ja sõbralikkus.
Ja kuigi praegu lõpp on meie lool,
Teid sõbrad, jääme saatma igal pool!

100 PÄEVA KOOLINI

Nende sõnadega saatsime teele Vara Lasteaed Õnnetriinu 25.
lennu lõpetajad:
Sandra Karise
Martti Randmaa
Kristjan Külm
Ariana Võime
Kaupo Annuk
Denis Strutinsky
Täheli-Mariin Lõhmus

26.mail külastasime kooliminevate laste ning nende vanematega
Elistvere loomaparki. Üritus toimus põhjusel, et kooliminekuni
oli lastel jäänud 100 päeva.
Tore oli kohtuda loomapargi väikeste ja suurte elanikega. Põnevust oli päris palju!
Peale Elistvere loomapargi külastust ootas meid ees piknik. Väga
vahva oli kõik koos aega veeta, mõtteid mõlgutada, grillida. Lastel oli võimalus vabas looduses liikuda ja mängida.
Oli väga ilus ja meeldejääv päev !
Lepatriinud
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Koos nooremate rühmakaaslastega ning õpetajatega tantsiti ühtses tantsuringis. Piduliku aktuse lõpetas lõpuvalss ning lapsed
said kätte lasteaia lõputunnistused ja kingitused.
Lasteaia õuele istutasime vanu traditsioone jätkates sireli. Käes
oli tordisöömise aeg.
Kuna lasteaiateed on koos meiega käinud ka lapsevanemad ning
kõik lasteaiatädid, siis tänusõnad Teile kõigile!
Kallitele lõpetajatele soovime aga kooliteele toredaid sõpru ning
mõistvaid õpetajaid! Kindlasti ka ema ja isa toetus kulub kooliteele väga ära!
Ilusat suvepuhkust ning toredat koolitee algust sügisel!
Lepatriinude rühma õpetajad Anne ja Anu
ning õpetaja abi Sille

LÕPUPIDU KOOSA LASTEAIAS
Täna kõrvus ärev tukse,
suled lasteaia ukse.
Maha jäävad mänguasjad ees sind ootab koolimaja.
Koosa lasteaia lõpetasid väga teadmistejanulised, julged, jutukad,
abivalmid ning liikuvad lapsed – Karola, Adelija, Kris-Henri, Alisa ja Indrek.
Lapsed olid selgeks õppinud vahvad luuletused „Ema, kas usud?“,
„Veel viimast korda“, „Minu klotsid“, „Kui sa tead“, „Hüvasti, kaisukaru!“ jne. Loomulikult kõlas sügisel kooliminevate laste esituses ka „Koolilaul“.

LASTEKAITSEPÄEVA TÄHISTAMINE EHK PARIM LASTEKAITSE ON…
Parim lastekaitse on lastega
tegelemine. Kes peaks see tegeleja olema? Kõige lähedasem igale lapsele on muidugi tema vanem, kes on oma
lapse teadmiste ja oskuste
kujundaja ning õpetaja. Lapsed, aga võib-olla ka nende
vanemad, on harjunud sellega, et nii lasteaias kui koolis
ümbritsevad lapsi päevade viisi iga ala õpetajad ning sellest
täiesti piisab. Lastekaitsepäeva tähistamise kuupäeva paika
pannes oleme iga kord küsimuse ees, milline nädalapäev
valida, et võimalikult palju valla lapsi sellest osa saaks. Kui
valime tööpäeva, siis lastaiad on alati mudilased kohale
toonud ja koolilapsed tulevad meelsasti ise, aga kõik vanemad ei saa osaleda. Kui aga jätta üritus nädalavahetusele,
siis lõppkokkuvõttes on osalejaid tunduvalt vähem. Millega
on meie lapsevanemad nädalavahetusel hõivatud, et mitu
nädalat varem väljakuulutatud oma vallas toimuvale üritusele lapsega ei jõua?
Tänavune lastekaitsepäev toimus Vara staadionil pühapäeval, 4. juunil. Meie kauaaegne partner OÜ Ceelia hoolit-

ses selle eest, et tasakaaluatraktsioone oleks igale vanuserühmale ja ka kõige pisematel oleks ohutu hüpata ja liugu
lasta. Sport-batuudi ja õhkbatuut Loss-liumäe kõrval oli
ZORB-pall eriliselt populaarne. Raplamaalt oli juba eelmisel õhtul kohale tulnud oma mobiilse ronimisseinaga
Andres ja Heiki ehk OÜ Suur Seiklus. Selleks, et kell 11
saaks alata kaljuronimise õpituba, olid nad alustanud oma
6-meetrise ronimisseina püstipanekut juba hommikul kell
7.30. Esimene julge ronija oli sel päeval 7-aastaseks saanud
tüdruk. Oma ronimisoskusi sai proovida nii palju kui soovi
ja julgust kellelgi oli. Seekordset spordiprogrammi vedasid
Gert ja Rauno Raud ning Karin Klemmer. Sai osaleda palli
väravasse löömises, rõngaste täpsusviskes ja veel mitmetes
oskusi ja tähelepanu nõudvais võistlustes. Loosi teel jaotus
kogu auhinnafond 15 võistleja vahel. 27 noort jalgratturit
said näidata oma sõiduoskusi ning teenisid välja Maanteeameti poolt välja pandud kasulikke auhindu. Jalgratturitega tegelesid Reet ja Regina Karise, arvestust pidas ja auhindu jagas Merike Undrits. Mariliis Lõhmus õpetas lastele
paberist huvitava mänguasja meisterdamist ning huvilised said end pakkuda sügisel tööd alustavasse kunstiringi. Näomaalinguid tegid Liis Reinomägi ja Darja Ivanova.
Traditsiooniliselt söödi ka sel lastekaitsepäeval jäätist. Koo-
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sa jalkapoisid said kaasa jalgpalli, et suvega jalgpallimäng
ära ei ununeks ning 18. augustil toimuvaks Vara Vuti Cupi
noorteturniiriks valmis olla. Väga võimalik, et tänavune
jalgpalliturniir toimubki Koosa staadionil.

Üritust rahastasid Lastekaitse Liit, Kohaliku Omaalgatuse
Programm, OÜ Hermel, Vara Valla Lastekaitse Ühing ja

Vara Vallavalitsus. Pildid 4. juunist on nähtavad Ühingu
kodulehel aadressil: http://www.varalaps.ee lingi Galerii
alt.
Järjekordne Viies veerand Vara vallas läks käima. Tulemas
on veel 10-12. aastaste laste Saadjärve Suvekool 11. kuni
13. juulil, kanuumatk Ahja jõel 13+ vanustele koolinoortele
15. augustil ning koolinoorte jalgpalliturniir 18. augustil.
Parim lastekaitse on lastega tegelemine.
Vaike Torokvei
Juhatuse liige
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SPORDIVEERG
JUMPING´U NÄIDISTREENING
11. aprillil said kõik soovijad proovida Varal esmakordselt
jumping´u trenni. Ala tutvustas erinevate tantsustiilide treener
Kaisa Edenberg. Uue ja põneva ala toomine Varale pakkus väga
palju huvi ning esialgselt planeeritud ühe trenni asemel toimus
suisa kolm. Osaledes ka ise ühes trennis, võin julgelt kinnitada,
et treening oli väga emotsionaalne ja tõhus ning algne mõte, et
kargan 60 minutit ühel kohal batuudil, on igav ja hullult väsitav,
sai ümber lükatud. See kargamine ei olegi alguses niisama lihtneõige tehnika kättesaamine võttis veidike aega, aga kui see selge,
oli tempos püsimine, kava jälgimine ja harjutuste sooritamine
juba puhas nauding. Loomulikult olin trenni lõpuks meeldivalt
väsinud. Treening köitis ka paljusid teisi vallaelanikke ja nüüd on
võimalus Varal regulaarselt jumping´uga tegeleda. Uued trennid
on juba sügisel, tuleb vaid jälgida infot. Suur tänu Kaisale väga
mõnusa treeningu eest!
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jatega. Peale seda, kui kõik võistlejad olid oma kaalud kirja saanud ja kohtunikud vajalikke toiminguid võistluste alustamiseks
tegid, asusid spordipoisid usinalt kaasapakitud võileibade kallale. Täpselt kell 11 avas volikogu esimees Tarmo Leini võistlused
ning põnev tegevus matil võiski alata. Oli seda vast vahva vaadata! Kaks pisikest poissi omavahel madistamas ja mitte niisama
kaklemas vaid ikka nende võtetega, mida trennis õpitud. Sama
põnev, kui oli jälgida tegevust matil, oli ka matiäärne tegevus.
Seal olid treenerid, lapsevanemad ja pealtvaatajad, kes matil olijaid juhendasid, õpetasid ja muidu kaasa elasid. Võistluspäev tõi
kaasa nii rõõmuhõiskeid kui ka kaotuspisaraid. Peale lõunat olid
omavahelised mõõduvõtmised läbi, kohtunikud oma töö taaskord tublisti teinud ning parimad väljaselgitatud. Iga kaaluklassi
kolm paremat premeeriti medali ja diplomiga, kõik osalejad said
SA Vara Sport logoga kõrvaklapid. Peale sportliku päeva pakkus
OÜ Demoona kõigile osalejatele maitsvat praadi. Auhinnalauda ja ürituste läbiviimist toetasid Hasartmängumaksu nõukogu,
Kultuurkapital, Vara Vallavalitsus ning SA Vara Sport. Tulemused on leitavad www.varasport.eu.

JÕUSAALI NÄIDISTREENING
19. aprillil käis huvilistele näpunäiteid jagamas jõusaali treener
Egle Villik, kes ise aktiivselt spordiga tegeleb ning jõusaalis rühma- ja eratrenne juhendab. Kõik algas toitumisest: mida, miks,
kas ja millal võiks süüa. Edasi läksime juba tõsisemalt treeningu
juurde. Egle oli väga põhjalik- kõik kohalolijad said endale jõusaali näidiskava, mis üksipulgi läbi vaadati ja järgi prooviti. Kõikide osalejate harjutused vaadati üle, hoideid, võtteid ja tehnikat
parandati, kus vaja, et keegi endale liiga ei teeks. Samuti räägiti
üle kohapeal olevate masinate võimalused ja kõigi küsimused
treeningu või toitumise kohta said vastused. Oli igati sportlik ja
meeldiv õhtupoolik. Aitäh, Egle!
Suur tänu toetajatele, kelle abiga tegevused toimusid: Tartumaa
Spordiliit, Vara Vallavalitus!
Katrin Reimand
SA Vara Sport

MAITURNIIR MAADLUSES
7. mail toimus juba 25. korda traditsiooniline E. Edela nim Maiturniir kreeka-rooma maadluses. Sel korral kogunesid maadlejad, kes tulnud nii Tartust, Peipsiäärest ja isegi Tapalt, Vara spordihoones, kus juba hommikul vara saginaks läks. Olid kohal ka
Koosa maadlejad ning maja täitus noorte ülienergiliste maadle-

Katrin Reimand
SA Vara Sport
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KULTUURIVEERG

1. Vara valla suvemängud
Valla suvemängud toimuvad sel aastal 5. augustil Koosa staadionil. Osalema on oodatud kõik meie valla suured ja väikesed
elanikud. Tegevusi jätkub kogu päevaks. Pane oma küla, sõpruskonna või suguvõsa võistkond kokku ja registreeru sport.vara@
gmail.com või küsi lisainfot 5300 9392, Katrinilt. Võistluste juhend on leitav www.varasport.eu.

2. Peipsi suvemängud
Samuti ootame võistlejaid Peipsi suvemängudele, mis sel aastal
toimuvad 19. augustil Alatskivil. Kui Sa sooviksid osaleda, siis
anna julgelt teada sport.vara@gmail.com või 5300 9392! Võistluste täpse juhendi saabumisel on see leitav www.varasport.eu.

GERLI PADARI KOOLIKONTSERT
23. mail toimus meie valla kevadkontsert. Esinesid Vara Põhikooli mudilas- ja lastekoorid, keda juhendasid vastavalt Laidi
Heinmets ja Katre Kruuse, ning külalisena seekord Gerli Padar.
Kuna üritus toimus koolikontserdite sarja raames, saime lisaks
laulude nautimisele kuulda Gerlilt ka tema elu ja tegemiste kohta
teatris, teles ja muusikas.
Üritus oli täiesti tasuta, täname Vara Vallavalitsust ja Eesti Kultuurkapitali!

Eelseisvad sündmused Vara vallas:
05.08 Vara valla suvemängud Koosal
18.-19.08 Jalgpallivõistlused Vara Cup 2017
19.08 Peipsi suvemängud Alatskivil
Augusti II pool: noorte väljasõit Tallinna filmistuudiosse ja teise
noortekeskuse külastus
02.09 Mängude maja avamine Koosal

VARA VALLAS OLI UHKE JAANIPIDU!
Seekordne jaaniõhtu toimus 22. juunil Vara külas ning oli eriline
juba selle poolest, et kandis viimast korda meie valla nime. Tegemist oli erakordselt sisutiheda ja tegevusi täis õhtuga!
Üritus algas rannavõrkpalliga, mille esikoha kindlustas endale
meeskond „Andreas ja Kris“, II ja III poodiumikoha võitlesid
vastavalt kätte meeskonnad „Marko ja Velmo“ ning „2 kanget
Norrast“. Sel ajal kui täiskasvanud liivas võistlesid, said lapsed ja
noored omavahel mõõtu võtta erinevatel osavust, kiirust ja jõudu nõudvatel aladel nagu näiteks kotijooks, discgolfi täpsusvise,
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Eesti suvele omaselt suusasaapa vise jpm. Aitäh, Katrin, Tiina ja
Astrid!

Selleks ajaks oli oma telgi üles pannud ka Koosa Noorteklubi, kes
pakkus noortele võimalust erinevaid esemeid meisterdada ning
maalis kõigi soovijate näod. Nende vabatahtlik noorsootöötaja
Hripsime tutvustas kergelt ka Armeenia kultuuri. Suur aitäh vahvate tegevuste eest, Koosa NK!

Üsna peatselt jõudis kohale ka meie vallale juba tuntud Tartust
pärit portreekunstnik Vitaly Makurin, kes rohkem kui 4 tundi
vastu suutis pidada ning enamike huviliste näod paberile jõudis
kanda. Nagu ka eelmisel suvel valla juubelil, oli soovijaid siiski
rohkem kui käsi visandada jõudis. Suur tänu tulemast, Vitaly!
Jaaniõhtu eeskavas esimesena tuli lavale Vara Põhikooli näitering, kes kandis ette koos juhendaja Kaisa Telvega tehtud näidendi „Vara VS Koosa“. Tegemist oli humoorika palaga, milles
publiku sõnul nii mõndagi tõsielulist juhtus olema. Järgmisena
esines Pille Martpõldi juhendamisel rahvatantsurühm Kiljak kolme vahva tantsuga. Seejärel andsime taas sõna meie vallavanemale, kes rahva kaasa kutsus ning suurele jaanilõkkele tule takka
andis. Üldiselt oli ilm lausa fantastiliselt ilus ja päikeseline, kuid
suur tuul andis ka oma panuse ning tekitas kergelt dramaatilist
põnevust, süüdates lõkke lähedal kulu ning kuivanud heki. Õn-
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neks kohalike kiire ja asjakohase tegutsemise tulemusel sai liigne
põleng kiirelt kontrolli alla. Suur tänu teile, Mati Kurs, Rando
Riispere ja Eha Laksaar!
Vahepeal sättisid Airfun’i inimesed üles ka mitmed atraktsioonid
nii suurtele kui väikestele- täispuhutav batuut seisis vastu kõikidele hüpetele ja müksamistele, sky-jump (batuudil rakmetes
hüppamine) võimaldas lendamise ja vabalangemise tunnet ning
sumomaadluse õhku täis kostüümides sai paarikaupa üksteist pikali põrgatatud.
Kui lõke (ja hekk) põlema olid saadud, alustas ka ansambel IŽ58. Esilauljanna Ranele võrratu hääl koos pillimeeste oskusliku
mängu ja väga hea lugudevalikuga tõi neile suurepärase bändi
maine meie vallarahva seas. Kiita said ka korraldajad, et nii kaasatõmbava esineja oleme kutsunud. Ansambel mängis rahva tungival soovil plaanitust kauemgi ning lõpetas alles peale südaööd.
Aitäh, IŽ-58!

Kõiksuguste tegevuste kõrval olid bändi puhkepausid sisustatud
mitmete muude tegevustega. Kõige esimesena oli külalisesinejana kutsutud Alex Aus Tartust, kes slackline’il uhkeid hüppeid ja
trikke tegi ning rahva ahhetama pani. Aitäh, Alex!
Teisel ja kolmandal ansambli vaheajal said soovijad võistelda
õlle- ja siidrikasti hoidmises, köieveos ning sulle-mulle saega
saagimises. Siidrikasti hoidmise võitis Merke Kustala ning õllekasti hoidmise Koit Laksaar. Täname toetuse eest Vara poodi!
Sulle-mulle saega saagimise võitsid Lauri ja Tanel ning köieveo
võistkond „Vahet pole“.
Et kogu jaaniõhtu vältel kurk ei kuivaks ning nälg koju ei peletaks, hoolitses rahva eest Elle Koort, kelle suurepärase valikuga
menüü kõiki meelitas. Rohkelt sai peale maitsvate toitude kiitust
ka nende omatehtud koduõlu. Suur tänu võrratu toitlustamise
eest, Elle!
Võib julgelt öelda, et meie
valla jaanituli läks igati
korda, oli tegevuste- ja
rahvarohke ning pälvis
mitmeid kiidusõnu. Ka
minupoolsed
kiitused,
suur tänu ja kummardus
peo korraldajatele ja abilistele- Katrin Reimand,
Tiina Edenberg, Astrid
Jaska, Artur Pärna ja
Koosa Noorteklubi ning
täname toetuse eest Vara
Vallavalitsust!
Kaisa Telve
SA Vara Sport
Vara valla kultuuritöötaja
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NOORED JA KULTUUR
Tänu Eesti Noorsootöö Keskusele on ka Vara vald ühinenud mitme teise vallaga suurema ühisprojekti raames ning sellega seoses
toimub nii selle kui järgneva aasta jooksul 7.-26. aastastele noortele väga palju lisaüritusi. Tänu Euroopa Sotsiaalfondile on kõik
üritused noortele täiesti TASUTA! Esimene selle projekti alla
kuuluv on näiteks 27. juunil toimuv väljasõit ja rattamatk Kihnu
saarele, et tutvuda sealse kultuuri ja kohaliku eluga. Järgmist silmaringi avardavat väljasõitu mõnda teise Eesti paika on oodata
juba varasügisel.
Samuti on augustis oodata väljasõitu Tallinnasse, et külastada
filmistuudiot, filmikooli ning minna külla mõnele Tartumaalt
väljaspool asuvale noortekeskusele, et teha väikestes gruppides
valmis ka lühifilme. Kohale tulevad ka koolitajad, kes õpetavad,
mida filmimisel arvestada ning kuidas pärast monteerida. Jääge
ootama edasist infot!
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Antud noorteprojektide raames tegelevad ja annavad infot:
• Kaisa Telve (Vara Põhikool): kaisa.telve@gmail.com; 5883
7087
• Eva-Kristi Hein (Koosa Noorteklubi): koosa.noorteklubi@
gmail.com; 5886 8266
• Karin Klemmer (Vara Noortekeskus): vara.noortekeskus@
gmail.com; 5306 4665
• Gert Raud (Vara valla Noortevolikogu): gerthhh@gmail.
com; 5627 6445
Info levib ka järgnevatel Facebook’i lehtedel:
• Vara Sport SA (lisaks ka www.varasport.eu)
• Vara Põhikool
• Vara Noortekeskus
• Koosa Noorteklubi
• Vara Noortevolikogu
Jälgige meid!
Kaisa Telve

VARA MAANAISTE SELTSI TEGEMISI

Suur suvi oma ilu ja võluga on käes!
Meiegi püüame jõudumööda sellest osa
saada - tegime ringsõidu Viljandimaal,
külastasime Torupillitalu ja tegusaid
Karksi ja Taagepera naisi, tutvusime Ugala
teatrimajaga ja vaatasime etendust. Tartu
Maanaiste Liidu juhatusele ja teiste seltside liikmetele tutvustasime meie valla loo-

duskauneid kohti ja siin sündinud ning
tuntuks saanud inimesi. Oleme tänulikud
Madis Avile, kes rääkis oma mälestusi major Pedaku mälestuskivi juures Keressaare
külas.
Tartu linna päeval külastasime Pauluse
kirikut - taastamistöödest ning valminud
hoonest andis meile ülevaate koguduse
õpetaja Kristjan Luhamets. Vaatasime
Tartut kirikutornist ja hiljem kuulasime
kontserti Raekoja platsil ja kontserdisaalis.
Suvekuud on täis toredaid kontserte ja
muid üritusi. Üheskoos läheme kuulama
Põlva Lõõtsafestivali ning kindlasti tähistame taasiseseisvuspäeva. Juuli lõpupäevadel sõidame Vormsi saarele - tükike
Eestimaad keset merd - saame tuttavaks
looduse, inimeste ja nende traditsiooni-

RAAMATUKOGUDES
NÄITUSED:
KOOSA RAAMATUKOGU
„Koosa küla 435” Näitus vaadatav aasta lõpuni
„Jüri Parijõgi 125”

VARA RAAMATUKOGUS
Juuni – juuli - Külli Kolina fotonäitus “Merest võlutud”
Juuli – august – “Naiskodukaitse 90” - juubeli fotonäitus

VÄLGI RAAMATUKOGUS
Juuli - Hillar Palamets - 90 eluloo ja loomingu väljapanek
17. juuli - 30. sept - Fotonäitus “Pildikesi Välgi raamatukogu tegemistest” II osa

dega.
Laupäeval, 16. septembril 2017. a korraldatakse järjekordne Sibulatee puhvetite
päev, millest ka meie osa võtame.
Puhvet nimetusega „Varaka mammi sahver“ tegutseb Vara pargi Loodusmajas.
Sahvris on kaasaostmiseks igasugust kraami: aiasaadused, hoidised, metsaannid,
käsitööd jms, kõhutäiteks saab kohapeal
suppi, plaadikooke, pirukaid jm. Tulge
vaatama ja ostma!
Kui soovite pakkuda müügiks, siis tingimus on, et kõik peab olema enda valmistatud või kasvatatud.
Täpsem info 513 5976.
Liis Zirkel
Vara MNS esinaine
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KOOSA KÜLA 435

KOOSA DISCGOLFI PARGI AVAMINE

Tänavu möödub Koosa küla esmamainimisest 435 aastat. Muinasajal Jogentagana aladel asunud küla nimega Kozkul oli sel ajal
vähese tähtsusega ja ei ole erilist äramärkimist ajalooürikutes
leidnud, kuid suuremat tähelepanu on väärinud Alatskivi-Kavastu ja Tartu-Varnja teede ristumiskoht, kus küla asus. Kuna elanikud olid enamuses vene rahvusest ja pidasid palju kitsi kutsuti
küla kitsekülaks, millest arenes välja hilisem eestipärane Koosa.
19. sajandi lõpul oli suurem keskus Varnjas, kus halbade teede
asemel kasutati laevateed Peipsil ja Emajõel. Kuid teede paranemisega tõusis ka nelja tee ristil asuva Koosa küla tähtsus, kuni
selleni välja, et kujunes Kavastu valla keskuseks.
1945. aastal, Kavastu valla likvideerimise järel, moodustati Koosa külanõukogu. Selleks ajaks kuulus Koosa Kallaste rajooni alla.
1977. aastal liideti Koosa ja Vara külanõukogu. Ühine külanõukogu hakkas paiknema nüüd Matjamal sidejaoskonnaga ühes
majas. Mõlema külanõukogu territooriumil tegutses omaette
ühismajand ning elu käis harjumuspäraselt edasi majandite vajaduste järgi ja kummagi piirkonna inimesed seadsid oma elu
endiselt naabreist sõltumatult.
Eesti Vabariigi taastamisel moodustati 1991. aastal Vara vald.
Kuna Koosa piirkonnas elas 1098 elanikku ja neil oli kauge vallakeskusesse käia, otsustati teha taotlus osavalla loomiseks, mis
ka rahuldati. Taotluses paluti eraldada Vara vallast endine Koosa
külanõukogu piirkond Koosa osavallaks. Koosa osavald oli Vara
valla osa, kus enamus probleeme sai rahvas lahendada Koosal
kohapeal. Osavalla ruumid olid 1992. aastast 1997. aastani endise
Koosa külanõukogu ruumides Teemeistri majas. 1998. a toimus
ümberpaigutus endise Koosa algkooli ruumidesse, kus asus Koosa osavalla likvideerimiseni 2003. a sügisel. Koosa kool oli omakorda kolitud endise Koosa sovhoosi kontoriruumidesse, kus
tegutsesid nii eesti- kui ka vene õppekeelega klassikomplektid.
Kuid paraku oma ajaloolisest asukohast ümberasustamine pani
alguse ka kooli hääbumisele. Koosa algkool lõpetas oma tegevuse
2000. aastal, põhjuseks rahaliste vahendite nappus ja argument,
et Vara vallas pole kahte kooli vaja. Pidamata jäi kooli 215. sünnipäev.
Tänasel päeval on Koosa küla hea infrastruktuuriga, enam kui
viiesaja elanikuga Vara valla suurim küla. Külas asuvad lasteaed,
raamatukogu, valla sotsiaalametnik, rahvamaja, noortekeskus,
perearstikabinet, hambaravikabinet, apteek, postipunkt, saun ja
spordihoone. Koosa elu arendamise ja sündmuste toimumise
eest kannavad hoolt mittetulundusühingud Koosa Noorteklubi
ja Koosa Küla Arendusselts ning Maadlusklubi „Koosa”. Tublilt
on tegutsenud Koosa näitering ja lauluring. Välja on kujunenud
palju traditsioonilisi ühisüritusi: vastlapäev, sõbrapäeva kohvik,
naistepäeva retropeod, jüripäeva pidamine ja talgud, maadlusturniir, kevadlaat ja emadepäev. Peetakse külapäevi ja jaanitulesid. Ees on ootamas järjekordne Sibulatee puhvetite päev, isade/
meestepäev ja aasta lõpus advendiaja askeldused. Tegevust jätkub
kõigile, kes aga kaasa lüüa soovivad.
Koosa küla elab ja jääb elama, vaatamata haldusreformi tuultele
ja vaatamata sellele, mis nime hakkab kandma vald, kuhu me lähitulevikus hakkama kuuluma.

Jüripäeval, 23. aprillil, avasime 9-rajalise Koosa Discgolfi pargi.
Pargiga tutvuma ja mängima olid oodatud kõik huvilised, sõltumata vanusest ja senisest mängukogemusest. Avakõne pidas
vallavanem ja seejärel asus mängureegleid õpetama Ergo Leibak
Tartu Discgolfi Klubist. Huvilistele selgitati põhjalikult reegleid
ja demonstreeriti erinevaid visketehnikad. Moodustati võistkonnad ja asuti vihma ja tuult trotsides discgolfi mängima. Pärast
mängu pakuti kõikidele osalejatele suppi. Päeva lõpetas Tartu
Discgolfi Klubi poolt korraldatud täisraja võistlus Lõuna-Eesti
harrastajatele.
Pargi eesmärk on pakkuda Vara vallas mitmekülgseid vabaaja
veetmise võimalusi kõikidele vanusegruppidele. Rada võimaldab
kõigil soovijatel tegeleda liikumisega vabas looduses aastaringselt. Väljakul saab korraldada piirkondlikke kui ka suuremaid
võistlusi. Koosa discgolfi väljaku rajamise projekti rahastasid rahandusministeeriumi kohaliku omaalgatuse programm ja Vara
vald.
Koosa Discgolfi park ootab mängima nii algajaid kui ka edasijõudnuid. Kui omal disce pole, saab neid laenutada sümboolse
tasu eest Koosa Noorteklubist või Koosa raamatukogust (v.a juulis).
Tulge mängima!
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EVS-I BÄND KÜLASTAS KOOSAT
Euroopa vabatahtlike bänd nimega „2 DUDES AND THE GERMANS“ (eesti keeles „2 KUTTI JA SAKSLASED“) tuuritas aprillikuus mööda Eestit. EVS-i bänd on kokku pandud Eestis
vabatahtlikku tööd tegevatest noortest. Bändi viis neiut on pärit
Saksamaalt ja noormehed Itaaliast ja Ungarist.
Üheks ringreisi sihtpunktiks oli suurte linnade kõrval ka väike
armas Koosa. 28. aprillil kell 18.30 pakkusidki vabatahtlikud oma
bändiga Koosa rahvale meeleoluka õhtupooliku. Mängiti mitmeid tuntud hitte, mis panid isegi kõige rahulikumal koosakal
jala tatsuma.
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esindatud olid nii kanad, kuked, tibud, pardid kui ka haned. Jäneseid oli igat mõõtu ja mitut värvi, isegi tšintšilja võisid sa endale
lemmikloomaks muretseda. Juba mitmendat aasta on kasvanud
ka vanavara müük ja paistab, et suundumus on müügi suurenemisele, millest tuleb järeldada, et kaup läheb. Koosa laadal lõid
kaasa ka Koosa noorteklubi noored, kes olid väljas minipuhvetiga. Imemaitsvaid pirukaid ja kohvi pakkus Kivi kõrtsi perenaine.
Sel aastal kultuuriprogrammi ei pakutud, kuidas edasi, seda tuleb
mõelda – kas jätta Koosa kevadlaat pragmaatiliselt tarbelaadaks
või millegagi ühildada. Kõik head mõtted ja ettepanekud laadaosas on teretulnud.

TRADITSIOONILINE EMADEPÄEVA
PIDU KOOSA RAHVAMAJAS
KOOSA KEVADLAAT
Tänavune kevad pani nii taimekasvatajate kui ka potipõllumeeste
kannatuse proovile – terve aprill ja mai algus vahelduva lörtsi ja
vihmasajuga viis mõtted sellele, et kevad jääbki seekord tulemata. Aga õnneks mai teine laupäev oli ilus päikseline ilm ja täiesti
paslik laadapidamiseks.

Nii mitmedki taimedega kauplejad ütlesid, et on alles esimest
korda väljas taimi müümas, külm ilm pole kauplemist soosinud.
Laat kulges tavapäraselt: kaubeldi lille- ja köögiviljataimedega,

Koosa küla emadepäeva tähistasime rahvamajas 14. mail. Üles
astusid Koosa lauluansambel, tantsutrupp K-Dance, Koosa noored Laura ja Adeliina oma luuletustega ja lisaks olid meil külas
noored lõõtsamängijad H. Elleri nim. Tartu muusikakoolist. Pärast pidulikke etteasteid ootas kõiki kohvilaud koos hea paremaga. Pidu oli koduselt mõnus, kontserdipublikuks oli ligikaudu 60
inimest.
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KOOSA NOORED GRILLIUMIL
Terve maikuu valmistusid Koosa aktiivsed noored Ketlin, Kätlin,
Stanislav ja Sander Grilliumiks, mis leidis aset 9. juunil Pärnus.
Koolidevahelistel Eesti meistrivõistlustel grillimises ehk Grilliumil võisteldakse neljas voorus - Rakvere searibivoorus, Talleggi
kanalihavoorus, Rakvere üllatusvoorus ja Kaupmehe fantaasiavoorus. Kui eelmine aasta olid noorte road inspireeritud Brasiiliast, siis seekord võeti aluseks armeenia köök. Armeeniapäraselt õpetas noori grillima noortekeskuse vabatahtlik Hripsime.
Searibivoorus tehti ribi magusa-tšilli ja sojakastme marinaadis,
kanavoorus valmistati liha köömne ja kreeka jogurti marinaadis,
üllatusvoorus kasutati valge veini ja apelsinimahla marinaadi
ning fantaasiavoorus tehti sealiharulle punase veini ja granaatõunamahla marinaadis, mille kõrvale serveeriti grillitud baklažaani
salatit.
Võistluseks valmistumiseks said noored kokku viiel korral, millest ühel korral pandi paika plaanid ja otsiti retsepte ning neljal
korral prooviti kõik retseptid läbi. Noortel tekkis ka suurepärane
võimalus osaleda Tõrvandi Grillfestil, et saada enne Grilliumi
tõeline võistluskogemus. Tõrvandis said noored üldarvestuses 8.
koha, kokku oli 9 võistkonda. Kauaoodatud põhivõistlusel Pärnu Grilliumil saadi seevastu üldarvestuses 10. koht, kuid võistles
lausa 16 võistkonda. Searibivoorus said noored 1. koha, kanalihavoorus 5. koha, üllatusvoorus 15. koha ja fantaasiavoorus 6.
koha. Lisaks toidule tuli teha fantaasiavoorus ka väike esitlus,
seekord esitasid kaksikud Ketlin ja Kätlin oma ballaadi, millega
saadi esimene koht.
Suur aitäh võistlejatele, olite väga edukad!

KOOSA KÜLAPÄEV
Koosa küla 435. sünnipäeva tähistasime 10. juunil. Päeva alustasime kell 12.00 discgolfi individuaalvõistlusega. Samal ajal pandi
ka külasupi katel tulele. Tegusa päevajuhi eestvedamisel leidsid
rahvamängudena aset saapavise, köievedu ja karkudel käimine,
lisaks oli lastele kommilõikamise mäng. Kell 16.00 astusid üles
Kiljakud ja Koosa külateater etendusega „Juku koolitunnis“. Õhtune põhikava algas K-Dance etteastega, seejärel laulsid Koosa
lauluansambel koos Ülenurme segakooriga, millele järgnes vallavolikogu esimehe Tarmo Leini kõne. Enne bände toimus pidulik tordisöömine ja külapuu istutamine. Kell 20.00 alustas noortebänd Küberünnak, kes osutus noorte seas väga populaarseks.
Pärast neid esinesid kõhutantsijad ja õhtu lõpetas mõnus tantsuõhtu ansambel Unbulger saatel.

Nobenäppudele oli mitmeid õpitubasid: puidust esemete dekoreerimine, siidisalli maalimine, topsimängu ja nahast võtmehoidja tegemine ning loovkudumine Saori telgedel. Lastele tehti
näomaalinguid ja lustimisrõõmu jätkus nii batuudil, inimjalgpalli mängides kui ka vee-zorb palliga veemõnusid nautides. Meie
vabatahtlik Hripsime tutvustas armeenia kultuuri ja pakkus rahvustoite. Kõhutäiteks jagati rahvale suppi ja koduõlut, õhtupoole
oli avatud kohvik. Puudu ei olnud ka õnneloos, mille korraldas
Koosa lauluansambel. Lisaks istutati küla auks punane õunapuu
ning esitleti stende Koosa küla ajaloo ja tuntud isikutega. Viimastega saab tutvuda edaspidi Koosa raamatukogus.
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SUVINE TEATRIÕHTU KOOSA
RAHVAMAJAS
16. juunil, algusega kell 20.00 toimus suvine teatriõhtu Koosa
külateatriga. Esietendus Virve Osila „Jätku leiba“. Näitemäng oli
kahes vaatuses ja neljas pildis. Avatud oli ka väike kohvik. Laval astusid üles Ain Prisk, Endla Püss, Raido Tamm, Eha Joonas,
Kuldar Pütsepp, Maarja Sangernebo, Angeliina Ehatamm ja Mari-Liis Tamm. Täname aktiivseid külateatri inimesi, kes käivad
jätkuvalt koos, et luua Koosa elanikele põnevaid näitemänge.

Külapäev oli sündmusterohke, tegemisi jagus nii väikestele kui
ka suurtele! Aitäh kõigile osavõtjatele, sest ilma teieta poleks toimunud nii meeldejäävat külapäeva! Täname ka kõiki abilisi, sealhulgas SA Vara Sport meeskonda, kes tulid appi, et tagada atraktsioonide turvalisus. Siinkohal on oluline mainida, et Koosa küla
sünnipäeva tähistamise projekti rahastati rahandusministeeriumi kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest, omaosaluse
tagas Vara vallavalitsus, noortebändi rahastas Eesti Noorsootöö
Keskus. Tänud rahastajatele!

Eva-Kristi Hein
Koosa kultuuri- ja noorsootöö korraldaja
Sirje Leini
Koosa Küla Arendusselts
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VABATAHTLIKUD APPI: AJALUGU TAHAB KOKKU KOGUMIST!
Kuidas saada otse ajalukku? Kuidas olla
kindel, et Sinu enda lugu saab kõige
täpsemini kirja? Selleks tuleb see ise üles
kirjutada! Eesti muuseumid koguvad
inimeste argielu hetki kõige põnevamast
kümnendist meie lähiajaloos: üheksakümnendatest. Mida Eestis siis söödi,
mida selga pandi, millega mängiti? Kuidas muutus elu maal, linnas, koolides,
teatris, kuidas tekkisid ettevõtted? Mis oli
puudu ja mida oli üle?
Et kõik lood kirja ja fotod üles otsitud
saada, kutsume muuseumi-, ajaloo- ja
Eesti fänne üles Rahvalugude projektile abikätt andma. Meile vabatahtlikuna
appi tulles lubad, et leiad oma ümbert 5
inimest ja paned kirja nende lood mõnel
teemal, mille www.rahvalood.ee lehelt
leiad. Meie Rahvalugude tiimina lubame, et sinu nimi saab kirja vabatahtlike
lehele ning aegajalt loosime vabatahtlike
vahel välja mõned eripreemiad.
Mis on Rahvalood? Eesti muuseumid
koguvad koos mälestusi ja materjale elu
kohta üheksakümnendate Eestis. Selleks
on loodud veebikeskkond www.rahvalood.ee, kus igaüks saab oma ainulaadse
loo kirja panna ning muuseumidele saata – või inspiratsiooni leidmiseks teiste
lugusid lugeda.
Lugusid kogume järgmistel teemadel:
ÜLIKOOL:
Meenutage oma üheksakümnendate
ülikooliaegu. Kus elasite? Milline oli
elu-olu? Kas võtsite õppelaenu? Mis
koolides muutus? http://rahvalood.ee/

lood/ulikoolide-muuseumide-teema/
ÄRI:
Või alustasite oma äriga? Millega ettevõte tegeles, millised olid algusaastate raskused või saite oma tegevusala hoopiski
laiendada? http://rahvalood.ee/lood/viljandimaa-muuseumi-teema/
MEDITSIIN:
Mis meenub seoses arstide, haiglate ja
tervishoiuga? Kas perearstisüsteemi loomine, hambaravi kallinemine või pigem
haiglakohtade vähenemine ja lühem ravil viibimise aeg? http://rahvalood.ee/
lood/muutused-tervishoiususteemis/
AUTOD:
Üheksakümnendate alguses jõudsid
Eesti teedele välismaised sõidukid.
Mida mäletate enda, oma pere, sugulaste või tuttavate esimestest lääne autodest? http://rahvalood.ee/lood/maantemuuseum/
MAAELU:
Mida mäletate oma kodukoha kolhooside lagunemisest. Kuidas jagati varad
ning millised uued ettevõtted tekkisid?
Kuidas mõjutas põllumajandusreform
talude tekkimist? http://rahvalood.ee/
lood/iisaku-ja-pollumajandusreformid/
VÄLISREISID:
Piiride avanemine viis paljud Eesti elanikud 1990. aastate saabudes kodust
kaugele tööle ja ka lihtsalt rändama.
Kuidas kohaneti uue asukohamaa kultuuri ja ühiskonnaga? Kuidas peeti

ühendust kodustega? http://rahvalood.
ee/lood/valisreisid/
TOIT:
Oma raha tõi kaasa palju laiema toiduvaliku, lauale tulid harjumuspärase
sousti-kartuli kõrval uudsed pitsad,
hamburgerid ja pastad, hakati kasutama rohkem maitseaineid. Meenutage
uusi retsepte, toiduaineid, argipäevase
toidulaua muutumist. Kas restoranides
ja kohvikutes käimine sai sel ajal tavapäraseks. http://rahvalood.ee/lood/toiduteema/
Nende ja kõikide teiste teemadega saab
lähemalt tutvuda kodulehel http://rahvalood.ee/. Samas saab ka teiste kirjutatud meenutusi lugeda. Kui Sinu lugu
ühegi teema alla ei mahu, siis selleks on
olemas alateema VARIA http://rahvalood.ee/lood/vabateema/.
Muuseumid kasutavad lugusid uurimistöös, osa kogutud materjalidest jõuab
tulevikus kindlasti ka näitustele. Oodatud on nii kirjalikud mälestused kui ka
fotod, videod ja helijäädvustused.
Kogu projekti kohta saab rohkem lugeda siit: http://rahvalood.ee/info-ja-kontakt/
Lisainfo saamiseks palun kirjutada meiliaadressile kulli.lupkin@erm.ee või helistada tel 5554 2357.
Oleme iga loo eest väga tänulikud!
Külli Lupkin
projektijuht

VEST PÄÄSTAB VEEST!
Viimastel aastatel on tunduvalt elavnenud liiklus meie jõgedel ja järvedel.
Sellest annavad tunnistust sadamakaid, mida üha laiendatakse ja juurde
ehitatakse. Samuti ei saa puhkepäevadel jätta märkamata mööda maanteid
autode järelkärudel veekogude äärde
tiritavad kaatrid ja paadid, mida õhtupoole veeskamiskohas jällegi kärule
upitatakse.
Aluseid on mõningatel veekogudel
sedavõrd palju, et harv pole juhus,
kus võimsat kaatrit katsetada otsustanud kapten seab lainetusega ohtu
väikse paadi ehk „pähklikoorega“

veekogule ilusat loodust nautima või
kalaõnne otsima tulnud matkasõbra.
Vee peal ja vees varitsevad väikelaeva
ja selle juhti peale teiste „liigikaaslaste“ muudki ohud. Meie veekogude
vesi on enamjaolt läbipaistmatu, mis
tähendab, et isegi väikesel kiirusel
pole näha veepinna all varitsevaid
takistusi. Muutuv veetase ja tuuled
kannavad omakorda prügi vee peale,
millega kokku põrgates paat puruneda ning sõitjad uppumisohtu sattuda
võivad. See kõik nõuab ühelt poolt ettevaatust liiklemisel, teisalt valmisolekut õnnetusteks, mis enamasti ei hüüa
tulles. Viimast tõde meeles hoides tu-

leb vee peal viibimise ajal alati ja kogu
aeg kanda päästevesti!
Viimati päästeameti algatusel läbi
viidud uuringus vastasid inimesed
küsimusele: „Kas päästevest on alati vajalik veesõidukiga sõidul?“ 86 %
jaatavalt. Samas küsimusele: „Kas te
kannate paadisõidu ajal päästevesti?“
vastas jaatavalt ainult 51 % küsitletutest. Päästevesti rolli elupäästjana
tuletab päästeamet seekord vee peal
liiklejatele meelde suvise kampaaniaga. Selle ajal kõlavad nii tele- kui raadioeetris tähelepanu köitvad sotsiaalreklaamid. Ühtlasi jagame informat-
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siooni erinevat tüüpi vestide ja nende
omaduste kohta rahvaüritustel ning
sotsiaalmeedias.
Jõgedel ja järvedel veesõidukitega
liiklejate seljas on juba praegu üha
enam näha päästeveste. Paljudel on
vest selga ka õigesti kinnitatud, mitte
pelgalt moepärast. Kuid tasub mee-
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les hoida, et pooled eelmise aasta 46
uppumissurmast juhtusid just Lõuna-Eestis, kus on rohkesti siseveekogusid. Seega on meie veeohutuskultuuris uppumiste ennetamiseks
koos veel palju ära teha. Selleks vaata
kõige pealt, et vest oleks õigesti seljas
endal, lapsel ja sõbralgi, sest: Kes armastab elu, see kannab päästevesti!
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Uuri lähemalt vesti õige kandmise ja
eri tüüpi vestide kohta internetist
http://veeohutus.ee/vest/.
Riivo Mölter, Lõuna päästekeskuse
ennetusbüroo nõunik

LIIKUMISRASKUSEGA EAKAD VALEHÄBI LÕKSUS?
Kas teame, kui paljud inimesed peamiselt eakad - kaovad meie tänavapildist liikumisraskuste tõttu
siseruumidesse? Põhjuseid on mitmeid - küll ei taheta abivahenditega
võõrastele tüliks olla, läheduses pole
tugiraamiga liikumiseks sobivaid tänavaid või pole Eestis abivahendite
kasutamine veel harjumuseks saanud. Mis oleks lahendus?
Kauaoodatud ilusad kevadilmad
on lõpuks käes ja ilmselt on vähe
neid, kes õues sooja päikest nautida ei sooviks. Enamjaolt on aga just
vanemaealised inimesed need, kes
kevadrõõmu vaid läbi lahtise akna
tunnistavad, sest liikumisraskus
kammitseb ja kahandab enesekindlust.
Invaru abivahendikeskuse klienditeeninduse valdkonna juhi Kadri
Tiido sõnul ei saa kindlasti öelda,
et abivahendite puudus oleks täna
põhjuseks, miks paljud vanemaealised toast välja ei soovi või ei saa
tulla. “Lai valik abivajajatele liikumiseks mõeldud professionaalseid
lahendusi on täna kindlasti olemas
- olgu selleks siis ratastega tugiraamid, ratastoolid, kargud või elektrilised skuutrid,” räägib Tiido.
Ebakindlus hoiab toas
“Pigem on küsimus emotsionaalses
pooles - Eesti abivajajad ei ole täna
veel harjunud igapäevaselt abivahendeid avalikus ruumis kasutama,
nii nagu seda tehakse mujal maailmas. Puudub kas julgus abivahendi
otsimiseks või vähene emotsionaalne tugi selle kasutamiseks,” tõdeb
Tiido ja lisab, et tegelikult ongi ju
abivahendite roll toetada inimeste
igapäevaelu ja -liikumist, mis on ka
vanemas eas väga oluline.
Tiido hinnangul tekitab abivajajate

ebakindlus neis mõningast hirmu
toast välja minna - kas ma tulen üksi
toime ja saan turvaliselt üle tänava?
Samuti kardetakse tänapäevase kiire elutompoga ühiskonnas teistele
jalgu jääda. “Ebakindlusest jagusaamine ongi esimene raske samm.
Samas ei pea jalutuskäigu jaoks pikka matka ette võtma, vaid piisab ka
kodu lähedal asuva kena paiga leidmisest,” julgustab Tiido. Tema kinnitusel saavad suureks abiks olla ka lähedased, kes koos eaka abivajajaga
esimesed jalutuskäigud ühiselt ette
võtaksid ja üheskoos sobivad kohad
läbi käiksid.
Hoopis omaette küsimusi tekitab
see, kas inimene koos oma abivahendiga ka kodust välja pääseb?
Tiido tõdeb, et sageli eraldavad eakaid õuealast trepiastmed, kust koos
tugiraamiga või ratastooliga omapäi
allatulek võib osutuda võimatuks.
Isegi kui pääseks trepist, pole kaugeltki kõik majaümbrused sellised,
kust liikumisabivahendiga rahulikult parki või lihtsalt jalutuskäigule
kulgeda.
Kas saan tugiraamiga hakkama?
“Kuuleme Invarus abivajajatelt sageli, et eakatele ja puuetega inimestele
mõeldud kaldteed ja muud juurdepääsuvõimalused on paljudes
kohtades olemas, kuid ei moodusta
ümbritsevaga ühtset tervikut - kuigi
kaldteed ja tänava äärekivid on paigaldatud tugiraamiga liikleja jaoks
mugavalt, ei ole mõni neile järgnev
teelõik sugugi läbipääsetav,” tõdeb
ta.
Olukorra lahendamiseks tuleks Tiido sõnul tugiraami kasutajal koos
klienditeenindajaga täpselt läbi
mõelda, kus, millal ja kui tihti on
tarvis liikumisabivahendit kasuta-

da ning käia koos mõttes läbi võimalikud liikumisteed ja takistused.
“Siin on tähtis iga detail - näiteks ka
see, millisel pinnasel tugiraami kasutatakse, sest siledale ja kõvemale
pinnasele sobivad kitsaste ratastega
tugiraamid, pehmemal pinnasel ja
muru peal on aga lihtsam liikuda
laiemate ratastega tugiraamiga,” selgitab Tiido.
“Imestan tihti linnapildis raskeid
toidukotte kandvaid eakaid nähes,
et miks nad ometi endale nii liiga
teevad ja kasvõi tugiraami ei kasuta? Ometi on neil ju võimalus sellega stabiilsemalt liikuda, vajadusel
tugiraami istmel puhkepaus teha
ja poekott tugiraami korvi panna,”
mõtiskleb Tiido kasutamata võimaluste üle.
Nii nagu mõjutab liikumine meie
elukvaliteeti ja tervena elatud aastaid, nii mõjutab ta ka meie suhtumist - leiab Tiido. “Enesega rahulolev ja hakkamasaav inimene on ka
oma lähedastele parem kaaslane,”
usub ta. Sarnaselt lähedastele, keda
Tiido julgustab abivajajatele tuge
pakkuma, julgustab ta ka abivajajaid
endid julgemalt abi paluma. “Sageli
on inimesed meie ümber palju abivalmivad kui ette kujutada oskame
- nad lihtsalt ei tule ise selle peale, et
abi pakkuda,” julgustab ta.
Invaru abivahendikeskus on liikumiserivajadustega
inimeste
abivahenditele
spetsialiseerunud
valdkonna suurim ekspert Eestis.
Üle Eesti kaheksas linnas asuvates
teeninduspunktides käib igal kuul
enam kui 10 000 abivajajat.
Info tel 52 62 227 või meedia@invaru.ee
Invaru Abivahendikeskus
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Rõõmu, mis päikesest säravam!
Tervist, mis tormidest tugevam!

mai - juuni 2017

Meie hulgast on lahkunud…

Õnnitleme juubilare ja eakaid
sünnipäevalapsi!
SÜNDINUD JUULIS

ELMAR ANNAMA
01.05.1926 – 11.04.2017
Välgi küla

90 ULITA ŠIROKOVA

22.07

Koosa küla

UUED VALLAKODANIKUD!

89 SILVIA JÄRVET

19.07 Mustametsa küla

88 ELDUR-HUNO UNT

10.07

Koosa küla

MARIJA STAILOVSKAJA
28.04.2017 Koosa küla

87 OSKAR KRAMM

01.07

Vara küla

86 ELSA JÕESUU

25.07

Kuusiku küla

85 OLEV OSTRAT

18.07

Vara küla

83 MARFA KOSTINA

16.07 Metsakivi küla

83 ÜLO TOOTS

22.07

Särgla küla

83 ASTA JÜRGENSON

28.07

Alajõe küla

80 HELJE KÕIV

05.07 Sookalduse küla

70 ARVO KARRO

19.07 Tähemaa küla

70 LIINA REMMELG

22.07

Koosa küla

65 MART MANN

05.07

Koosa küla

65 LUULE LUHT

23.07

Alajõe küla

65 ANNE LAANEMÄE

27.07 Sookalduse küla

60 LJUDMILA FILIMONOVA

08.07

Koosa küla

60 KAJA TAMM

21.07

Koosa küla

RIHARD-JOHANNES LEPPIK
30.05.2017 Särgla küla

Õnnitleme lapsevanemaid!

SKP Invest OÜ ostab metsamaad,
raieõigust ja põllumaad.
Aus tehing, õiglane hind ja kohene
tasumine.
Tel 508 0065
info@skpinvest.ee,
www.skpinvest.ee

SÜNDINUD AUGUSTIS
93 VALVE NÕMM

05.08

Metsakivi küla

92 HELJU SUUPS

16.08

Vara küla

87 ALBERT REIMANN

03.08

Koosa küla

86 VALLOT KAASIK

02.08 Sookalduse küla

84 VIRVE GEIMONEN

17.08

Pilpaküla küla

84 LUDMILLA PEETSO

20.08

Välgi küla

82 VALENTINA SADAM

01.08

Koosa küla

82 MARIA FROLOVA

17.08

Vara küla

81 REIN MÄGI

05.08

Vara küla

80 MILVI KÕND

26.08

Vara küla

75 LIIVI VOLTER

27.08

Koosa küla

70 VASSILI KORZATŠENKO

04.08

Koosa küla

65 AILI TART

19.08

Meoma küla

60 ALEKSANDER PAJULA

03.08

Vara küla

60 EVI SARAP

19.08

Vara küla

INGE PÕDERSALU
19.12.1950 – 18.04.2017
Tähemaa küla
LINDA TAMM
29.03.1917 – 19.04.2017
Koosa küla
KAAREL LEPP
01.11.1936 – 11.05.2017
Mustametsa küla
TIMOFEI DUDKIN
26.02.1939 – 22.05.2017
Metsakivi küla
ZOJA KUZNETSOVA
15.05.1939 – 17.06.2017
Metsakivi küla

Mälestame.
Avaldame kaastunnet
lähedastele!

Teenistused Vara
Brigitta kirikus:
Pühapäev, 9. august kell 12
10. pühapäev pärast nelipüha
Ustavus Jumala andide
kasutamisel
Jeesus ütleb: ”Igaühele, kellel on,
antakse, ja tal on rohkem kui küllalt, kellel
aga ei ole, selle käest võetakse ära seegi,
mis tal on.” Mt 25:29

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

Ostame TOYOTA marki sõidukeid,
võib ka pakkuda muid marki
sõidukeid.
Tel 5567 8016

