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Inimene kasvab sel määral, kuivõrd kasvavad tema eesmärgid! (Schiller)

HEA KOOLIPERE!

T

äna on teadmistepäev. Aeg on
koolitööga pihta hakata.
Eriliselt jääb see päev meelde kindlasti neile 12-le õpilasele ja nende vanemale, kes seisavad päris oma koolitee
alguses. Üldse alustab või jätkab oma
kooliteed Vara Põhikoolis kokku 87
õpilast.
Üks dokumentaalfilm tutvustas kogu
maailma kõige ohtlikumaid kooliteid,
mida mööda peavad lapsed käima, et
saaks õppida. Sellest on meelde jäänud
episood, kus üks koolitee läks üle väga
sügava kuristiku, mille ületamiseks oli
üksnes tuules laperdav väga õbluke
nööridest rippsild. Kuristiku servale
olid kogunenud lapsed, et see koos
ületada. Kui reporter päris lastelt, et
kas nad ka kardavad, siis lapsed vastasid: „Ei, milleks! Kohe tuleb meie õpe-

taja ja siis asume koos teele.“
Austatud lapsevanemad! Tänan teid,
et olete usaldanud meie õpetajaid ja
olete toonud oma lapse meie kooli. Kindlasti on nii meie õpetajad kui
kõik kooli töötajad samamoodi valmis, et koos lastega alanud õppeaastal
eelseisvale kooliteele asuma – rõõmsalt ja turvaliselt.
Ka koolimaja on alanud õppeaastaks
valmis. Suve jooksul on kaunimaks
saanud kooli koridorid ja tualetid. Samuti käivad põhjalikud uuendustööd
kooli staadionil, mille valmimist peame veidi veel ootama.
Väga tähtis on aga, et algavast õppeaastast on Vara Põhikool liitunud
KiVa programmiga ja kuulub seeläbi
kiusamisvaba koolide perre. See tä-

hendab, et nii õpilasi kui õpetajaid ja
kogu kooli personali ning vanemaid
kutsutakse mõtlema, et mida saab ära
teha selleks, et igaühel, nii suurel kui
väikesel, oleks meie koolis hea turvaline olla ja õppida.
Nii soovin kogu kooliperele indu, usinust ja rõõmu igasse uude õppimist ja
avastamist ning õpetamist ja juhendamist täis päeva! Lastele soovin veel
palju sõpru, koolirõõmu ja toredaid
ettevõtmisi üheskoos: mõnusaid üritusi ja väljasõite, uusi projekte ja tegemisi!
Vanematele soovin meeldivat koostööd!
Läheme koos teele!
Rein Schihalejev
Vara Põhikooli direktor

Sel aastal alustas kooliteed 12 pisikest koolijütsi:
Kaupo Annuk, Sandra Kalvik, Sandra Karise, Raner Krehhov, Kristjan Külm, Rihard Laksaar, Indrek Lillemäe, TäheliMariin Lõhmus, Liisa-Lille Murumäe, Denis Strutinskiy, Ariana Võime, Melanii Värv.
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HEA ESIMESE KLASSI “KOOLIJÜTS”, HEA KOOLIPERE, AUSTATUD VANEMAD!

M

ul on siiralt hea meel Teie kõigiga
tänasel tarkusepäeval taaskohtuda,
Teile eelolevaks õppeaastaks jõudu ja indu
soovida ning tänada Teid Teie usalduse
eest.
Just lastevanemate otsus lubada oma lastel õppida ja areneda meie valla väikeses
koolis ning tugevate õpetajate tahe selles
protsessis osaleda saab tugineda ennekõike vastastikusele usaldusele. On ju üsna
ilmne, et ilma usalduseta ei suudaks ükski
haridusasutus pikalt elus püsida.
Koolipidaja esindajana saan mina Teile
täna ka kinnitada, et olenemata peatselt
muutuvast kooli postiaadressist, saab Vara
Põhikool ja tema pere end ka edaspidi
varakana tunda. Usun, et meie kool jääb
püsima ja seda vaatamata toimuvale „haldustormile“ seniks kuniks püsib kõigi osapoolte soov temast hoolida ja temaga koos
edasi liikuda. Eelkõige just hoolimine
saabki luua ja hoida platvormi, milles valitseb vägivallatus, erinevuste aktsepteerimine, märkamine ja mõistmine. Ehk teisisõnu on hoolimine koolirõõmu tekkimise
ja hoidmise alustalasid. Meie kõik saame
pingutada selle nimel, et seda oma lastele
pakkuda. Tahan väga loota, et oma lapse
õnne tagamiseks ei peaks meist keegi olema sunnitud vahetama oma elukohta või
siis saatma teda igal hommikul mitmekümnete kilomeetrite kaugusel asuvasse
põhikooli.
Meie valla kohalik omavalitsus on läbi

LUGUPEETUD VARA
VALLA ELANIK!
Annan teada, et on käimas huviliste
kirjapanek programmi Internet Koju,
mille eesmärk on tuua kiire internetiühenduse kaabel koju kõigile soovijatele Tartu maakonna igas paigas.
Valguskaabli saab tellida kõigisse
Tartu maakonnas asuvatesse hoonetesse – olenemata sellest, kas need asuvad
maal või linnas. Ühenduse saavad nii
erakliendid kui ettevõtted ja organisatsioonid. Kiiret ühendust soovitan
kindlasti taotleda ka neil, kel internet
praegu kasutuses läbi mobiilivõrgu või
vasest kaabli. Valguskaablivõrk annab
palju kiirema ja töökindlama ühenduse.
Projektiga ei saa liita hooneid, kus on
valguskaabel juba olemas või kuhu juba
plaanitakse valguskaabel vedada.

aastakümnete väärtustanud haridust ning
võimaluste piires investeerinud nii koolikeskkonna kui ka kooliinventari kaasajastamisse. Kuigi alati saab rohkem ja
paremini, on meie lastel võimalus õppida
kodu lähedases hubases keskkonnas, osaleda erinevates huviringides, käia muusikakoolis, maadlusringis, jalgpallitrennis,
laulukooris. Ja kui ilmataat otsustab tänavuse vihmapoolse suve kompenseerida päikselise sügisega, lubab ehitaja veel
sellel aastal anda vallale üle renoveeritud
koolistaadioni. Hetkel on kõik eeltööd ka
juba tehtud, jooksuradadele ootab paigaldamist tartaankate ning palliväljakud korrastamist. Renoveeritud staadionil saab
olema 250 meetri pikkune jooksuring ja
100 meetri pikkune jooksurada, kaugushüppe ja kuulitõuke ala ning paremad
tingimused pallimängudeks. Lumiste talvede saabudes hakkab lapsi rõõmustama
staadionile kerkinud väike suusa- ja kelgumägi.
Hea Vara Põhikooli õpilane! Soovin, et
Sinu jaoks oleks olemas alati keegi lähedane, kes Sinu tugevusi õigel ajal märkab,
Sind toetab ja suunab ning kellega koos
saad nii oma rõõmu kui muret jagada.
Tea, et meie valla jaoks oled Sa tingimusteta oluline. Oleme Sind kuulamas ja toetamas ka Sinu jaoks keerulistel aegadel.
Oma esimest kooliteed alustav koolilaps!
Ole vapper, mis siin muud! Palu oma
emalt ja isalt tänane päev filmilindile või

Projekti rahastatakse suures osas riigieelarvest, seetõttu on liituja ühekordne kulu ainult 150 eurot. Samas juhin
tähelepanu, kui soovite ka teenuseid
tarbida, siis selle eest tuleb eraldi tasuda ettevõttele, kelle käest teenuse tellite.
Projekti käigus ette nähtud liitumistasu
on küllaltki sümboolne - üksiku projekti raames valguskaabli majja tellimine võib maksta 10 000 eurot ja enamgi.
Nii võib eeldada, et valguskaabli majja
vedamine tõstab kogu kinnisvara hinda oluliselt rohkem kui 150 eurot.
Lisaks internetile saab kaabli kaudu
tarbida ka teisi teenuseid nagu televisioon, telefon, valveteenus jms. Valguskaabli olemasolu tagab võimaluse
nii täna kui tulevikus muretult vaadata
kõrge kvaliteediga telepilti, teha kõrge
resolutsiooniga videokõnesid ja edastada valvekaamerate pilti üle interneti.
Kiire ja stabiilne internetiühendus või-

fotole jäädvustada. Sinu ärevus on meile
igati mõistetav ja seetõttu võib juhtuda, et
Sa juba homme ei suuda meenutada, kes
oli see üheksandik, kelle käekõrval Sa oma
esimesel koolipäeval kooliaulasse sammusid.
Hea lapsevanem! Tänan Teid südamest,
et olete valinud oma lapse haridusteed
alustama ja jätkama oma kodulähedases
maakoolis. Meie omalt poolt soovime teha
kõik selleks, et Teie usaldust hoida ja kasvatada.
Hea Vara Põhikooli õpetaja! Hindan väga
Teie oskust tulla toime niivõrd eripalgeliste laste ja noortega. Soovin Teile jätkuvat
nutikust, südikust ja üleolemist vahel ehk
ülejõuna tunduvast väljakutsest – olla kõigi õpilaste jaoks ühtmoodi olemas.
Soovin Teile kõigile algavaks õppeaastaks head ja toimivat koostööd, ehk veidi
enam õpetaja, õpilase ja vanemate vahelist
dialoogi pidamist, teineteise kuulamist
ja mõistmist. „Hea õpilase“ mõiste ei ole
õnneks enam ammugi standardiseeritud,
raamistatud ega hindele „5“ orienteeritud.
Meil kõigil on võimalus ja õigus kasvada
oma tugevustele toetudes ja seda parimas
tähenduses.
Sügav kummardus ja tänu Teile kõigile!
Tegusat algavat uut õppeaastat!
Ilusat suve lõppu ja päikselise sügise ootust!
Väino Kivirüüt
Vallavanem

maldab teha kaugtööd ning vahetada
infot läbi pilveteenuse.
Soovitan kõigil, kes on kiiret ühendust võimaldavast valguskaablist huvitatud, panna end enne septembri lõppu kirja veebilehel internetkoju.ee. Nii
tekib huviliste hulgast ülevaade. Kui
soovijate arv jääb väikseks, siis projekti
ei käivitata ning Tartumaa jääb sellest
võimalusest ilma. Seega palun endast
märku anda, seda enam, et kirjapanek
ei too kohustust liituda ega maksta
tasu.
Vaata ka: internetkoju.ee
Projekti realiseerib Eesti Andmesidevõrk MTÜ
Esindaja: Raivo Tammiksaar, telefon:
+372 6 225 237,
e-post: info@eestiandmeside.ee
Väino Kivirüüt
Vallavanem
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VALLAVALITSUSES
Vallavalitsuse istungitel
Tunnistati lihthanke „Vara keskasula staadioni rekonstrueerimine“ edukaks pakkujaks Kivipartner OÜ kui madalaima hinnaga
pakkumus.
Tunnistati alla lihthanke piirmäära jääva hanke „Vara valla Vara
piirkonna kohalike teede talihooldus 2017-2020“ edukaks pakkujaks FIE Paul Riispere kui madalaima hinnaga pakkumus.
Tunnistati alla lihthanke piirmäära jääva hanke „Vara valla Koosa piirkonna kohalike teede talihooldus 2017-2020“ edukaks
pakkujaks OÜ Koosalaane kui madalaima hinnaga pakkumus.
Tunnistati alla lihthanke piirmäära jääva hanke „Vara valla Välgi
piirkonna kohalike teede talihooldus 2017-2020“ edukaks pakkujaks OÜ Metsapoolt kui madalaima hinnaga pakkumus.
Tunnistati pakkumuse „Vara külas asuva Õpetajate maja akende
vahetus“ edukaks pakkujaks OÜ Aknakoda kui madalaima hinnaga pakkumus.
Väljastati projekteerimistingimused Vara külas Vara saeveski,
Vahtra ja Tagasiberi katastriüksustele rajatava kuivati projekteerimiseks.
Väljastati projekteerimistingimused Vara külas Vahtra kinnistule rajatava katlamaja projekteerimiseks.
Väljastati projekteerimistingimused Vara külas Vara saeveski,
Pargiserva, Ees-Saekaatri, Saekaatri ja Kalsoni katastriüksustele
rajatava kastmisväljaku projekteerimiseks.
Väljastati ehitusluba Koosa külas Õuetaguse kinnistule ehitise
püstitamiseks.
Väljastati ehitusluba Sookalduse külas Kasevalla kinnistule
puurkaevu rajamiseks.
Väljastati ehitusluba Vara saeveski, Vahtra ja Tagasiberi katastriüksustele rajatava kuivati ehitamiseks.
Väljastati ehitusluba Alajõe külas Männi kinnistule suvila ehitamiseks.
Väljastati kirjalik nõusolek Vara külas Vara 10 korterelamu otsaseinte soojustamiseks.
Väljastati kasutusluba Vanaussaia külas Kadri kinnistule püstitatud hoone kasutusele võtmiseks.
Kinnitati avaliku kirjaliku enampakkumise tulemused Rehemetsa külas asuva Väike-Pedaka kinnistu võõrandamiseks. Tunnistati avalik kirjalik enampakkumine Alajõe külas asuva Muru
kinnistu osas nurjunuks enampakkumisest osavõtjate puudumise tõttu.
Nõustuti Tähemaa külas asuva Vitsikupõllu katastriüksuse jagamisega kaheks eraldi katastriüksuseks.
Kinnitati Koosa lasteaia direktori ametikohale alates 24. juulist
2017 Kristin Kaarna.
Kehtestati alates 1. septembrist 2017. a Vara ja Koosa lasteaia lasteaiaõpetajate töötasu alammääraks täistööajaga töötamisel 840
eurot.
Paigutati üldhooldusteenusele 2 valla elanikku.
Anti MTÜ-le Vara Maanaiste Selts tasuta kasutamiseks Vara külas Mõisaaida kinnistul asuv loodusmaja hoone tähtajaga kuni
31.12.2027. a.
Anti MTÜ-le Luha tähtajatult ja tasuta kasutamiseks Põdra külas
Luha pumbamaja kinnistul asuv Luha pumbamaja hoone.
Väljastati kasutusluba Tähemaa külas Nõmme kinnistul puurkaevu kasutusele võtmiseks.
Nõustuti maa ostueesõigusega erastamisega Metsakivi külas
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suurusega 3880 m2 ning määrati katastriüksuse koha-aadressiks
Veski-Jaani.
Kinnitati hajaasustuse programmi 2017. a taotlusvooru esitatud
toetustaotlused projektide kogumahus 16 306.80 eurot, sellest
toetuse osa 10 871.32 ja omaosaluse osa 5 435.48 eurot ning sõlmiti taotlejatega toetuselepingud.
Algatati alaealisele eestkoste seadmine.
Algatati menetlus kohtu nõusoleku saamiseks alaealise nimel tehingu tegemiseks.
Nõustuti avalikes huvides vajaliku elektrivõrgu talumiskohustuse kehtestamiseks sundvalduse seadmisega Tähemaa külas Taaveti-Lauri kinnistul OÜ Elektrilevi kasuks.
Anti nõusolek vee erikasutusloa taotlemiseks AS-le Emajõe Veevärk.
Elle Padar
Vallasekretär

TÖÖPAKKUMINE
Vara Vallavalitsus võtab tööle põhitöötaja töölepingu
peatumise ajaks Koosa piirkonna majandustöölise
(sauna klienditeenindaja-heakorratööline).

Töö kirjeldus:

•

Saunapäevadel sauna avatud ja kasutatavana hoidmine, külastajate teenindamine, vajalike sanitaartingimuste ja korra tagamine saunas ning sauna territooriumil.

• Arvepidamine saunateenuse osutamise üle (külastajad, piletitulu, sularahaoperatsioonid).
• Haljasalade ja parkide hooldustööd (puude-põõsaste
hooldamine, haljasalade niitmine, trimmerdamine.
• Lume- ja libedatõrjetööd.
Nõuded kandidaadile:
Aus, vastutusvõimeline ja korrektne.
Hea suhtlemisoskusega ja koostöövalmis.
Iseseisva töö oskus.
Füüsiline vastupidavus.
Tööleasumisel nõutav tervisetõend.

Pakume:
Vaheldusrikast tööd.
Tööd värskes õhus.
Brutotöötasu: 490 eurot.
Tööle asumise aeg: 29. september 2017
Kontakt: Vaike Torokvei 5669 3734
Oma sooviavaldus ja CV saata e-postiga
vaike@varavald.ee või tuua Vara vallamajja hiljemalt

22. september 2017 kell 15.00
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KOHALIKU OMAVALITSUSE VOLIKOGU VALIMISED 15. OKTOOBER 2017
Valimisringkonnad
valimisringkond nr 1, hõlmab Peipsiääre valla haldusterritooriumi, 3 mandaati
valimisringkond nr 2, hõlmab Alatskivi valla haldusterritooriumi, 5 mandaati
valimisringkond nr 3, hõlmab Kallaste
linna haldusterritooriumi, 3 mandaati
valimisringkond nr 4, hõlmab Pala valla haldusterritooriumi, 4 mandaati
valimisringkond nr 5, hõlmab Vara
valla haldusterritooriumi, 6 mandaati

Internetist leiate valimiste kohta informatsiooni Vabariigi Valimiskomisjoni
veebilehelt aadressil: www.vvk.ee
Peipsiääre vald
VALIMISRINGKOND NR 5
KANDIDAATIDE
KOONDNIMEKIRI
Valimisliit Peipsiääre Ühinenud Kogukonnad
nr 145 KAISA EDENBERG
nr 146 AIN TILGAR

Valimisringkond nr 5 valimisjaoskond nr 5 asub Vara külas Vara vallamajas. Valimisjaoskonna territooriumi
moodustavad Alajõe, Kauda, Keressaare, Kusma, Kuusiku, Matjama, Mustametsa, Papiaru, Pilpaküla, Selgise, Sookalduse, Särgla, Undi, Vara, Välgi, Ätte
külad.

nr 147 AIVAR JOHANSON

Valimisringkond nr 5 valimisjaoskond
nr 6 asub Koosa külas Koosa Noorteklubi ruumides. Valimisjaoskonna
territooriumi moodustavad Kargaja,
Koosa, Koosalaane, Meoma, Metsakivi,
Praaga, Põdra, Põldmaa, Põrgu, Rehemetsa, Tähemaa, Vanaussaia külad.

nr 153 KATRIN SOOME

Eelhääletamine toimub 09. oktoobrist
kuni 11. oktoobrini kell 12.00 – 20.00.

nr 158 MARGIT SAUL

Elektrooniline hääletamine algab 05.
oktoobril kell 9.00 ja lõpeb 11. oktoobril kell 18.00.

nr 160 JAANUS LAUGA

15. oktoober on valimispäev. Hääletamine toimub mõlemas jaoskonnas kell
9.00 – 20.00. Valimispäeval saab hääletada ainult oma elukohajärgses valimisjaoskonnas. Terviseseisundi või mõne
muu mõjuva põhjuse korral on võimalik
taotleda hääletamist kodus. Kodus hääletamise taotlust saab esitada nii kirjaliku avalduse kui ka telefoni teel. Kirjalik
taotlus saadetakse vallavalitsuse või valija elukoha järgse jaoskonnakomisjoni
aadressil või toimetatakse kohale muul
viisil. Vallavalitsusele saab taotluse esitada ka valimispäevale eelnevatel päevadel. Kodus hääletamise taotluse võite
esitada ka telefoni teel elukohajärgsele
jaoskonnakomisjonile
valimispäeval
kella 9.00-st kuni 14.00-ni.

nr 148 ERKKI SILM
nr 149 ANNELI TSAKUHHIN
nr 150 ANDO KUURA
nr 151 LIINA JÜRISOO
nr 152 EVA HINN
nr 154 TAUNO LAASIK
nr 155 ERGO VOOLJÄRV
nr 156 TÕNIS HAAVIK
nr 157 ENELI ROOMA
nr 159 REIKO KANGRO
nr 161 MEELIS PÄRNA
nr 162 ASTRID JASKA
Eesti Keskerakond
nr 184 ENDEL LAKSAAR
nr 185 TOIVO LAAGUS
nr 186 TAMARA POSPELOVA
nr 187 ELDUR-HUNO UNT
Valimisliit Uus Vald
nr 308 VÄINO KIVIRÜÜT
nr 309 MADIS AVI
nr 310 KÜLLIKE KUUSIK

nr 311 REIGO PÕDERSALU
nr 312 HAIBULA ZIRKILOV
nr 313 AIVAR OTS
nr 314 LEA SAUL
nr 315 GERT RAUD
nr 316 KALLE VANEM
nr 317 MARIA KERENBERG
nr 318 ARVI VÕIME
nr 319 KARIN KLEMMER
nr 320 RAUL ZIRKEL
nr 321 SIGMAR MAASK
nr 322 VALERI BOŽLOV
nr 323 MARGUS KUSTALA
Valimisliit Kodukant
nr 324 TARMO LEINI
nr 325 RAIDO TAMM
nr 326 SIRJE LEINI
nr 327 AIN PRISK
nr 328 MARIO TENS
nr 329 ENDLA PÜSS
nr 330 SVETLANA KOSTINA
nr 331 ANNE-LY PÄRN
nr 332 ELARI PILT
nr 333 ANŽEELIKA TAPPO
nr 334 VITALI GULJAJEV
nr 335 PIRET KUKK
nr 336 LEMBIT PIIRMETS
nr 337 MARI-LIIS TAMM
nr 338 LIINA KOORT
nr 339 EDA KASEKÄND
nr 340 LAURI TOLLIMÄGI
nr 341 MARKO LAANESAAR
nr 342 INGA EDELA
nr 343 RAILI PÄRN
nr 344 LEIDA KITS
nr 345 LIINA REMMELG
nr 346 SIRJE PÄRN-JÕGI
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KOOLIVEERG
VARA PÕHIKOOLI
MUDILASKOOR JA
LASTEKOOR OSALESID XII
NOORTE LAULUPEOL
1.-2. juulil olid meie valla koorid Tallinnas. 1.juulil toimus päev läbi lauluväljakul proov. 2. juulil toimus rongkäik ja kell 14 laululupeo kontsert lauluväljakul.
Osalesid lauljad: Markus Kadaste,
Nele Soome, Kristi Soome, Marjette
Junkin, Roxana Ind, Andra Kivi, Maria-Lisete Eksi, Mari-Liis Parts, LiisMarii Mustmaa, Kristel Karise, Regina
Karise, Mari Valts, Krisete Pajustik,
Laura Klemmer, Liisi Klemmer, Irene
Lillemäe, Andris Hint, Lenna-Lotte
Seli, Pilleriin Kuustemäe, Laura Laanesaar, Thea Zirkel, Margot Laanesaar, Mette-Marit Poltan.
Lapsed pidasid väga hästi vastu, olid
küll väsinud, aga õnnelikud ja vaprad.
Nagu üks meie laps ütles, oli see parim nädalavahetus, mis üldse olnud.
Laval, kaare all kooslaulmise tunne
püsib kaua meeles, see on ikka väga
uhke ja võimas, kui tuhanded lapsed
koos laulavad.
Laulmine teeb inimesed paremateks ja
ilusamateks, seega muutub ka maailm
paremaks paigaks. Laulupidu annab
meile võimaluse aru saada, kes me
oleme ja mida väärtustame. Ema, isa,
kodu, oma keel, oma maa – need on
väärtused, mida hindame ja kanname.
Aitäh lastevanematele, kes pidasid pühaks, et nende laps osaleb sellel suurel
peol. Peol, mis ühendab ja tervendab
meid, eestlasi. Aitäh, et usaldasite lapsed meie kätte nendeks kaheks toredaks päevaks. Teie lapsed on väga erilised ja saanud kogeda midagi sellist,
mis paljude jaoks jääb kahjuks kättesaamatuks. Tahaksin tänada abilisi
Signe Klemmerit, Monika Zirkelit ja
lastekoori dirigent Katre Kruuset!
Järgmine laulupidu toimub 2019. aasta suvel.
Laulmiseni!
Dirigent Laidi Heinmets
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LASTEAEDADES
ÕPPEAASTA ALGUS ÕNNETRIINU LASTEAIAS
On isemoodi iga laps, kuid koos saab elu mõnusaks. Selline on
siis Vara Lasteaed Õnnetriinu 2017/2018 õppeaasta moto. Jätkuvalt leiame, et lapse mitmekülgne ja järjepidev areng saab toimuda ainult kodu ja lasteasutuse koostöös. Oleme oma lastevanematele abi ja toetuse eest alati tänulikud ja nende ideed ning ettepanekud on alati teretulnud. Rõõmustab meid ka laste arv meie
lasteaias. Mõmmikute rühmas 20 last, Naerupallide rühmas 20
last, Lepatriinude rühmas peaks peale harjutus- perioodi lõppemist olema 14 last ( on paar vakantset kohta). Jätkame sel aastal
juba traditsiooniliste üritustega, samas on planeeritud ka uusi.
Kõigest pikemalt kuulevad lapsevanemad rühma koosolekutel,
mis on planeeritud septembri teisele poolele.
Tahaks Õnnetriinu pere poolt õnnitleda kõiki õpetajaid nii koolis kui lasteaedades, kes on valmis taas alustama oma rasket ja
üliolulist tööd. Täitugu sel õppeaastal meie kõigi unistused - TOREDAT ALGUST!
Merike Undrits
Vara Lasteaed Õnnetriinu direktor

Augustikuu viimasel päeval istutasid lapsed õpetajate abiga õunapuu oma aeda. See on üks sajast õunapuust, mis kingitakse lasteaedadele, lastekodudele ja paljulapselistele peredele.

ÕNNETRIINU PERELE KINGITI ÕUNAPUU
Eesti Vabariigi sajanda aastapäeva puhul kinkisid riigikogu liige
Aivar Kokk ning Isamaa ja Res Publica Liidu Jõgevamaa piirkonna seeniorite kogu esindajad Õnnetriinu perele õunapuu, mis on
vanast heast õunasordist „Valge Klaar”.

Enne puu istutamist rääkis lasteaia direktor Merike lastele, mida
tuleb silmas pidada õunapuu istutamisel.
Loodetavasti saame esimesi mahlaseid õunu juba mõne aasta pärast maitsta.
Mõmmikute õpetaja Urve

TERE LASTEAED, TERE SÜGIS!
Südamlikud tervituskallid pärast suvepuhkust on tehtud ja lapsed on taas lasteaia lainel.
Uue õppeaasta saabumise puhul on rühmade uksed saanud uue
välisilme. Suur tänu Liblikate rühma õpetaja Anne-Ly Pärn’a tütrele Õnneli’le, kes nii kaunid maalingud meie ustele tegi.

Vara valla infoleht nr. 121
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Ka lasteaia õueala on saanud täiendust kahe uue puu näol: õunapuu „Valge Klaarõun” ja jalakas „Camperdownii”. Õunapuu on
kingitud Koosa Lasteaiale Riigikogu liikme Aivar Kokk’a poolt
EV100 raames.
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NOORTEKESKUSTES
REIS KIHNU

Juba on jõudnud meil külas käia ka teater Rõõmulill etendusega
„Ettevaatust, Sebra”.

27.-28. juunil toimus Vara valla noortele vanuses 13-26 kultuurireis Kihnu. Reis toimus Peipsi Lääneranniku koostöögruppide projekti raames ning seda rahastas täies mahus EU Euroopa
Sotsiaalfond, Haridus- ja Teadusministeerium ning Eesti Noorsootöö Keskus, mistõttu oli see kõigile 32 väljasõidul osalenule
tasuta.
Teisipäeva, 27-nda hommikul väljus suur buss Koosalt kell 9:30,
mis jõudis Varale kell 9:45, et võtta sealt Vara noored peale ja
sõita edasi Pärnu Munalaiu sadamasse. Vahepeal tehti pooletunnine poepeatus Pärnu linna ääres. Sealt edasi suunduti Munalaiu sadamasse, kust sõit Kihnu kestis tund aega. Kihnu sadamas
rentisime rattad ja sõitsime oma ööbimiskohta, mis asus keset
saart rahvamajas. Kohale jõudes valmistasid osad grupiliikmed
õhtusöögi. Sellele järgnesid murumängud, mida korraldasid Älis
ja Kristi. Enne päikeseloojangut tegime poolele saarele ringi peale ja tegime peatuse mere ääres. Seal grillisime vahukomme ja
nautisime päikeseloojangut. Seejärel sõitsime jalgratastel tagasi
ööbimiskohta.

Soovime kõigile väikestele ja suurtele sõpradele helgeid mõtteid,
taibukaid ütlemisi, asjalikke ettevõtmisi ja palju kordaminekuid
ning meeldivat koostööd vastalanud õppeaastal!
Meie läheme personaliga uuele õppeaastale vastu särasilmselt,
jätkame vanade traditsioonide järgimist ning oleme avatud uutele ideedele ja mõtetele!
Head uut õppeaastat Koosa Lasteaia pere poolt!
Kristin Kaarna
Koosa Lasteaia direktor

Kuna ühel meie grupiliikmel, Karlisel, oli järgmisel päeval sünnipäev, siis hetk peale südaööd laulsime talle sünnipäevalaulu.
Peale seda suundusid kõik magama.
Järgmise päeva hommikusöögi valmistas teine osa meie grupist.
Seejärel mindi uuesti saart avastama.

Vara valla infoleht nr.121
Selle käigus külastasime ka Kihnu tuletorni ja muuseumit. Kui
saar oli risti-rästi läbi sõidetud, tuli aeg hakata sammud kodu
poole seadma. Tagasi sõites oli meri rahulikum kui minnes. Pärnus tehti veel üks poepeatus, kuid sellest järgmised oli juba Varal
ja Koosal. Koju jõudsime umbes kell 21:00.
Reisi kommenteerib ka osaleja Thea: „See oli väga tore! Kahjuks
jäi reis veidi lühikeseks, aga kõige rohkem meeldis mulle kogu
reisi vältel vaade Kihnu Tuletornist.“. Noored jäid väljasõiduga
väga rahule ja ootavad selliseid reise veel.
Mette-Marit Poltan
Thea Zirkel
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KOOSA NOORTEKLUBI JA RAHVAMAJA
TEGEMISED
Koosa Noorteklubi alustab uut hooaega särasilmil, jätkates ühteaegu nii vanade ja tuttavate tegevustega kui ka uute ja põnevate
ettevõtmistega.
Uue hooaja tegemised algasid noortekeskuse köögi avamisega,
mille saime tänu noorte projektile, mida rahastas „NOPI ÜLES“
- Noorte omaalgatuslike Ideede projektifond.

PROJEKT „MINAPILT LÄBI FILMILINDI“ EHK
FILMIMAAILMA TELGITAGUSED
28. augustil käisime Vara valla noortega Tallinnas, kus külastasime Balti Filmi- ja Meediakooli ning BEC stuudiot. BFM filmikoolis saime vaadata tudengifilme ja näha, kuidas käib filmide
tegemine ja filmitegijaks õppimine. Nägime võimsaid kaameraid
ja helipulte, mis oma nuppude ja muude nipsasjakeste poolest
meenutasid rohkem raketti, mis valmistuks süstima kosmosesse.
BEC stuudios tehti meile ringkäik üle terve maja, kus nägime
palju erinevaid ruume, kus tehakse erinevaid saateid paljudele
kanalitele. Näiteks tutvustas Annely Adermann meile põhjalikult
TV3 telejaama ja Seitsmeste stuudiot. Ka BEC stuudios oli palju
helipulte ja kaameraid, mis olid veel uhkemadki kui BFMi omad.
BEC stuudiosse sattusime just õigel ajal, sest seal filmiti Kanal
2 uut komöödiasarja KMD klubi, kus teiste seas astusid üles ka
Lauri Pedaja, Märt Koik, Tiit Sukk, Taavi Teplenkov, Harry Kõrvits jpt. Peagi eetrisse tulevat saadet nägime meie esireast.

31. augustil käisime Paides aga ise filmitegemist proovimas. See
oli väga lahe, sest lisaks näitlemisele õppisime tundma filmindusega seotud termineid, filmi stsenaariumi kirjutamist, selle ellu
viimist, filmimist ja ka monteerimist.
Jäime käikudega väga rahule ning sooviksime tulevikuski sarnastel üritustel osaleda. Soovime tänada Kaisa Telvet nende ürituste
võimalikuks tegemise eest!
Rhett Perve

23. augustil käisime noortega reisil Peipsi ümbruses. Matkasime
Rüütli rabas, külastasime Heino Lubja kaalumuuseumi ja Rannapungerja tuletorni. Uurisime reisil taimi ja loomi ning pidasime
lõkke ääres piknikut. 25. augustil tähistasime Muinastulede ööd.
Kehva ilma tõttu süütasime küünlad saalis ja tegime tule kaminasse, kuid see ei takistanud õdusa õhtupooliku nautimist. Koos
vaatasime prantsuse filmi „Lend eikuhugi“.
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Augustikuu eelviimasel päeval saatsime ära välisvabatahtliku
Hripsime. Ta aitas muuta Koosa rahvamaja ja noortekeskuse tegemised mitmekesisemaks ja põnevamaks. Täname teda vabatahtliku töö eest! Kuid juba alates septembrist on Koosa Noorteklubis tegutsemas uus vabatahtlik Pauline Longeaud, kes toob
kaasa uued kogemused ja mõtted, kuidas muuta igapäevategemised Koosa Noorteklubis huvitavamaks. Peagi näete ja kuulete
vabatahtlikust rohkem. Pauline on Koosal tänu MTÜ Noortevahetuse Arengu Ühing EstYES`ile, kes koordineerib projekti. Projekt on ellu viidud Euroopa Ühenduse Programmi Erasmus+:
Euroopa Noored toetuse abil. Selle projekti sisu ei pruugi tingimata kajastada Euroopa Ühenduse või SA Archimedese seisukohti ega hõlma nendepoolset vastutust.
Rahvamajas ja noortekeskuses algavad paljud uued huviringid,
kuid jätkavad ka senituntud tegemised. Rahandusministeerium

9

september - oktoober 2017
kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest sai rahastust projekt „Rahvuslikud käsitöötraditsioonid Koosale“, tänu millele
saab nüüd Koosal kududa nii kiri- kui ka kõlavöid. Seoses sellega
on kavas erinevad juhendatud õpitoad. Esimene leiab aset kuupäevadel 30.09 – 01.10, mil toimub kirivöö kudumise koolitus
Veinika Västriku juhendamisel. Teine koolitus toimub oktoobri
keskel, mil õpime kõlavööd kuduma. Pärast koolitusi on võimalik kõigil huvilistel käia rahvamajas vöid kudumas. Jälgi reklaami!
Samuti on rõõm teatada, et tänu riigikogus vastu võetud uuele
seadusele loodi alus noorte huvihariduse ja -tegevuse riigipoolseks täiendavaks toetamiseks, millega tekib huvitegevusele juurdepääs suuremal hulgal noortel. Seega on oodata Koosal uusi põnevaid ringe ja võimaluste avardumist. Täpsema info saamiseks
jälgi reklaami!
23. septembril toimub teine kultuurireis Vara valla noortele, seekord külastame Ida-Virumaad. 20. oktoobril toimub noortekeskuses koolivaheaja alguse puhul lastedisko, mille riietusteemaks
on „koduloomad vs metsloomad“. Leidlikumatele riietujatele on
auhinnad! Vaheajal, 24. oktoobril, toimub noortele Tunne Tartumaad ühisprojekti raames lõbus spordipäev „Tunne Tartumaad
– Sport teeb Koosal rõõmsaks“. Projekti raames toimub Tartumaa noortekeskuste sportlik sõpruskohtumine saalijalgpallis ja
discgolfis. 18. novembril on meestepäeva pidu, kus mängib tuntud eestikeelset tantsmuusikat ansambel „Piret ja Vahur“ ning
oodata on ka üllatusi!
Kohtumiseni Koosa rahvamajas!
Eva-Kristi Hein
Kultuuri- ja noorsootöö korraldaja
MTÜ Koosa Noorteklubi

Vara valla infoleht nr.121
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SPORDI- ja KUTUURIVEERG
INDIACA MAAILMAMEISTRIVÕISTLUSED
2017
7. august – 12. august 2017 toimusid Poolas, Rozogi linnas Indiaca maailmameistrivõistlused. Osa võttis seitse riiki – Eesti, Belgia, Jaapan, Luksemburg, Poola, Saksamaa ja
Šveits. Kokku osales 35 võistkonda. Eestit esindas 6 võistkonda - meeskond, naiskond ning segavõistkond seeniorite ning põhiklassist. Kuldmedalile tulid seeniornaised ning
põhiklassi naised. Viimase koosseisus tulid maailmameistriteks ka Vara valla mängijad Anžeelika Tappo ja Sirle Ostrat.
Sirle Ostrat
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saagimises (Sirje ja Tarmo) samuti naiste paarissaagimises (Sirje ja Margareete, Eesti-Rootsi) ja vibusaagimises
pronksi (Sirje).
Järgmine aasta tähistab Eesti kirveviskajate klubi oma 20.
aastapäeva. Tähistamaks seda on Põhjamaade kirveviskajate poolt meile usaldatud ka 2018. aasta Põhjamaade meistrivõistluste korraldamine.
Tarmo Leini
Kirvespordi maaletooja ja peakohtunik Eestis

Paarissaagimine - 7,1 sekundit, hõbemedal

Põhjamaade täpseimad naised

VARA VALLA SUVEMÄNGUD
EESTLASTELE EDUKAKS OSUTUNUD PÕHJAMAADE KIRVEVISKAMISE VÕISTLUSTEST
Seekordsed Põhjamaade kirveviskamise meistrivõistlused
toimusid Põhja Rootsis Östersundi lähedal Hammerdalenis. Eesti kirveviskajatest esindasid Eestit meie valla inimesed Sirje Leini, Asta Pärli ja Tarmo Leini.
Kirveviskamise võistlusi peetakse Põhjamaades alates
1985. aastast. Eesti osaleb nendel võistlustel alates 1998.
aastast, seega juba 19 aastat. Võistlus ise koosneb põhialast – kirveviskamisest (visatakse täpsust, mitte kaugust)
ja Timberspordist ehk aladest kus saetakse ja raiutakse
aja peale. Timberspordis oleme ikka igal osalemise korral
medaleid võitnud ja ka Põhjamaade meistriks tulnud, kuid
põhialal ehk kirveviskamises toodi medal Eestisse esimest
korda – Põhjamaade pronksmedali kirveviskamises võitis
Sirje Leini. Hõbemedali saime Timberspordis segapaaris

5. augustil oli kõigil Vara valla elanikel taaskord võimalus
Koosa staadionil osa võtta valla suvemängudest. Heidelda
sai traditsiooniliselt kuulitõukes, kaugushüppes, jalgpallis
ja laskmises. Uuendust pakkusid rannatennis ja discgolf,
võistluse lõpetas teatevõistlus. Mõõtu võtsid võistkonnad
Koosakad ja Vahet Pole. Tasavägises heitluses võitis võistkond Vahet Pole.
Tulemused on leitavad www.varasport.eu.

Vara valla infoleht nr. 121
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44. PEIPSI SUVEMÄNGUD
19. augustil toimusid Alatskivil Peipsi suvemängud. Sel korral osales 6 võistkonda: Alatskivi, Värska, Mikitamäe, Vara,
Räpina ja Avinurme. Mõõtu võeti kergejõustikus, teatejooksus, tänavakorvpallis, discgolfis, teateorienteerumises,
traktori rehvi kantimises, viskekiirusvõistluses, rannaindiacas, laskmises, maastikurattasõidus ja juhtkonnavõistlus. Vara vald võitles poodiumi koha välja kergejõustikus,
laskmises ja indiacas. Mängud võitis 310 punktiga Värska,
II koha saavutas Alatskivi, III koht läks Räpinasse, 4. koha
saavutas Vara, kellel järgnesid Mikitamäe ja Avinurme.
Suured tänud kõigile Vara valla võistlejatele, kes sel palaval
päeval endast parima andsid! Tulemused ja pildid on leitavad www.varasport.eu.
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rimaid premeeriti karika ja spordihoone 10x pääsmega.
Sopsuvõistluse võitis väga tasavägises heitluses Janno Järv,
võrkpalli täpsusservimises oli parim Raivo Vähi.

KOOSA MÄNGUDE MAJA AVATUD!
2. septembri päeval kogunes Koosa keskusesse suur hulk
spordihuvilisi nii Vara vallast kui ka kaugemalt, et üheskoos pidulikult taasavada Koosa Mängude Maja, mis on
pooleteise aastaga tundmatuseni muutunud. Uus valgusküllane spordihoone ning renoveeritud olmeblokk loob
head võimalused Koosal sportlikult aja veetmiseks.

Mõnusat treenimist kõigile!
Katrin Reimand
SA Vara Sport

VARA VUTI CUP 2017 KOOSAL

Avamisel said kõik tutvuda ja uudistada nüüdsete võimalustega ning toimusid ka esimesed jõukatsumised, kus pa-

Vaatamata sellele, et Vara staadionil käivad ehitustööd, sai
Vara Vuti Cup´i ajalugu ka sel suvel täiendust. Tänavune
turniir toimus Koosa staadionil 18. ja 19. augustil. Noorteturniiril andis ka sel aastal tunda nn murdeiga, sest juhendi
kohaselt võistlevad noorte arvestuses alla 17-aastased võistlejad. Kuid nagu näitas Koosa noorte võistkonna nimekiri,
jäid mitmed tublid 16-aastased Koosa jalgpalliharrastajad
noorteturniirist kõrvale, sest selles eas noored käivad juba
tööl. Tänavu osales noorteturniiril neli võistkonda: Koosa
Juunior (kapten Stanislav Remets; Robin Kuusmaa, Artjom Kersontsev, Danil Kersontsev, Aleks Stailovski, Ardi
Lebedev, Johannes Jüris ja Heiko Raaman), SK 10 Tartust
(kapten Reimo Znamenski, esindaja Kevin Augla), Vara
Valged (kapten Markus Võime; Margot Laanesaar, Kaupo
Laanesaar, Rait Laksaar, Roland Laksaar, Kaspari Belisaar,
Riho Rüütel ja Aiko Vaasa) ja FC Peipsi United Kallastelt
(kapten Daniil Bõstrov, esindaja Eduard Landzberg). Män-
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giti 2x10 minutit. Et ikka piisavalt mängida saaks, järgnesid
üks-ühega läbimängimisele ka kohamängud, ühtekokku 10
mängu. Pronksimängus võitsid Vara poisid Koosa poisse.
Finaalimängus olid vastamisi SK 10 ja FC Peipsi United.
Mänguaeg tulemusega 1:1 võitjat ei selgitanud. Penaltitega 4:3 saavutas mängu ja noorteturniiri võidu SK 10 Tartust. SK 10 käis esimest korda Varal jalgpalli mängimas
märtsikuisel koolivaheaja turniiril ja juba siis esineti väga
võidukalt. Teisele kohale jäi FC Peipsi United. Parimaks
väravavahiks tunnistati Kristjan Nork (FC Peipsi United),
parimaks ründajaks Sten Kordin (SK 10). Parimaks kaitsjaks tunnistati esmakordselt väravavaht Stanislav Remets
(Koosa Juunior). Kõige silmapaistvamaks noormängijaks
tunnistati 9-aastane Koosa poiss Artjom Kersontsev. Kokku löödi noorte mängudes 53 väravat.

19. augustil võisteldi täiskasvanute arvestuses. Registreerus seitse võistkonda, nendest moodustati noorteturniiril toimunud loosimise tulemuste põhjal kaks alagruppi.
Esimeses alagrupis mängisid JK Elva Seikluspark (kapten
Rasmus Aasma, esindaja Janar Avloi), FC Thunderstorm
(kapten Tero Villik, esindaja Margus Pärsik), eelmise päeva võitja SK 10 (kapten Reimo Znamenski, esindaja Kevin
Augla) ja Koosa (kapten Karlis Vohla; Aleksei Stailovski,
Andry Tappo, Sander Härm, Jaanis Eller, Markus Mikk,
Rainer Leben, Robin Tappo, Stanislav Remets). Teises alagrupis mängisid FC Pala (kapten Taavi Pirk), Tartu Taara
(kapten Mario Torokvei) ja Luunja (kapten Andres Rosenstein). Mängutabelis ootas ühtekokku 16 mängu mänguajaga 2x10 minutit, alagruppide mängudele järgnesid kohamängud. Päev oli pikk ja palav. Kuna Koosa staadion on
paisjärve kaldal, läks korduvalt vaja ujumisoskusega „pallipoiste“ abi. Pronksimängus läksid vastamisi uustulnukas
JK Elva Seikluspark ja Tartu Taara. Mängust väljus võitjana
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tulemusega 2:1 JK Elva Seikluspark. Finaalis olid vastamisi
Luunja ja FC Pala. Mäng möödus tasavägiselt ning 0:0 seisult mindi üle penaltitele. Tulemusega 4:3 rabeles võitjaks
Luunja. Lõplik järjestus kujunes järgmiseks: I – Luunja; II
– FC Pala; III – JK Elva Seikluspark; 4. Tartu Taara; 5. Koosa; 6.-7. SK 10 (noorteturniiri võitja) ja FC Thunderstorm.
Kokku löödi täiskasvanute turniiril 61 väravat. Kahjuks
laekus seekord ka üks protest, mis rahuldamist ei leidnud.
Parimaks väravavahiks tunnistati Mihkel Pindma Luunjast. Parimaks kaitsjaks tunnistati FC Pala mängija Taavi
Pirk ja tema võistkonnakaaslane Tõnis Piiri tunnistati parimaks ründajaks.

Esimese, teise ja kolmanda koha võitnud võistkondi autasustati karikate ja kringlitega ning võistlejaid medalitega.
Oma ala parimateks tunnistatutele oli eriauhind ning lisaks
esemeline auhind Järveotsa Vutifarmilt. Noorteturniiril
eriauhinna pälvinud Artjom ning tublid „pallipoisid“ said
Sportlandi kinkekaardid.
Vara Vuti Cup 2017 korraldajateks olid MTÜ Vara Valla
Lastekaitse Ühing, MTÜ Vara Kooli Sõprade Selts ja SA
Vara Sport. Mõlemal päeval vilistas mänge litsentseeritud
kohtunik Johann Kuldmäe, kohtuniku abi oli Martin Geimonen. Arstiabi osutas esimesel päeval Raini Oja, teisel
päeval Oleg Konovalov. Turniiri rahastus tuli Kultuurkapitali Tartumaa Ekspertgrupilt ja Kohaliku Omaalgatuse
Programmist. Turniiri õnnestumisele aitas kaasa Koosa
Noorteklubi.
Korraldajad on tänulikud kõigile turniiril osalejatele, et
Vara jalgpalliajalugu jälle täiendust sai. Erilist tunnustust
väärivad Koosa jalkapoisid, kes ilma piisava ettevalmistuse
ja võistluskogemuseta söandasid ühtse võistkonnana välja
tulla ning endast tublisti suuremate ja paremate oskustega
poistega võistelda. Loodetavasti jõuavad regulaarsed jalgpallitreeningud lähiajal ka Koosa poisteni.
Pildialbum 18. augusti mängudest on leitav Vara Valla
Lastekaitse Ühingu kodulehel varalaps.ee link galerii 2017
ning 19. augusti mängudest Vara Kooli Sõprade Seltsi FB-s.
Vaike Torokvei

Vara valla infoleht nr. 121
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SAADJÄRVE SUVEKOOL 2017
11.-13. juulil toimus Vara Valla
Lastekaitse Ühingu korraldusel
järjekordne 3-päevane telklaager, kus allakirjutanu osales
praktikant-laagrikasvatajana.
Saadjärve Suvekool on tervislik,
õpetlik, loodusharidusliku sisuga eakohane laager 20-le lapsele vanuses 10-12 aastat, mille
põhisuunaks on vee peal ja vee
ääres liikumise-olemise õpetus,
vee-elustiku ja ka purjetamise tutvustamine. Laagriprogramm
on koostatud selliselt, et laagrilised saavad omandada eakohaseid toimetulekuoskusi enesehoolitsuses, telkimises, veeohutuses-esmaabis ja veepeal liikumises, keskkonnasäästlikus eluviisis,
parandada ujumisoskust, omandada uusi kogemusi meeskonnatöös.
Saadjärve Jahtklubi oli vahepeal asukohta vahetanud ja seekordseks laagripaigaks oli Saadjärve Kalda rand. Telgid üles seatud ja
võiski laager alata. Aga juba esimese päeva ilm ei soosinud laagritegevusi. Üks padukas lõppenud ning ilmateate kohaselt öösel
veel hullem tulemas, nõudis operatiivset otsustamist, et laagrielu
liialt ekstreemseks ei muutuks. Kuna mõned telgid lasid vihma
läbi, siis otsustati lapsed kolida eelolevaks ööks naabruses asuvasse Äksi Motorantšossse, mis pakkus päris palju elevust oma
interjööri ja sisustuse poolest. Esimesel päeval tuli lastele esmaabi-alast õpetust jagama Kristi EPR Tartumaa Seltsist. Mitmed
kodutütred olid tema poolt pakutava teemaga üpris hästi kursis.
Vaatamata sombusele ja jahedale ilmale said laagrilised sel päeval väga palju ujuda, sest Jahtklubi viis meid parvsaunaga Saadjärvele. Liikumine soojast saunast järve ja siis jälle tagasi sauna,
võimaldas vaatamata selle päeva kehvadele ilmaoludele mõnusat
ujumist.

Teisel laagripäeval saime aktiivsemalt tutvust teha erinevate veespordi võimalustega, kes kanuutas, kes purjetas, oli võimalik proovida ka purjelauasõitu. Kalastushuviliste jaoks oli kohal juhendaja ning toimus ka Saadjärvele kohaselt pisike kalapüügi võistlus.
Kõige suurema kalakoguse oli saanud Martin. Eriti meeldiv oli
veematk mööda Mudajõge, mida juhendas Madis Jahtklubist.
Samuti sai mängida erinevaid lauamänge, meisterdada quilling
tehnikas pilte ja kaarte, valmistada kividest küünlaalust. Õhtu oli
sisustatud erinevate sportmängudega, tegime lõket.
Kolmandal päeval toimusid erinevad väiksemad võistlused kanuudega, potivise jne. Sõitsime parvega, meisterdasime ja oligi
aeg käes pidulikuks õhtusöögiks, autasustamiseks ja koju tule-

kuks. Nii kahju kui see ka pole, aga selleks korraks saigi meie
laager läbi. Laagrilistelt laekunud tagasiside oli igati positiivne.
Nad olid Suvekoolis palju kasulikku õpetust saanud. Loodetavasti said ka lapsevanemad kasulikku õpetust, mida kindlasti tuleb
telklaagrisse lapsele kaasa panna. Laagri piltidega saab tutvuda
Vara Valla Lastekaitse Ühingu kodulehel ww.varalaps.ee.

Karin Klemmer

KANUUMATK AHJA JÕEL TAEVASKOJAS
Teisipäeval, 15. augustil, korraldas Vara Valla Lastekaitse Ühing
koolinoortele kanuumatka Ahja jõel. Matk oli kõigile õpilastele
tasuta.
Teisipäeva hommikul kell 10:00 väljus Koosalt vallabuss Koosa
õpilastega ja 10:15 jõudis buss Varale, et võtta siit veel õpilasi peale. Bussis loeti kõigile sõnad peale, kuidas tuleb viisakalt käituda.
Õpilastega sõitsid kaasa Vara kooli kehalise kasvatuse õpetaja ja
huvijuht.
Kell 11:00 jõuti Ahja jõe äärde. Seal juba kanuud ja instruktorid
ootasid. Instruktorid tegid kiirkursuse, kuidas kanuud juhtida ja
kuidas käituda, kui kanuu peaks kinni jääma või ümber minema. Kiirkoolitus saadud, õpilased kanuudesse ära jaotatud, võiski
sõit alata. Kõige ees läksid õpetajad ja kõige viimases kanuus oli
instruktor. Ahja jõel võis kohata hästi palju suuri murdunud oksi
ja suuri kive, kuhu kanuud tihtipeale kinni jäid. Sõidu ajal sai
nautida ka suurepärast vaadet Taevaskojale. Teepeale jäid paar
väikest kärestikku ja üks suurem kärestik, millest kõik kanuud
ilusti üle said.
Kõik matka lõpetajad said lõpus sooja suppi ja teha endale võileiba. Kokku sõideti 10 km ja aega kulus peaaegu 3 tundi. Matka kommenteerib ka osaleja Kaspari: „Minule kanuumatk väga
meeldis. Sai palju nalja ja vaade Taevaskojale oli imeline“. Oma
hinnangut soovib jagada ka osaleja Mette-Marit: „Matk oli väga
lahe. Kuna ma eelmine aasta käisin ühel kanuumatkal, siis teadsin, mida enam-vähem oodata. Meie instruktorid olid väga sõbralikud, rääkisid kõigest olulisest lühidalt ja kiirelt, kuid siiski nii,
et kõik aru said. Eriti põnev oli kärestiku koht, sellisest käretikust
pole ma veel läbi sõitnud. Taevaskoda ise oli väga ilus. Meil oli
ilmaga ka väga vedanud, päike paistis ning see tegi jõel olemise
veelgi mõnusamaks. Peale matka pidi ainult arvestama sellega,
et käelihased on hästi-hästi valusad ja mina pidin ka riided ära
vahetama, sai matka käigus sõpradega pisikene veesõda maha
peetud“. Õpilased jäid matkaga väga rahule ning ootavad veel
selliseid üritusi.
Mette-Marit Poltan
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Anname teada, et alates 11.09.17. a on Koosa
postkontor avatud:
T 8.30-13.30
N 12.00-17.00
E,K,R,L,P suletud
Tagame postiteenuse kättesaadavuse klientidele ka
postiasutuse sulgemise ajal. Kliendid saavad kasutada
kõiki postiteenuseid asenduspostiasutuses või tellida
kirjakandja koju/tööle. Postmarkide, kaartide ja ümbrike müügiks oleme sõlminud lepinguid alternatiivsete
müügikohtadega, et kliendid saaksid mugavalt osta kõike kirja saatmiseks vajalikku. See on klientidele täiendavaks võimaluseks ka postiasutuse tavapärase töökorralduse ajal.
Asendav postiasutus
Koosa postkontorit asendab Alatskivi postipunkt asukohaga Tartu mnt. 3, Alatskivi alevik
E-R 9.00-16.00;L-P 10.00-16.00
Teenus kirjakandjaga tööle/koju
Kõikidel ettevõtetel ja inimestel on võimalik tellida teenuse osutamiseks kirjakandja tasuta koju või kontorisse.
Kirjakandjat saab tööle/koju tellida meie kliendiinfo telefonilt 661 6616.
Tellimusi võtame vastu E–R kell 9–20 ja L-P 9-15.
Kirjakandja osutab järgmisi teenuseid:
• kirisaadetise, postipaki, kullerpaki vastuvõtmine ja
kättetoimetamine;
• rahakaardi vastuvõtmine ja kättetoimetamine;
• ajakirjade ja -lehtede tellimuste vormistamine;
• maksete tasumine;
• postimaksevahendite müük.
Postmarkide müügikohad
Postmarkide lähimad müügikohad leiad Omniva kodulehelt: https://www.omniva.ee/era/veel/edasimuujad
Loodame, et pakutavad alternatiivid teevad postiteenuste kasutamise klientidele maksimaalselt mugavaks. Täname mõistva suhtumise ja hea koostöö eest.
Head soovides
Annely Noobel
Lõuna piirkonna juht

september - oktoober 2017

EELSEISVAD SÜNDMUSED VARA VALLAS:
23.09 Noorte kultuurireis Ida-Virumaale (Peipsi Lääneranniku KTG projekt)
30.09 Eakate päeva kontsert Vara kirikus
04.10 Eakate päeva tähistamine Välgis
05.10 Õpetajate päev Vara Põhikoolis
10.10 Sügislaat Vara Põhikoolis
Oktoober – lauamängude päev
November – teater Vara Kogukonnakeskuses
04.11 Korvpalli sõpruskohtumine Koosal
10.11 Mardi- ja isadepäev Vara Põhikoolis
Detsember – indiaca- ja võrkpallivõistlus
18.12 Koduste laste jõulupidu
19.12 Muusikaklasside jõulukontsert
21.12 Vara Põhikooli jõulupidu
22.12 Jõulukontsert Vara kirikus

RAAMATUKOGUDES
KOOSA RAAMATUKOGUS
„Koosa küla 435” Näitus vaadatav aasta lõpuni
Sündmused:
10. oktoober, kell 11.00 Beebifolk
Raamatukokku on oodatud kõik 2016/2017 aastal sündinud beebid koos oma vanematega. Anname beebidele üle Kultuuriministeeriumi kingituse – raamatu „Pisike
puu”.
13. oktoober, kell 13.00 Raamatu „Salapärane Eesti” esitlus
Koosa raamatukokku tuleb külla MARKO KALDUR, raamatu „SALAPÄRANE EESTI“ autor. Saate teada raamatu
saamisloost ning kuulda lugusid seniavaldamata salapärastest juhtumitest ja teooriatest.
Info tel 7453 121; 518 9935 Koosa raamatukogu

VARA RAAMATUKOGUS
19. septembril kell 12.45 kohtumine „Valge Tähekiire seiklused“ autori Marko Kalduri ja tema koera Tähekiirega.
Olete oodatud!
Info tel 731 5858
Olga Haljaste

VÄLGI RAAMATUKOGUS
Jüri Parijõgi - 125
Leida Kibuvits - 110
Septembri lõpuni - fotonäitus “Pildikesi Välgi raamatukogu tegemistest” II osa
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PÄÄSTEAMET:
Küttehooajaks peavad korstnad ja
lõõrid puhtad olema
Tuleohutuse seaduse järgi tuleb kütteseadme korstnat ja lõõre igal aastal
vähemalt korra puhastada. Kuid tihedama kasutamise korral tuleb neid ka
tihedamini puhastada. Tähtis, et lõõrid oleks puhtad ning sellega välditud
tahmapõlengute tekkimine. Eramajade korstnaid ja lõõre tohib ise pühkida, kuid kord 5 aasta jooksul peab
seda tegema kutsetunnistusega korstnapühkija. Kortermajade ja ridaelamute korstnaid peab igal aastal hooldama korstnapühkija. Ametimees
puhastab ja vaatab kütteseadmed üle,
teeb parandust vajavate vigade kohta
ettekirjutused ning väljastab tehtud
tööde kohta akti.

TV ja SAT-TV antennide paigaldus, hooldus ja müük.
Õhksoojuspumpade paigaldus, hooldus ja müük.
5666 3185

Ostame

METSAKINNISTUID
JA RAIEÕIGUST

Tel 507 2544. info@erametsa.ee

Kel aga korstnapühkija juba käinud ja
lõõrid puhtaks tehtud, sellele mõned
soovitused. Kui küttekollet ei ole pikemat aega kasutatud, ärge laduge esimesel kütmisel ahju- või pliidikollet
pilgeni puid täis. Esialgu pange väike
kogus pilpaid või paberit, et küttekolde käigud ja korsten üles soojendada.
Nii tagate, et esimesel kütmisel ahi
suitsu sisse ei aja. Ja veel, küttekollete
siibritel on kaks asendit, kas kinni või
lahti ning kütmise ajal siibrit poolkinni hoida ei tohi. Tõmbe takistamine
põhjustab ebatäielikku põlemist, mille
tagajärjel kulub sooja saamiseks rohkem küttematerjali ja lõõrid tahmuvad kiiremini. Sama tagajärg on kütmisel märgade puudega.
Marek Kiik
Lõuna päästekeskuse
kommunikatsioonijuht
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Rõõmu, mis päikesest säravam!
Tervist, mis tormidest tugevam!

Meie hulgast on lahkunud…

Õnnitleme juubilare ja eakaid
sünnipäevalapsi!

MAREK LEIUS
04.01.1976 – 15.07.2017
Kauda küla

SÜNDINUD SEPTEMBRIS
91 LEIDA KARRO
87 IVAN KOSTIN
87 MAIMU SORGA
83 MARIA LEPPIK
82 ASTA SOMELAR
80 RAISSA LUŠTŠAJEVA
80 ZINAIDA LAUGA
80 SILVI TAMM
75 ÜLO MAHLA
75 OLGA MEOMA
65 EDKAR UNT
65 TEA TAMM
60 OLEG BARINSKI-GESJUK
60 MAIE TAPPO

18.09 Tähemaa küla
22.09 Metsakivi küla
24.09
Vara küla
30.09
Vara küla
23.09
Koosa küla
05.09 Koosalaane küla
25.09 Kuusiku küla
28.09
Selgise küla
01.09
Koosa küla
16.09 Tähemaa küla
01.09
Undi küla
10.09
Särgla küla
01.09 Metsakivi küla
06.09
Koosa küla

SÜNDINUD OKTOOBRIS
93 GERTRUD KALLUSTE
87 AKSEL KOOK
86 HELGA KIRS
85 FEKLENJA GUSSEVA
82 INNA ARUOJA
81 AGU KALLAS
60 ANNE ALA
60 URMAS LEPP
60 ROBERT FILIMONOV

06.10
Koosa küla
27.10
Põdra küla
15.10 Vanaussaia küla
03.10 Metsakivi küla
30.10
Põdra küla
06.10 Sookalduse küla
04.10
Koosa küla
10.10
Vara küla
17.10
Koosa küla

september - oktoober 2017

MATI LÄTTE
09.05.1941 - 01.09.2017
Koosa küla

UUED VALLAKODANIKUD!
HELELI KLEMMER
13.06.2017 Matjama küla
MIRTEL VILLEMSON
14.06.2017 Vara küla
TIMO KOKK
12.07.2017 Koosa küla
CAMILLA JELIZAROVA
21.07.2017 Metsakivi küla
HELENE SOPLEPMANN
27.07.2017 Mustametsa küla
EDWIN KONOVALIK
31.07.2017 Koosa küla
MARTIN KOLL
06.08.2017 Vanaussaia küla

Õnnitleme lapsevanemaid!

MEELIS LIIVAK
16.11.1970 – 10.09.2017
Kauda küla

Mälestame.
Avaldame kaastunnet
lähedastele!

Teenistused Vara
Brigitta kirikus:
Pühapäev, 8. oktoober, kell 12.
Lõikustänupüha
Teisipäev, 31. oktoober kell 12.
Usupuhastuspüha. Reformatsioon 500.
aastapäev.
NB! Tartu Praostkonna ühine
Jumalateenistus Tartu Peetri Kirikus
Neljapäev, 2. november, kell 18.
Kõikide surnute mälestuspäev ehk
hingedepäev
Pühapäev, 12. november, kell 12. 23.
pühapäev pärast nelipüha.
Info: Aare Vilu tel 5192 3923
aare.vilu@eelk.ee

SÜNDINUD NOVEMBRIS
91 MELLONI LUIK
89 LAURA KIRSIP
88 STEFANIDA ŠLABOVITŠ
86 EMILIE SAKSA
85 KLAVDIA MAZINA
85 VEERA SCHÜTS
85 JEVGENI JEVDOKIMOV
82 HELGI KIVI
82 GALINA PETUKHOVA
65 JÜRI LUHT

30.11
Koosa küla
08.11 Papiaru küla
23.11
Kargaja küla
18.11 Papiaru küla
13.11 Kargaja küla
22.11 Sookalduse küla
29.11
Koosa küla
18.11 Papiaru küla
23.11Mustametsa küla
28.11
Alajõe küla

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

