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Elus taandub kõik suutlikkusele tasakaalustada oma vajadusi, unistusi, ambitsioone sellega, mis on tegelikult – praktiliselt teostatav. 
Need, kes seda oskavad, on selgeks saanud ka elu elamise keerulise kunsti!    (Tom Peters)

Aastaring on jõudnud taaskord talvise 
pööripäeva lähedusse ning päikesevalgust 
meie ümber jääb aina vähemaks. Kuigi 
„pime” aeg kahandab meis tegutsemis-
tahet, annab ta teisipidi meile võimaluse 
nii aja maha võtmiseks, perega enam koos 
olemiseks kui ka mõtisklemiseks. 
Traditsiooniliselt on aasta viimane kuu 
olnud möödunust kokkuvõtete tegemise 
ja eelkõige enesele uute lubaduste andmise 
aeg. Millised sündmused rikastasid meie 
päevi, mida meelil hoida, mida unustada, 
mida kõigest sellest õppida? See on meie 
kõigi loomulik püüd areneda, leida endas 
rahu ja mõistmine.
Meie vallas möödus 2016. a haldusrefor-
mi kontekstis kirglikult ning kavandatud 
investeeringute osas tegusalt. Lõpule on 
jõudnud Koosa sauna renoveerimine 
ning alustatud on Koosa Mängude maja 
rekonstrueerimisega. Värskema ja rõõm-
sama ilme said Vara lasteaia Naerupallide 
rühmaruumid. Kokkuvõtvalt saab omava-
litsuse tegemisi hinnata eelarve täitmise 
pinnalt, millega saime endi arvamuse ko-
haselt üsna hästi ka hakkama.
Ja ongi taaskord aeg lubada advendiküü-
naldel särada, mille paistel on kergem ehk 
lahti lasta liigtühistest muremõtetest ning 

enam rõõmu tunda jõuluimedest.
Vallavolikogu ja vallavalitsuse nimel 
täname Teid kõiki, kes Te oma südame ja 
hingega olete osalenud Vara valla arengus, 
hoidnud oma kodu, hoolinud oma perest, 
oma naabritest ja meid ümbritsevast kesk-
konnast. 

Rahulikku jõuluaega, head vana-aasta 
lõppu, hingerahu ning armastust. 

Tarmo Leini
Volikogu esimees

Väino Kivirüüt
Vara vallavanem

Hea VallaraHVas!
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VALLAVALITSUSES
Vallavalitsuse istungitel
Väljastati ehitusluba Vara külas Vara koolimaja kinnistul staa-
dioni rekonstrueerimiseks; Mustametsa külas Lutsu kinnistul 
käsitööhoone ümberehitamiseks; Tähemaa külas Allikatalu kin-
nistul küüni ümberehitamiseks ja sanitaarhoone püstitamiseks; 
Vara külas Vara saeveski kinnistul puidutööstuse hoone laien-
damiseks; Koosa külas Kingumäe kinnistul garaaži ehitamiseks; 
Corle OÜ-le mikrotorusüsteemi ja fiiberoptiliste sidekaablite 
paigaldamiseks; Alajõe külas Põdra kinnistul, Koosalaane kü-
las Tamme kinnistul, Tähemaa külas Poksi ja Nõmme kinnistul 
ning Välgi külas Sepa-Kaarli kinnistul puurkaevude rajamiseks; 
Vara külas Vara-Varamõisa kergliiklustee ehitamiseks; Koosa kü-
las Mängude maja kinnistul spordihoone rekonstrueerimiseks; 
Koosalaane külas Anna kinnistul eluhoone püstitamiseks.
Väljastati kasutusluba Kusma külas Künnapuu kinnistul teravil-
jahoidla kasutusele võtmiseks.  
Määrati katastriüksuste jagamise käigus tekkivate katastriüksus-
te koha-aadressid ja sihtotstarbed Kitse-Kaarli, Kalda, Maasika, 
Rootsi, Kristi, Radlepa ja Nuka kinnistute kohta. 
Nõustuti maa ostueesõigusega erastamisega Ätte külas Kitse-
Kaarli kinnistul asuva elamu juurde.
Nõustuti isikliku kasutusõiguse seadmisega OÜ Elektrilevi ka-

suks tehnorajatiste püstitamiseks Teeääre ja Mängude maja ka-
tastriüksustele Koosa külas ja Eesti Lairiba Arenduse SA kasuks 
sideehitiste ehitamiseks ja hooldamiseks vastavalt Corle OÜ töö-
projektile.
Kinnitati Vara ja Koosa lasteaia hoolekogude koosseisud 
2016/2017 õppeaastaks.
Muudeti katastriüksuste senist koha-aadressi ning määrati uued 
koha-aadressid (vt tabel 1).
Tunnistati Koosa mängude maja ümberehituse omanikujärele-
valve teostamise edukaks pakkujaks Maalord OÜ kui madalaima 
hinnaga pakkumus.

Elanike arvamuse väljaselgitamise küsitluse korraldamine

Määrati haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuse piiride 
muutmisega kaasneva elanike arvamuse väljaselgitamiseks kaks 
küsitluspunkti, mis asuvad Vara vallamajas ja Koosa raamatuko-
gus. Küsitlus küsitluspunktides toimub pühapäeval 11. det-
sembril kell 10.00-18.00 ja esmaspäeval, 12. detsembril kell 
10.00-18.00

Küsitluslehele kantakse küsimus: „Kas toetate Alatskivi valla, 
Peipsiääre valla ja Vara valla ühinemist ühiseks omavalitsusük-
suseks?“ vastusevariantidega „jah“ ja „ei“.

Elle Padar
Vallasekretär

VallaValITsUs aNNaB TeaDa

Lumetõrjetööde teostamisest 

Vara valla territooriumil paiknevatel vallateedel teostavad tali-
hooldust alljärgnevad ettevõtjad:

Vara piirkond – Paul Riispere, Tormi talu
kontakt: Paul Riispere  tel 521 5003

Koosa piirkond – FIE Raido Tamm
kontakt: Raido Tamm tel 513 8927

Maakond Omavalitsus Asustusüksus Katastritunnus
Katastriüksuse 
olemasolev
lähiaadress

Katastriüksuse
uus lähiaadress

Tartumaa Vara vald Kargaja 86102:002:0057 Kargaja farm Vanafarmi
Tartumaa Vara vald Undi 86101:006:0255 Kerammika Savi
Tartumaa Vara vald Meoma 86102:001:0117 Lauridooma Lauri-Tooma
Tartumaa Vara vald Meoma 86102:001:0118 Lauridooma Lauri-Tooma
Tartumaa Vara vald Koosa 86102:001:0119 Lauridooma Lauri-Tooma
Tartumaa Vara vald Selgise 86101:004:0008 Jaani Suvemaja Jaani
Tartumaa Vara vald Põldmaa 86102:002:0270 Kettuse Kraaviääre
Tartumaa Vara vald Kargaja 86102:002:0097 Kargaja maa Vana-Kargaja
Tartumaa Vara vald Kargaja 86102:002:0098 Kargaja maa Vana-Kargaja
Tartumaa Vara vald Kargaja 86102:002:0099 Kargaja tee Kõnnu-Kargaja-

Põldmaa tee
Tartumaa Vara vald Metsakivi 86102:001:0763 Savikoda Savikoja
Tartumaa Vara vald Koosa 86102:001:0706 Mõisamaa koht Teenurga
Tartumaa Vara vald Sookalduse 86102:001:0028 Marttisoo Mardisoo
Tartumaa Vara vald Välgi 86101:002:0113 Välgi tee Välgi-Alajõe tee
Tartumaa Vara vald Välgi 86101:002:0155 Kalmistu tee Kirikutaguse tee
Tartumaa Vara vald Välgi 86101:002:0110 Välgi 1 Välgimäe

Tabel 1. Vara vallas asuvate katastriüksuste lähiaadresside korrastamine
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Välgi piirkond – OÜ Mantar Invest
kontakt: Andres Tarto tel 515 9294

Vallapoolne kontaktisik lumetõrjetöödel on Vara valla abivalla-
vanem Tarmo Kivi 
tel 5301 5866, e-mail keskkond@varavald.ee 

Analoogselt eelmisele aastale korraldatakse vallateede hool-
duse käigus esmast lumetõrjet ka püsielukohana kasutatavate 
majapidamisteni, milleni viiv eratee lõik on pikem kui 70 m, 
või hoolduse vajadus on otsustatud sotsiaaltöötaja ettepanekul. 

Tähtis: Hooldatavatel erateelõikudel palume eemaldada hool-
dust takistavad puuoksad ning tähistada või eemaldada sahka-
misel tehnikale ohtlikud objektid (kivid, metallobjektid, kän-
nud jms.) Vallateede hooldajate töökohustuste hulka ei kuulu 
eraparklate hoovide või platside hooldus.
Mõistvat suhtumist ning rahulikku talveaega kõigile!

Tarmo Kivi
Vara valla abivallavanem

VALLAVOLIKOGUS
Volikogu istungil 12. oktoobril 2016. a.
1. Vara valla arengukava tegevuskava 2016-2025 kinnitamine
2. Vara valla eelarvestrateegia 2016-2020 kinnitamine
Volikogu 31.08.2016 otsusega kiideti heaks ja suunati avalikule 
väljapanekule arengukava tegevuskava 2016-2025 ja eelarvestra-
teegia 2016-2020 eelnõu. Avaliku väljapaneku tulemuste arute-
lud toimusid 19. septembril Koosa noortekeskuses ja 20. septem-
bril vallamajas.
Otsustati: kinnitada Vara valla arengukava tegevuskava aastateks 
2016-2025 ja eelarvestrateegia aastateks 2016-2020.
3. Nõustumine ühinemisläbirääkimisteks Kallaste linnaga
Kallaste linnavolikogu tegi 12.09.2016. a otsusega Vara valla-
volikogule ettepaneku ühinemisläbirääkimiste alustamiseks 
haldusterritoriaalse korralduse muutmise eesmärgil.
Otsustati: nõustuda ühinemisläbirääkimistega Kallaste linnaga.
4. Ühinemisläbirääkimiste pidamiseks valdkondlike töörüh-
made koosseisude täiendamine
Vallavolikogu 03.08.2016. a moodustati ühinemisläbirääkimiste 
pidamiseks valdkondlikud töörühmad. Igasse rühma nimetati 
Vara valla esindajatena kolm liiget. Vara piirkonna spordi- ja ter-
vishoiuvaldkonna, sotsiaalvaldkonna ning hariduse- ja kultuuri-
valdkonna töörühmad on teinud ettepaneku nimetada töörüh-
madesse täiendavalt liikmeid, kuna kõik liikmed ei saa alati töö-
koosolekutest osa võtta.
Otsustati: lisada spordi- ja tervishoiuvaldkonna töörühma 
Tarmo Leini ja Raido Tamm, sotsiaalvaldkonna töörühma Vaike 
Torokvei ja Ain Prisk ning haridus- ja kultuurivaldkonda Rein 
Schihalejev.
5. Haldusterritoriaalse korralduse komisjoni juhtrühma ni-
metamine
Otsustati: nimetada juhtrühma koosseisu Tarmo Leini, Väino 
Kivirüüt ja Küllike Kuusik. 

Volikogu istungil 10. novembril 2016. a.
1. Alatskivi valla, Kallaste linna, Peipsiääre valla ja Vara valla 
ühinemislepingu eelnõu tutvustamine
Haldusreformikomisjoni esimees Küllike Kuusik tutvustab ühi-
nemislepingu eelnõu, mis on kokku pandud ühinevate omava-
litsuste töörühmade poolt ja juhtrühmade poolt ülevaadatud. 
Töörühmades on olnud teemaks Kallaste linnaga läbirääkimiste 
lõpetamine seoses suure võlakoormusega.
Otsustati: lülitada järgmise volikogu istungi päevakorda läbi-
rääkimiste lõpetamine Kallaste linnaga ning ühinemislepingu ja 
selle lisade avaliku väljapaneku korraldamine.

Volikogu istungil 16. novembril 2016. a.
1. Külade elanike taotlused liitumiseks haldusreformi käigus 
Tartu vallaga
Volikogu istungist osavõtjana registreerunud Rein Salumets an-
nab istungi juhatajale üle Koosa ja Meoma küla elanike nime-
kirjad, millega nad soovivad samuti liituda haldusreformi käigus 
Tartu vallaga.
Tarmo Leini – tutvusin esitatud külade nimekirjadega, seaduse 
järgi on vähemalt 1%, kuid mitte vähem kui viiel hääleõiguslikul 
valla elanikul õigus teha kohaliku elu küsimustes volikogule al-
gatusi. Need kriteeriumid on täidetud ja teen ettepaneku lisada 
Vara piirkonna külade nimekirjadele ka Meoma ja Koosa küla-
de nimekirjad ja sellega täiendada ka otsuse eelnõu. Ettepaneku 
poolt hääletab 14 ja erapooletu on üks volikogu liige.  
Tarmo Leini loeb ette täiendatud otsuse eelnõu. Vara valla küla-
de Alajõe, Kauda, Keressaare, Kusma, Kuusiku, Matjama, Mus-
tametsa, Papiaru, Pilpaküla, Selgise, Sookalduse, Särgla, Undi, 
Vara, Välgi, Ätte, Meoma ja Koosa külade elanikud on esitanud 
Vara vallavolikogule ettepaneku Vara valla piiri muudatuseks 
ning külade üleandmiseks Tartu valla koosseisus, st ühineda 
Tartu suunal kui läbirääkimised toimuvad Alatskivi ja Peipsiääre 
suunal.
Vara piirkonna külade elanikud on esitanud volikogule kokku 
357 allkirja sooviga liituda Tartu vallaga, täna lisandus sellele 
Koosa külast 10 elanikku ja Meoma külast viis elanikku.
Sirje Leini – volikogu on vastu võtnud otsuse (25.05.2016) val-
da mitte poolitada, vaid liikuda edasi ühtse vallana kas Tartu või 
Alatskivi suunal. Praegu ollakse niikaugel, et ühinemislepingu 
eelnõu Alatskivi ja Peipsiääre vallaga on avalikustamise järgus. 
Mida arvavad nüüd külade eraldumisest teised meie lepingu osa-
pooled? 
Küllike Kuusik – üks asi on ühinemisleping, läbirääkimised toi-
muvad ikka, sellele on pandud ajaline piir. Teine asi on elanike 
soov liituda külade kaupa teises suunas kui on ühinemisleping. 
Külade protsess saab toimuda ka hiljem, sellel ei ole ajalist täh-
taega, see ei takista meil täna ühinemislepingut sõlmida. Ühine-
mislepingu peame esitama maavanemale 1. jaanuariks 2017. a. Et 
suuname lepingu avalikule väljapanekule, see ei puuduta külade 
üleandmise protsessi. Külade üleandmisega on vajalik teha kü-
lades küsitlus, mida me kindlasti ei jõua ära teha 1. jaanuariks 
2017. a.
Madis Avi – volikogu hääletas varasemal volikogu istungil valla 
poolitamise võimaluse maha. Tegelikult on Vara pool seotud Tar-
tu vallaga palju rohkem kui Peipsi piirkonna valdadega. Meil on 
siin omad ettevõtted - saeveski, vutifarm, põllumajandusühistu; 
Väägvere ja Tammistu lapsed käivad Vara lasteaeda. Omal ajal, 
kui olin volikogu esimees, moodustasime Koosa osavalla selleks, 
et teha kaks eraldi valda. Täna on aga antud väga palju allkirju 
liitumiseks Tartu vallaga ning me peame rahva arvamusega ar-
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vestama.
Tarmo Leini – seadus lubab külade kaupa eralduda. Kui läheme 
seda teed, et lubame teha ettepaneku külade eraldumiseks, siis 
julgen arvata, et lepingupartnerid Alatskivi ja Peipsiääre ütlevad 
meiega edasistest läbirääkimistest üles ning sellega laseme kogu 
senise suure töö põhja.  
Sirje Leini – elan ise Sookalduse külas, töötan Koosal ning tean, 
et enamus Koosa rahvast soovib kindlasti Tartu poole liituda. Me 
kõik saame aru, et võiks olla üks suur Põhja-Tartumaa vald. Toon 
veel võrdluseks faktid, et Vara vallas makstakse sotsiaaltoetusi 14 
erinevat liiki, Tartu vallas vaid mõned. 
Lea Saul – esindan Kusma küla ning korjasin kokku 70 allkirja, 
kellelegi ei teinud ma „ajupesu“, ainult kaks inimest soovis liitu-
da Alatskivi suunal. Ajalooliselt on kihelkonnapiir olnud piiriks. 
Praegu meil on oma kool, lasteaed, kirik ja kalmistu, elatud on 
Koosast lahus. Kool on küla süda. Mulle teeb muret see, et täna 
on Vara põhikoolis 86 õpilast, aga Koosa piirkonna 46 last käib 
Alatskivi kooli. Miks käivad Koosa lapsed Alatskivile ja mitte 
Vara kooli? Vara kool päästaks ka ära ülerahvastatud Kõrvekü-
la kooli, Tammistu lapsed saaksid siia kooli käima. Tulin täna 
siia, et näha, kas volikogu julgeb ikka nende 400 inimese tahte 
vastu hääletada. Olen maavanemaga külade eraldumise teemal 
vestelnud, me ei pea liituma praegu. Seda protsessi me kindlasti 
jätkame.
Rein Salumets – elan Koosa külas ja võin siin ka rääkida terve 
ajaloo majandite liitmistest ja lahutamistest ning endise Kallas-
te rajooni piiridest. Kui hakkame praegu lahutama, siis tuleb ka 
tulubaas jagada. Teil on siin saeveski, vutifarm, põllumajandusü-
histu – meil Koosal ainult soo ja kuremarjad.
Ülo Enno – Koosa ja Vara külanõukogu ühines 1977. a. Mina 
küll ei saa öelda, et sellest ajast midagi paremuse poole läks. 
Sügaval „nõukaajal“ oli see sundabielu. Õige oleks lahutada ki-
helkonnapiiri pidi, millest Vara pool jääks kindlalt Tartu poole. 
Olen käinud Tartu vallas haldusreformi teemal rääkimas ja tean, 
et Tartu vald ei taha tegelikult kellegagi liituda, aga Vara poole 
on nõus vastu võtma. Alatskiviga ühinedes kardan, et Vara kool 
likvideeritakse. Meie poole tõmbekeskus on kindlalt Tartu, mitte 
Alatskivi ja Peipsiääre. Olen kindlalt selle poolt, et liituda Tartu 
vallaga, me ajame seda asja edasi. Kui tuleb hääletamine, siis olen 
kindel, et vähemalt 80% külade elanikest hääletab Tartu vallaga 
liitumise poolt.
Tarmo Leini – sõnavõtust selgus, et kui hea on Tartu vallas. Kui 
palju me tegelikult ikka käime läbi Tartu vallaga? Vaadake näi-
teks Tammistut, mis sellest kohast on saanud. Volikogu esime-
hena seisan ma ühtse valla eest ja ei soovi praegust Vara valda 
lõhestada.
Raido Tamm – et Vara vald on selle piirkonna paremini toimiv 
omavalitsus, anname siis võimaluse hoopis Väägvere ja Tammis-
tu küladel meiega liituda. Kui täna teeme positiivse otsuse, siis 
Alatskivi ja Peipsiääre vallad lõpetavad meiega lepingu. Mis saab 
siis Koosa piirkonnast? Samas me ei ole ka kindlad, et Tartu vald 
ikka võtab neid külasid.
Ain Prisk – ma võiks ka minna allkirju koguma ja olen kindel, et 
näiteks Kõnnu, Tähemaa ja Kargaja kandi rahvast enamus soovib 
liituda Tartu vallaga.
Küllike Kuusik – vahe on selles, et Tartu vald on välja öelnud, et 
on nõus liituma ainult poole Vara vallaga, st Vara piirkonnaga.
Raido Tamm teeb ettepaneku asuda hääletama.
Kaisa Edenberg palub nimelist hääletamist.
Istungi juhataja Tarmo Leini paneb hääletusele: esitada ettepa-
nek Tartu Vallavolikogule läbirääkimiste alustamiseks piiride 

muutmiseks Vara valla külade (Alajõe, Kauda, Keressaare, Kus-
ma, Kuusiku, Matjama, Mustametsa, Papiaru, Pilpaküla, Selgi-
se, Sookalduse, Särgla, Undi, Vara, Välgi, Ätte, Meoma, Koosa) 
Tartu valla koosseisu arvamisega 2017. a kohalike omavalitsus-
te valimise käigus seoses haldusreformi läbiviimisega – poolt 
hääletab kuus volikogu liiget (Madis Avi, Kaisa Edenberg, Elle 
Koort, Margus Kustala, Küllike Kuusik, Meelis Pärna) ja vastu on 
üheksa volikogu liiget (Sirje Leini, Tarmo Leini, Raini Oja, Aivar 
Ots, Ain Prisk, Reigo Põdersalu, Veiko Semilarski, Raido Tamm, 
Haibula Zirkilov). 
Otsus: Vara vallavolikogu ei nõustunud ettepaneku tegemisega 
Tartu vallavolikogule läbirääkimiste alustamiseks  piiride 
muutmiseks Vara valla külade Tartu valla koosseisu arvamisega 
2017. a kohalike omavalitsuste valimiste käigus seoses 
haldusreformi läbiviimisega.
2. Haldusterritoriaalse korralduse ja piiride muutmise algata-
miseks läbirääkimiste lõpetamine Kallaste linnaga
Kallaste linnavolikogu tegi Vara vallavolikogule 12.09.2016 ette-
paneku alustada ühinemisläbirääkimisi haldusterritoriaalse kor-
ralduse muutmiseks.
Vara vallavolikogu nõustus 12.10.2016 ühinemisläbirääkimistega 
Kallaste linnaga.
Ühinemisläbirääkimiste käigus on aga selgunud, et Vara, Alatski-
vi ja Peipsiääre vallad soovivad ühinemisläbirääkimised Kallaste 
linnaga lõpetada linna suure laenukoormuse tõttu. Enim inves-
teeringuid avaliku infrastruktuuri (tänavad, lasteaiad, kool) osas 
vajab just Kallaste linn. Suured erinevused on ka makstavates 
sotsiaaltoetustes ja samal ametikohal töötavate töötajate palka-
des.
Kallaste linnaga läbirääkimiste lõpetamise poolt hääletavad kõik 
volikogu liikmed.
Otsustati: lõpetada läbirääkimised haldusterritoriaalse 
korralduse muutmiseks Kallaste linnaga.
3. Ühinemislepingu ja selle lisade avaliku väljapaneku korral-
damine
Haldusreformikomisjoni esimees Küllike Kuusik annab ülevaa-
te ühinemislepingu eelnõust, mille on komisjonid läbiarutanud 
ning teinud ettepaneku selle avalikule väljapanekule suunami-
seks. 
Otsustati: korraldada Alatskivi, Peipsiääre ja Vara valla 
ühinemislepingu avalik väljapanek 17. novembrist kuni 
9. detsembrini k.a. Määrata ettepanekute ja vastuväidete 
esitamise tähtajaks 9. detsember 2016. a kell 12.00. Anda välja 
ühinemislepingu kohta valla infolehe erileht.
4. Haldusterritoriaalse korralduse komisjoni juhtrühma liik-
mete töö tasustamine
Otsustati: määrata haldusterritoriaalse korralduse komisjoni 
juhtrühma liikmete hüvitise suuruseks 30 eurot ühe istungi eest 
vastavalt esitatud esildistele.
5. Vara vallavolikogu 30.03.2016. a määruse nr 9 „Sotsiaaltoe-
tuste määramise ja maksmise kord Vara vallas“ § 35 muutmi-
ne
Sotsiaalnõunik Vaike Torokvei kommenteerib määruse § 35 „Pe-
rekonna sissetulekust mittesõltuvad toetused“ muutmist alates 
01.01.2017. a. Praegu kehtivad toetustemäärad on sotsiaalkomis-
jonis läbi arutatud ja otsustatud teha volikogule ettepanek tõsta 
järgmiste toetuste määrasid: matusetoetus 150-lt 200-le eurole; 
suure pere toetus 20-lt 30-le eurole lapse kohta eelarveaastas; ras-
ke ja sügava puudega lapse igakvartaalne toetus 30-lt 50-le euro-
le; sügava puudega täiskasvanu igakvartaalne toetus 40-lt 50-le, 



Vara valla infoleht nr. 117 5 november - detsember 2016

raske puudega täiskasvanu hooldaja toetus 20-lt 30-le kuus; sü-
gava puudega täiskasvanu hooldaja toetus 30-lt 50-le kuus, puu-
dega lapse hooldaja toetus 30-lt 50-le kuus.
Otsustati: kinnitada toetuste määrade muutmine alates 
01.01.2017. a esitatud ettepaneku alusel.
6. Info
Vallavanem Väino Kivirüüt:
Koosa sauna remont on lõpetatud, mööbel valmimisel. Loodame 
sauna avada detsembri teisel poolel.
Koosa mängude maja ehitus kulgeb plaanipäraselt.
Vara kooli staadioni projekt on komisjonis hindamisel, ootame 
rahastamisotsust.
Vara-Varamõisa kergliiklustee projekti EAS ei rahastanud, mille 
peale esitame EAS-ile vaide.

Volikogu istungil 30. novembril 2016. a.
1. Vara valla 2016.a.lisaeelarve nr 1
Otsustati: kinnitada lisaeelarve kogusummas 141 408 eurot.
2. Vara valla 2017.a.eelarve tutvustamine
Finantsnõunik H.R. Lvova: 2017. a eelarve koostamisel on alu-
seks võetud volikogu poolt kinnitatud valla eelarvestrateegiat 
aastateks 2017-2020. Esialgsesse eelarvesse ei ole arvestatud 
riigieelarvelist toetusfondi ca 360 000 eurot (hariduskulud, toi-
metulekutoetus, vajaduspõhine lastetoetus, teederaha jm), mil-
lele lisanduvad veel sihtotstarbelised toetused. Tulude ja kulude 
kogumaht on 1 645 245 eurot. Tulumaksu laekumine võrreldes 
2016. a suureneb 2,5% ehk 25 500 eurot. Vastavuses eelarvestra-
teegiaga on personalikulude tõus valla eelarvest palka saavatele 
töötajatele  planeeritud kuni 6,2 %.
Volikogu liige V. Semilarski esitas küsimuse, kas on uue aasta ee-
larves planeeritud lastekaitsespetsialisti ametikoht, mis seaduse 
järgi peab vallas olema. Küsimus anti lahendamiseks sotsiaalko-
misjonile. 
Otsustati: võtta esitatud informatsioon teadmiseks. Suunata 
2017. a eelarve I lugemisele järgmisel volikogu istungil.
3. Vallavara võõrandamine
Vallavalitsus esitas volikogule eelnõu Alajõe külas asuva Muru 
kinnistu avaliku kirjaliku enampakkumise korras võõrandami-
seks (endine Vara metskonna kontor, kat.tunnus 86101:001:0244). 
Volikogu liikmed tegid ettepaneku praegu kinnistut mitte müüa, 
vaid lükata see edasi kevadperioodile. 
Otsustati: korraldada Muru kinnistu avaliku kirjaliku enampak-
kumise korras võõrandamine 2017. a kevadperioodil.
4. Info
Vallavanem Väino Kivirüüt selgitab rahandusministeeriumile 7. 
novembril k. a saadetud kirja erisuse taotlemiseks haldusreformi 
seaduse rakendamisel seoses läbirääkimiste lõpetamisega Kal-
laste linnaga ning rahandusministeeriumi 21.11.2016. a vastust, 
millest järeldub, et meie pöördumisest ei ole õigesti aru saadud. 
Koostasime rahandusministeeriumile uue kirja, milles taotleme 
erapooletu auditi läbiviimist, mis sisaldaks nii kohustuste kui ka 
investeeringuvajaduste analüüsi ning mõjuanalüüsi Alatskivi, 
Peipsiääre ja Vara valla ühinemisel tekkiva omavalitsuse eelarve-
le ja arenguperspektiivile.
Haldusreformi teemal toimub Tartus 2. detsembril kohtumine 
uue ministriga, kus arutame koos Alatskivi ja Peipsiääre vallaga 
Kallaste linnaga mitteliitumise teemat.

Elle Padar, vallasekretär

Sulle, hea Alajõe, Kauda, Keressaare, 
Kusma, Kuusiku, Matjama, Vara, 

Mustametsa, Papiaru, Selgise, Sookalduse, 
Särgla, Undi, Välgi, Ätte, ja Pilpaküla 

elanik!
Sulle, kes Sa tunned samamoodi muret 

nagu minagi meie edasise elu pärast peale 
valdade ühinemist!  

Alustuseks olgu öeldud, et siinkirjutaja ei ole kunagi 
tahtnud suurest poliitikast osa võtta, sest see tundub 
üsna räpane maailm ja see tunne ei ole mind petnud. 
Aga enne, kui tõsine mure mind pastakat ja paberit 
haarama pani, jõudsin veel osaleda nii avalikul haldus-
reformi infotunnil kui ka külalise - vabakuulajana meie 
valla volikogu istungil, kus meie tulevik taas teemaks 
oli. Mina polnud seal istungil ainus, peale minu oli veel 
kümmekond asjade käigust huvituvat murelikku ini-
mest, kel oli väga põhjalikud ja veenvad sõnavõtud.

Teadaolevalt on läbirääkimisi alustatud Alatskivi ja Pei-
psiäärse vallaga, Kallaste linn oma suure võlakoormaga 
„visati üle parda“. On muidugi väga sinisilmne loota, et 
seda riigi poolt tagasi kampa ei suruta ja meie nende võl-
ga maksma ei hakka, aga ega ilma Kallastetagi ei ole meil 
sealt midagi toredat oodata nagu üleüldse haldusrefor-
mist kui see kunagi käiku läheb. Aga ohte on näha küll, 
nendest oli juttu kui meie, ligi 400 elanikku erinevatest 
küladest, oma allkirjaga tõestasime, et pööraksime oma 
pilgud pigem Tartu valla poole. Nendest kogutud allkir-
jadest Alatskivi-meelsed volikogu liikmed lihtsalt „sõit-
sid üle“, neile ei läinud üldse korda see, mida arvavad 
asjast nii paljud siitkandi inimesed.

11. ja 12. DETSEMBRIL TOIMUB RAHVAKÜSITLUS. 
Siit ka üleskutse - TULE HÄÄLETAMA! Leia see aeg 
sellel ühel päeval kahest, mil hääletamine kestab! Kuigi 
hääletamata jätmine on ka valik, on see siiski väga halb 
valik. Anname ka kõrgematele võimudele selge signaali 
oma tahtmistest! 

Veelkord – TULE ISE HÄÄLETAMA NING VÕTA 
NAABRINAINE, -MEES JA -LAPSED KA KAASA!
Helgema tuleviku nimel

Vara küla elanik Margit Poltan
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Seoses perehüvitiste seaduse jõustumisega 
01.01.2017 kaotab senine Elatisabi seadus 
kehtivuse ning luuakse kaks elatisabi liiki 
- kohtumenetlusaegne elatisabi ja täiteme-
netlusaegne elatisabi.  
1. jaanuarist 2017 käivitub uus elatis-
abiskeem, millega tagatakse üksinda last 
kasvatava vanema lapsele igakuine, üldju-
hul saja euro suurune elatisraha. Elatisabi 
maksmine ei vabasta elatisvõlglast tema ko-
hustustest, vaid riik nõuab võlgnevuse ko-
hustusi rikkunud vanemalt välja. 2015. aasta 
lõpu seisuga käis täitemenetlus enam kui 
8 000 elatisvõlgnikust vanema suhtes, kes 
olid oma lastele võlgu 14,5 miljonit eurot. 
Uus skeem toob kohtumenetlusaegse elati-
sabi kõrvale ka täitemenetlusaegse elatisabi. 
Kui varasemalt maksis riik lapsele elatisabi 
kohtumenetluse alustamise korral, siis uue 
elatisabiskeemi järgi maksab riik elatisabi ka 
täitemenetluse ajal.
Kohtumenetlusaegset elatisabi makstak-
se lapse vanemale või lapse seaduslikule 
esindajale, kes pöördub kohtusse, et nõuda 
lapsele elatist. Uue elatisabiskeemi kohaselt 
makstakse kohtumenetluse ajal elatisabi se-
nise 90 päeva asemel 150 päeva ning elatis-
abi päevamäära asemel makstakse elatisabi 
100 eurot kuus lapse kohta.
Mida teha kohtumenetlusaegse elatisabi 

saamiseks?
• Pöördu elatisnõudega kohtusse.
• Kohtumenetlusaegse elatisabi saamiseks 
esita pärast kohtusse pöördumist 30 päeva 
jooksul Sotsiaalkindlustusametile taotlus.
• Taotlusega koos esita Sotsiaalkindlustus-
ametile isikut tõendav dokument, makseet-
tepaneku määrus või hagi tagamise määrus. 
Samuti tuleb taotlusel märkida elatisnõude 
võlgniku nimi, isikukood või sünniaeg ja 
võimaluse korral ka aadress.
• Taotluse võib Sotsiaalkindlustusametile 
esitada ka elektrooniliselt, kuid sel juhul tu-
leb taotlus digitaalselt allkirjastada. 
Täitemenetlusaegset elatisabi makstakse 
lapsele elatist väljamõistva kohtulahendi 
(määruse) alusel. Alaealisele lapsele maks-
tav elatisabi kantakse üle lapse vanema või 
seadusliku esindaja arvelduskontole. Täi-
temenetlusaegset elatisabi makstakse täite-
menetluse ajal. Täitemenetlust on võimalik 
alustada kohtutäituri juures juhul, kui lapse-
le on kohtu poolt välja mõistetud elatis, kuid 
üks lapse vanematest lapsele elatist ei maksa. 
Täitemenetlusaegse elatisabi saamise eel-
duseks on, et täitemenetlus on kestnud neli 
täiskuud. Kui pärast 4-kuulist ooteperioodi 
ei ole elatist maksma kohustatud isik lapsele 
elatist maksma hakanud, hakkab riik pida-
ma arvestust selle üle, kas ja millises sum-

mas lapsele igakuiselt elatist laekub. Kui oo-
teperioodile järgneval kuul lapsele elatist ei 
laeku, hakkab riik lapsele maksma elatisabi 
kuni 100 euro ulatuses. See tähendab, et kui 
kohtuotsusega lapsele välja mõistetud elatis 
on väiksem kui 100 eurot kuus, makstakse 
ka elatisabi vastavalt kohtuotsusega mõis-
tetud summale. Kui välja mõistetud elatis 
on suurem kui 100 eurot kuus, maksab riik 
elatist 100 euro ulatuses. Täitemenetlusaeg-
set elatisabi on võimalik taotlema hakata 
alates 1. jaanuarist 2017. a. Elatisabi välja-
maksed tehakse eelmise kuu eest hiljemalt 
järgmise kuu 10-ndaks kuupäevaks. 
Mida teha täitemenetlusaegse elatisabi saa-
miseks?
• Pöördu elatisnõudega kohtusse (kui veel ei 
ole elatise väljamõistmise kohtulahendit).
• Kui elatist maksma kohustatud isik elatist 
ei maksa, siis pöördu kohtutäituri poole, et 
alustada täitemenetlus.
• Täitemenetlusaegse elatisabi saamiseks 
esita taotlus täitemenetlust läbiviivale koh-
tutäiturile. Kohtutäitur edastab seejärel kõik 
vajalikud andmed ise Sotsiaalkindlustus-
ametile.
Täpsem info Sotsiaalkindlustusameti kodu-
lehelt http://www.sotsiaalkindlustusamet.
ee/elatisabi/ 

ÕIGUs elaTIsaBIle
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Riigikogu kiitis heaks seaduse, millega 
kehtestatakse üksi elava pensionäri toetus. 
Toetuse suuruseks on 2017. aastal 115 
eurot.

Valitsuse algatatud sotsiaalhoolekande 
seaduse ja riikliku pensionikindlustuse 
seaduse muutmise seaduse kohaselt hak-
kavad üksi elava pensionäri toetust saama 
vanaduspensioniikka jõudnud inimesed, 

kes on enne toetuse väljamaksmist ela-
nud kuus kuud üksi ja kelle netopension 
on tuleval aastal alla 470 euro. Andmed 
võetakse rahvastikuregistrist perioodi 1. 
aprill kuni 30. september kohta. Toetus 
makstakse välja üks kord aastas oktoob-
rikuus. 

Toetuse maksmisel ei arvestata, kas vana-
duspensioniealine inimene töötab või ei 

tööta, samuti ei arvestata talle makstavaid 
muid sotsiaaltoetusi ja tulusid. Töine tulu 
jäetakse arvestamata selleks, et soodusta-
da vanaduspensionieas töötamist, sealhul-
gas osalise koormusega. Pensionäritoetust 
ei maksustata tulumaksuga ja makstud 
toetust ei arvata toimetulekutoetuse ar-
vestamisel sissetulekute hulka.

ÜKsI elaVa PeNsIONÄrI TOeTUs

Tervise Arengu Instituut viib ajavahemi-
kul 21. november – 18. detsember 2016 
läbi alkoholi liigtarvitamise ennetuskam-
paania „Vähem on parem“. Käesoleva 
kampaania kesksel kohal on anda mõtte-
ainet vaagimaks, mida alkoholitarvitami-
sega tegelikult võidab ja mida kaotab.

Eesti kuulub maailmas enim alkoholi tar-
vitavate riikide hulka. 2014. aastal tarvitati 
täiskasvanud elaniku (vanuses 15+) koh-
ta 11,7 liitrit) absoluutset alkoholi. WHO 
hinnangul on 6 liitrit elaniku kohta piir, 
millest alates tekivad olulised kahjud rah-
va tervisele. Üle riskipiiride tarvitas alko-
holi 2014. aastal 19,4% meestest ja 12,3% 
naistest, need numbrid on paari viimase 
aastaga võrreldes vähenenud. Alkoholi-
tarvitamist võib pidada Eesti ühiskonnas 
normiks, seda teeb enamik ja alkoholitar-
vitamist ei pea põhjendama. Täna ei küsi-
ta „miks sa jood?“, vaid „miks sa ei joo?“. 
Alkoholitarvitamist nähakse kui täisväär-
tusliku elu osa, alkoholitarvitamine on 
kvaliteetaeg.

Kampaania eesmärgid: 

• suunata sihtrühma mõtisklema enda 
suhte üle alkoholiga („miks ma joon“)  
ja vaagima, mida ta alkoholitarvitami-
sega tegelikult võidab või kaotab

• anda alkoholitarvitamise vähenda-
mise ideele positiivset sisu, aidata pi-
kaajaliselt kujundada uut normaalsust, 
kus alkoholitarvitamine ei oleks nor-
matiivselt eduka, kaasaegse elustiili 
osa

Kampaania suunab www.alkoinfo.ee 
veebilehele, mis on läbi teinud mahuka 
uuenduse - uus on nii sisu kui välimus. 
Uus veeb on sõbralikum ja motiveerivam 
ning püüab inimest noomimise asemel 
alkoholi vähendamise protsessis toetada. 
Lehelt leiab põhjalikke eneseabi materja-
le otsustamaks, kas alkoholi tarvitamist 
peaks vähendama ning suuniseid, kuidas 

muutusi ellu viia. Lisatud on ka nõuan-
deid lähedastele ning infot selle kohta, 
mida tähendab alkoholitarvitamise häire 
ravi. Endiselt leiab ka tõenduspõhist infot 
alkoholi ja selle tervisemõjude kohta.

Programm „Kainem ja tervem Eesti“  
üheks osaks on alkoholitarvitamise häi-
re ravi teenuse osutamine. 

Alkoholitarvitamise häire ravi on mõel-
dud inimestele, kes on sattunud alkoholi 
tõttu raskustesse. Siia alla kuuluvad nii 
liigjoomine, tsüklid ja tugev füüsiline sõl-
tuvus, kui ka igapäevane joomine (sh „tip-
sutamine”), mis segab tavapärast elu ja te-
gevust. Ravi alustamisel võib eesmärk olla 
kainuse kõrval ka kontrolli saavutamine 
tarvitatavate koguste ja sageduse üle.

Alkoholitarvitamise häire ravi hõlmab 
erinevaid tervishoiuteenuseid, mida osu-
tatakse patsiendi vajadustest lähtuvalt. 
Raviprotsess kestab keskmiselt 6-12 kuud. 
Hoolimata esineda võivatest tagasilangus-
test tuleks ravi jätkata. Ravi osutamisel 
lähtutakse astmelise ravi mudelist vasta-
valt patsiendi vajadustele ja tervislikule 
seisundile. Ravimeeskonda kuuluvad eri-
nevate valdkondade spetsialistid.

Ravi alustamisel viiakse läbi esmane hin-
damine ja koostatakse raviplaan, mida 
muudetakse vastavalt vajadusele. Ravi 
võib sisaldada nõustamisi erinevate spet-

sialistide poolt, psühhoteraapiat ja pat-
siendi õpetust. Raviprotsessi kaasatakse 
võimalusel ja patsiendi nõusolekul lähe-
dased, et patsienti toetada. Kuritarvitajate 
ja sõltlaste lähedastele pakutakse nõusta-
mist ka juhul kui lähedane ei ole ise ravil.

Alkoholitarvitamise häire raviteenus-
te saamiseks tuleb registreeruda Tartu 
Psühhiaatriakliiniku sõltuvushäirete õe 
vastuvõtule telefonil 731 9100 (esmas-
päev kuni reede 7.30-18.00) või inter-
netis aadressil http://www.kliinikum.ee/
eriarsti-vastuvott/registreerumine#top. 
Ravile tulekuks ei ole vaja saatekirja. Tee-
nust saavad nii ravikindlustatud kui ra-
vikindlustamata isikud alates 18. eluaas-
tast. Teenus on tasuta (v.a ravimid, mille 
eest tuleb ise maksta). Raviteenuseid ei 
osutata purjus inimestele. Vastuvõtuaega 
broneerides palume mainida, et soovi-
takse saada teenuseid programmi „Kai-
nem ja tervem Eesti“ raames. 

Programmi „Kainem ja tervem Eesti“ 
rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist 
eesmärgiga parandada alkoholi liigtar-
vitamise ennetamiseks ja raviks vajalike 
tervishoiu- ja tugiteenuste kättesaadavust 
ja kvaliteeti ning pakkuda varajase avasta-
mise- ja nõustamise- ning raviteenuseid.

PrOGraMM „KaINeM Ja TerVeM eesTI“
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KOOLIVEERG

ÕPETAJATE PÄEV

05. oktoobril oli ametlik õpetajate päev ning Vara Põhikooli 9. 
klass võttis selleks ajaks üle õpetamise rolli. Kõik 11 üheksan-
dikku said teada, mis tunne on olla klassi ees ja lapsi õpetada. 
Hommiku alustati aktusega, kus tehti ka hommikuvõimlemist ja 
andsime koolile teada, milline õpilane millist tundi annab.

Rollid jaotusid järgnevalt: Aiko Vaasast sai direktor ja 3. kl juha-
taja (õp Pille asendus), Nadjast vene keele õpetaja (õp Raili asen-
dus). Kevin võttis üle ajalooõpetaja Krista rolli ning Kristist sai 
1. klassi juhataja õpetaja Ruth. Taavi andis õp Eve asemel inglise 
keelt, Kaspari proovis sotsiaalpedagoogi õp Merli rolli. Õpetaja 
Küllit ja matemaatikat asendas Raigo. Rihost sai eesti keele õpe-
taja Eleene, õp Vallo rolli (loodusained ja informaatika) täitis 
Jaan-Hendrik ning Martin asendas matemaatika ja käsitööõpeta-
ja Iivit sel ajal, kui Eve-Liis õp Alvi rolli 2. klassi juhatajana täitis.

9. klass

KURGJA TALUMUUSEUMIS
Käisime 12. oktoobril 2016 aastal 2.-3. klassiga Kurgja talumuu-
seumis. Sõit sinna oli väga pikk. Aga sõidu ajal olid väga lõbusad 
ja lahedad õppetegevused. Esimene oli matemaatikatund, selle 
tunni ajal tegime väga ägedaid matemaatika ülesandeid plussi, 
miinuse ja kordamismärkidega. Siis tegime eesti keelt ja õppisi-
me veidike diftonge ja muid ägedaid asju. Tegime Lembitu maa-
linnuses peatuse, sõime natuke ja sõitsime siis edasi. 

Lõpuks jõudsime kohale. Seal võttis meid vastu rahvariietes nais-
terahvas. Ta rääkis meile kuidas vanal ajal elati. Nägime kõiki 
Eesti talus olevaid hooneid. Samuti rääkis ta meile väga palju loo-
madest ja nende kasvatamisest, näiteks eesti tõugu hobustest ja 
lammastest, kanadest ja küülikutest. Pärast seda läksime taremaj-
ja. Seal ajasime koort võiks ja arvasime kui palju kaalub kotike 
teravilja ja mitu hernest on koti sees. Seejärel läksime veskisse ja 
keerutasime veskikivis vilja. Ka segasime astjas leivatainast. Siis 
läksime tagasi tarre ja sõime karaskit, määrisime karaskile oma-
tehtud võid peale ja jõime teed. Tagasiteel oli inglise keele tund. 
Ekskursioon oli väga õpetlik ja tore.

Markus Kadaste
2. klass

SÜGISLAAT
6. oktoobril kihas terve koolimaja kõiksugu heast ja paremast, 
sest aula muutus hommikul tõeliseks laadaplatsiks. Müüjaid ja 
ostjaid oli terve plats täis ning kauplemine käis koduste hoidis-
te, küpsetiste, maiustuste, puuviljade ja marjade, põdravorstide, 
värviraamatute, maiustuste, ehete, helkurite, viljakimpude ja veel 
kõige uskumatult heaga. Sel aastal avasime ka riideäri, millest 
saadav kasum läheb meie kooli ürituste toetuseks.

Suur aitäh kõigile müüjatele ning üritusele kaasaaidanud lapse-
vanematele, oli ääretult tore!

KALADE ÕPITUBA
15. novembril said meie 7. ja 8. klassi õpilased oma bioloogiatun-
dides läbida kahetunnise kalandusalaste õpitubade programmi, 
mida korraldab Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituudi kalanduse 
teabekeskus koostöös Tartu Loodusmajaga. Selle raames said 
noored ülevaate Eesti vetes elutsevatest kaladest, nende mitme-
kesisusest, eluviisidest, seisundist ja tähtsusest looduses ja ka 
nende anatoomiast läbi praktilise tegevuse. Õpilaste tagasiside 
põhjal oli töötuba väga põnev ja andis vahelduse harilikele koo-
litundidele. 

Kaisa Telve
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Kooli sööklas on uued lauad!
Täname Vara vallavalitsust koolile tehtud uhke kingituse eest!

ISADEPÄEV PEREPÄEVANA
Enne isadepäeva tegime klassis oma isadest ja vanaisadest port-
reesid. Isadele valmistasime selle päeva puhuks puust „ajatu ka-
lendri”, mida saab ise iga päev õigeks panna. 

Klassis õppisime isadele esitamiseks Juku ja isa nalju, et neid siis 
isadepäeva üritusel saalis lavalt lugeda. See tuli meil hästi välja. 

Lahingkooli tegevväelased olid saali üles pannud oma relvad, 
näidati, kuidas neid kokku pannakse ja lahti võetakse. Kooli si-
seõues oli püsti telk ja võistlusrada. Sõita sai sõjaväe soomukiga. 
Saalis sai endale teha ka sõjaväe näomaalingut. 

Pärast väsitavat õppust ootas meid sööklas kringel ja teejoomine.

Oli põnev päev.

2. klass

 

Vara Põhikooli jõulukontsert  
20. detsembril kell 17.00  
Vara kooli aulas  
Esinevad muusikaklasside õpilased 

 
 

Vara Põhikooli kirikukontsert  
22. detsembril kell 17.00 Vara kirikus 
Esinevad Vara Põhikooli ja muusikaklasside 
õpilased, mudilaskoor ning lastekoor.  
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VARA LASTEAIAS

KEDA KIITA LEIVA EEST

LEIVALÕHNAS ON VILJAVÄLJAD,
SUVESOOJUS JA SÜGISPÄEV,
LEIVALÕHNAS ON TUULTE TUJUD, 
MULLA RÕSKUS JA KÄRMED KÄED.

Septembri viimasel nädalal oli Õnnetriinu 
lasteaia nädalateemaks „Terast toiduni”. 
Kõik rühmades arutletud teemad ja teh-
tud tegevused olid seotud antud teemaga. 
Naerupallide rühmas sai korraldatud 
leivaümbriste näitus. Iga laps tõi kaasa 
nende pere lemmikleiva ümbrise. Selgus, 
et perede lemmikuteks on erinevad ruk-
kileiva tooted. Olgu see siis “Rehe tõsine 
rukkileib”, “Rukkitasku”, “Püü peenleib”, 
“Jassi seemneleib”, “Pehmik” ning lasteaias 
süüakse “Rukkileiba”.
Hommikud Mõmmikute rühmas algavad 
hommikuringiga, mida me traditsiooni-
liselt alustame nädala teemaga seonduva 
luuletuse või lauluga. Leivanädala raames 
sai seekord õpitud värss loost „Keda kiita 
leiva eest“, mille lapsed kenasti igal hom-
mikul korrates reedeks selgeks said.
Nädala jooksul tutvusid lapsed erinevate 
ehedate meie põldudel kasvanud teravilja-
dega (nisu, rukis, oder, kaer, raps). Õpeta-
ja oli need eelnevalt kimpudesse köitnud 
ja ära kuivatanud. Nüüd said lapsed neid 
pildil olevaga võrrelda. Sai räägitud nen-
de kasvatamise vajalikkusest ning mida 
peale jahuks jahvatamist neist valmistada 
saab. Nüüd teavad meie lapsed, et nisust 
saab saia ja rukkist valmistatakse leiba 
ning odrajahust kui ka kaerahelvestest aga 
maitsvat putru. Isegi see on selge, et rap-
sist valmistatakse toiduõli. 
Rukkileib on ajast aega olnud kõikide 
jaoks tähtsal kohal. Missugune on rukis, 
kuidas üldse seda kasvatatakse, mida te-
hakse viljaga, nendele küsimustele saime 
vastuse vahvatelt onudelt, kes igapäevaselt 
tegelevad sellega, et meil oleks leib laual. 
Leivanädala raames planeeritud õppekäi-
guna külastasime kohalikku tulundus-
ühistut Kaarli, mis tegeleb teraviljakasva-
tusega. Seal võttis meid vastu onu Tarmo, 
kes näitas lastele teraviljahoidlat, kuhu 
ladustatakse põllult koristatud vili. Laste 
reaktsioon oli: NII PALJU VILJA! Julge-
mad said istuda „Upitaja” roolis. See tõs-
tuk on vajalik viljakottide tõstmiseks ning 
vilja kokku lükkamiseks. Poistele ja tüdru-
kutele pakkus see palju põnevust. 

Kõige huvitavamaks osutus aga ikkagi 
suur kollane kombain, mida mõned lap-
sed olid varem lasteaeda tulles kaugel põl-
lul töötamas näinud. Nüüd seisis see suur 
masin otse nende ees. Onu Tarmo tutvus-
tas lastele heedrit - teravaid nugasid, mis 
kõrred põllult lõikavad ning edasi kul-
geb vilja teekond läbi kombaini „kõhu.” 
Kahes pöörlevas trumlis pekstakse terad 
viljapeadest välja ning läbi mitmete sõel-
de jõuavad need lõpuks punkrisse ja sealt 
edasi kulgeb teekond autoga kuivatisse.

Lastele näidati ka suurt viljakuivatamise 
torni. Torn oli lastest mitmeid kordi kõr-
gem. Leivanädalal said lapsed teada, et 
teraviljast leiva saamiseks on vaja paljude 
inimeste armastusega tehtud töö.
Hoolivat suhtumist ja austust meid ümb-
ritsevasse kasvatame me maast madalast. 
Ütleb ju esivanemate tarkuski, et: „mida 
õpid noores eas, seisab eluaeg sul peas!”.

Naerupallid ja Mõmmikud tänavad neid 
töökaid onusid, kes teevad väga tähtsat 
tööd. 
Lepatriinude rühm alustas viljanädalat 
terakeste vaatluse ja katsumisega. Arutle-
sime, kus vili kasvab ja kuidas see põllult 
ära saab. Edasi olid lapsed nagu pisikesed 
möldrid – vaadeldi ja katsuti jahu ning 
rääkisime, et veskis jahvatatakse teradest 
jahu. Lastele meeldis väga jahu väikese lu-
sikaga ühest topsist teise tõsta. 

Ühel päeval mõtlesime, mida saab jahust 
valmistada? Lapsed said vaadelda, katsu-
da ja maitsta erinevaid leibasid. Nädala 
tipphetkeks oli kindlasti kaerahelbeküp-
siste valmistamine. Väikesed kokad said 
ise koostisained kokku segada, küpsised 
ahjuplaadile tõsta ja kokatädi Mare juures 
köögis küpsetamas käia. Õhtul maitsesi-
me pehmeid ja mõnusa maitsega küpsi-
seid. Viljanädal oli väga tegus ja teistmoo-
di, lapsed osalesid erinevates tegevustes, 
said väikese kogemuse küpsetamise näol.

 
Õpetajad Ave, Urve ja Tiia

LASTEAEDADES
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HARIDUSLIK 
ÕPPEPROGRAMM JÄÄAJA 
KESKUSES
Sel sügisel oli Vara Lasteaia Mõmmiku-
tel ja Naerupallidel tore võimalus osaleda 
Jääaja keskuse poolt pakutavas haridusli-
kus õppeprogrammis. Juba reisi algus ku-
junes omaette elamuseks, kuna sihtpunkti 
sõidutas suur reisibuss, millega sõitmine 
oli nii mõnelegi lapsele esmakordne. Jää-
aja keskuse hariduslik õppeprogramm oli 
mõeldud kahele vanusegrupile. Kohale 
jõudes suundusid nooremad lapsed kes-
kuse siseruumidesse ja vanemad lapsed 
praamisõidule Saadjärvel.

1,5 tunnine õpperetk praamiga Saadjärvel 
andis nii uusi teadmisi kui pakkus nau-
timiseks ka imetabast sügisilma. Järv oli 
peegelsile ja päike sillerdas järvepinnal. 
Lapsed otsisid Saadjärve sügavaimat koh-
ta ning said selle ise nööriga üle mõõta. 
Samuti sai kindlaks tehtud ka järvevee 
läbipaistvus ehk nähtavus vees. Järvel 
ringi sõites oli madalamas vees võimalik 
vaadelda järve põhja ning näha isegi kalu. 
Taimestiku uurimiseks tõmmati hulga-
liselt vetikaid ja muid veetaimi praamile 
ning tuvastati neid kaasasolnud pildi-
materjali alusel. Suurepärane sügisilm ja 
vahva õppimine läbi praamisõidu muutis 
õppepäeva tõeliselt meeldejäävaks!
Jääaja keskus oli suur ja vägev maja, kus 
eksponaadid läbi kolme korruse. Kesku-
se ekspositsioon oli huvitav ning inno-
vaatiliste lahendustega. Oli näha jääaja-
aegseid ja sellele järgnevate perioodide 
loomastikku kujutavaid topiseid. Lapsed 
said teada, et jääaeg oli üle 10 000 aastat 
tagasi ning sel ajal elasid mammutid ja 
mõõkhambulised tiigrid. Kahel korrusel 
võis veel kohata tarvase, ürghirve, jääkaru 
ning muude huvitavate loomade topiseid. 
Kõige rohkem avaldas muljet muidugi hii-
gelsuur mammut. Hiljem mängisid lapsed 
kompimismängu ning siis said nad või-

maluse tagasi minna koopasse, kus oli või-
malik liiva seest erineva suurusega konte 
välja kaevata. See oli huvitav ja omapärane 
mäng ning meeldis lastele väga.

Noorema vanusegrupi lastele anti peale 
programmi lõppu võimalus veel iseseis-
valt keskust avastada, kuid otsustasime 
minna õue ilusat sügisilma nautima. Jää-
aja keskuse juures olevas pargis said lap-
sed mängida liivaga ning turnida kividel, 
mis oli tore ja põnev tegevus.
Õppeprogramm oli lastele jõukohane ja 
õpetlik ning toetas koolieelse lasteasutu-
se riikliku õppekava valdkondi: mina ja 
keskkond, keel ja kõne ja liikumine. 

Õpetajad Katrin ja Urve

LAPS TERVELT KOJU!
08. novembri õhtul oli lasteaia õu sigi-
nat ja saginat täis. Toimus isadepäevale 
pühendatud liiklusteemaline orientee-
rumismäng „Laps tervelt koju!”. Iga pere 
sai enne majast väljumist kaardi, kuhu oli 
tähistatud seitse erinevat punkti. Lapsed 
said turvalisuse huvides selga helkurves-
tid. Mängu algus oli kõigile ühine. Esime-
ses punktis ootas meid politsei, kes tut-
vustas lastele ning vanematele lihtsamaid 
liiklusreegleid. Ei jäänud nägemata ka 
politseiauto hoiatavad vilkurid. Siinkohal 
suur tänu politseinik Kadri Alale! Edasi 
liikusid pered vastavalt oma kaardil tähis-
tatud teekonnal. Punktid olid nii lasteaia 
õuel kui ümbruses - palli vise ämbrisse, 

lume seest klotsi otsimine, klotsi sisse nae-
la löömine koos ema-isa abiga, valgusfoori 
värvide õigesse järjekorda panek, ülekäi-
guraja ületamine. Viimases punktis pidid 
lapsed ette näitama eelnevatest punktidest 
saadud kleepsud ning üllatusena said vas-
tu helkuri. 

Aitäh Maanteeametile helkurite eest! Oli 
üks vahva ja meeleolukas õhtupoolik ning 
erilised tänud kõigile vanematele, kes leid-
sid aega mõnusal talveõhtul meiega lusti-
ma tulla! 

Õpetaja Ave



Vara valla infoleht nr.117 12 november - detsember 2016

NAERUPALLIDE RÜHMA 
TEGEMISI
Igal aastal korraldab Tartu linn spordipäe-
va. Sellest üritusest saavad osa võtta kõik 
maakonna lasteaedade lapsed. Sel aastal 
oli üritus planeeritud 10. novembriks.
Meie rühmast osales üritusel neli võistle-
jat. 
Üritus algas soojendusvõimlemisega. 
Spetsiaalse laulu koos võimlemisega oli 
ette valmistanud laulustuudio FA-Diees.
Edasi suunduti sooritama erinevaid har-
jutusi. Laste seas põnevust tekitas teivas-
hüpe. Meie rühma spordilapsed näitasid 
endid kõige paremast küljest. Kuna spor-
dipäeva üritus propageerib liikumise täht-
sust siis paremusjärjestust ei selgitatud. 
Spordipäeval osalenud lasteaiad said Lõvi 
Lõrri tordi. Võistlejad jagasid tordi sõbra-
likult teiste rühmakaaslastega, kes mõtetes 
kaasa elasid.
11. novembril toimus Naerupallide rüh-
mas tore isadepäeva hommik.
Isad alustasid hommikut koos lastega ühi-

selt hommikuputru süües. Kui kõhud täis 
söödud esinesid lapsed isadele omaloo-
mingulise tantsuga. Selgeks oli õpitud ka 
kaks luuletust. Peale esinemist said kõik 
isad laste valmistatud väikesed meened 
kaardi ja võtmehoidja näol. 
Ühise hommiku lõpetasime kommi söö-
misega. Oli väga ilus ja meeldejääv hom-
mik. Aitäh isad, et jagasite armastust, 
mida laps tunneb olles teiega koos.

Tiia, Anu

SUURTE ÕNNETRIINUDE 
SÜGIS-TALVISED 
TEGEVUSED
Kepikõnni õhta - tervist edendava las-
teaiana otsustasime, et ka personal peab 
tubli ja tragi olema ning eeskujuks väikes-
tele põnnidele. 27. oktoobri õhtul peale 
toimekat tööpäeva panime ennast soojalt 
riidesse ja helkurvestid selga. Vihma ja 
tuult trotsides, hea tuju kaasas - tegime 
kolme kilomeetrise kepikõnni. 

Pärast seda turgutasime end kogukonna-
keskuse saunas ning väikese terviseamp-
su tegime Urve ja Esta poolt kaetud laua 
taga seltsiruumis. Üllatuseks oli Tartu 
Maavalitsuse tervisetoa poolt auhinnad, 
mis jagunesid kepikõnnil osalejate vahel 
loositeel. Väga armas oli, et üritusel osales 
peaaegu kogu kollektiiv - aitäh! 
Olles õues aktiivselt tegutsenud, tekkis 
plaan ka üks tubane tegevus läbi viia. 20. 
novembri hommikupoolikul kogunesid 
soovijad lasteaeda ning seekord tegime 
seepi. Varem tellitud seebimassi sulatades 
ning sinna sisse lisades erinevaid lõhnu, 
värve, maitsetaimi, soolasid, kaerahelbeid 
ja muud põnevat valmisid väga erilised ja 
omanäolised seebid, mida hea kasvõi pä-
kapikusussi sisse panna. Vahelduseks on 
tore midagi ilusat kehale ja hingele pakku-
da, et siis taas rõõmsalt väikeste mudilas-
tega tegeleda.

TEL meeskond
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KOOSA LASTEAIAS

LIBLIKATE RÜHM

JÄÄAJA KESKUSES
Liblikate rühm osales Jääaja Keskuse õppeprogrammis „Mam-
mutipoiss Äksel tuleb külla“, mille eesmärgiks on läbi mänguli-
se tegevuse suurendada laste keskkonnahariduslikke teadmisi. 
Vaatlesime koos programmi juhendajaga mammuti erinevaid 
kehaosi ja võrdlesime neid tänapäeva Aafrika elevandi omadega. 
Samuti arutlesime selle üle, milline oli ilmastik siis kui mammut 
elas ja mis teda külma eest kaitses ning millised taimed tollal kas-
vasid ja milliseid neist mammut sõi. Saime ka näha ja katsuda 
mammuti hambaid, mida oli mammutil ainult 4 ja proovida jalga 
mammuti „saapaid“ ning nendega kõndida. 
Vaatlesime ka erinevate lindude ja loomade topiseid. Samuti oli 
osadele lastele uudseks kogemuseks sõit bussiga. 
Oli üks väga vahva ja tore päev!

Õpetaja Anne-Ly

OSALEME KESKKONNAKAMPAANIATES 

„Küünlaümbriste jaht 2016 - 2017“ ja 
„Patareijaht“
Võtame ka sel aastal (1. oktoober 2016 - 31. jaanuar 2017) osa AS 
Kuusakoski poolt korraldatavast keskkonnakampaaniast „Küün-
laümbriste jaht 2016 – 2017“ ja sealhulgas kampaaniast „Pata-
reijaht“, mille eesmärgiks on vähendada loodusesse sattuvate 
jäätmete hulka.

Me kogume alumiiniumist teeküünla ümbriseid ja tühje A, AA, 
AAA ning nööp-patareisid, kui ka sul on neid juba sahtlipõhja 
kogunenud, siis võid need julgelt lasteaeda tuua, me võtame kõik 
rõõmuga vastu. Aita meil üheskoos hoida loodus puhtana! 

 
Liblikate rühma suured ja väikesed

LEPATRIINUDE RÜHMA 
TEGEMISED

KÜLAS ALATSKIVI PÄÄSTEKOMANDO
14. oktoobril külastasid Lepatriinude rühma Alatskivi Päästeko-
mando onud, kes tutvustasid 5.-7. aastastele lastele väljatöötatud 
õppeprogrammi „Tulest targem.“
Läbi eelnimetatud programmi saime teada tulekahju tunnustest, 
tekkepõhjustest, suitsuandurist, tulekahju korral käitumisest jne. 
Tutvusime ka täisvarustuses päästjaga ning päästeauto ja selle 
peal oleva tehnikaga.
Lastel oli võimalus vaadata õppefilmi „Tulest targem!“ ning prak-
tiliselt läbi teha rühmaruumist evakueerumine.
Kõike õpitut saame meelde tuletada rühma lastele jäetud õppe-
materjali kasutades.

KÜLAS RÄNDUR JA REISIKIRJANIK 
MARKO KALDUR NING TÄHEKIIR
17. oktoobril oli elevust palju. Külla tuli rändur ja reisikirjanik 
Marko Kaldur koos oma kalli lumivalge sõbra samojeedi-koer 
Tähekiirega, kellega me olime tuttavaks saanud tädi Sirje poolt 
etteloetud vahvate jutukeste kaudu raamatust „Valge Tähekiire 
seiklused“.
Marko Kaldur tutvustas lastele ennast, oma sõpra ning rääkis 
meile raamatu saamisloost, peategelase Tähekiire elust ja seik-
lustest Eestimaal.
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HALLOWEEN
Oktoobri viimasel päeval tähistasime Halloweeni. Lapsed tõid 
kodust kaasa kõrvitsaid ning kes soovisid said võimaluse kõr-
vitsad õõnsaks teha. Õpetaja ja õpetaja abi lõikasid kõrvitsatele 
silmad, nina ja suu. 
Marten oli kodus koos vanematega kõrvitsamehikese valmis 
meisterdanud ning teadis kuidas asi käib!
Legend räägib, et uste juurde või akende peale asetatud juurvilja-
latern peletab kodudest eemale kurjad vaimud. Meie aga arvasi-
me, et lihtsalt huvitav on seda päeva tähistada ning õhtuhämaru-
ses kõrvitsalaternates tuled süüdata.
Veel said lapsed hommikutundidel otsida rühmaruumidesse pei-
detud trolle ning need leides paberile joonistada. See oli nii põ-
nev, et seda mängu mängiti veel õhtupoolikulgi ning et see saaks 
jätkuda kodus võeti mängulehed koju kaasa.
Lastel oli väga põnev päev.

MARDIPÄEV
Lähenemas oli mardipäev. ETV-2 lastesaade „Lastejaam“ kutsus 
kõiki lapsi osalema fotovõistlusel „Maskeraad“. Õpetaja Anne 
märkas seda ning tema eestvedamisel meisterdasid kõik lapsed 
omale mardimaski. Laste  maskidest saatsime televisiooni foto.
Meisterdatud mardimaskid kulusid meile aga suurepäraselt ära 
mardipäeva tähistades. Jooksime rühma lastega marti. Kasutades 
vana regivärssi laulsime ning tantsisime. Küsisime mõistatusi , 
millele saime päris nutikaid vastuseid.
Tore, kui lapsed teavad vanu rahvakombeid!

TARTU LINNA JA MAAKONNA 
LASTEAEDADE TALVINE SPORDIPÄEV 
TARTUS
10. novembri hommikul suundusime Tartu Ülikooli spordihoo-
nesse, et seal veeta tore päev   nimelt toimus taas Tartu Linna ja 
Maakonna Lasteaedade Talvine Spordipäev, millest võttis osa ligi 
1 000 last.
Spordipäeva juhatasid sisse FA-Dieesi laululapsed. Väga tore ül-
latus oli see, et laululastena astusid kõikide ette meie lasteaia en-
dised armsad lapsed Greta ja Birgit! 
Laululaste etteastete saatel toimus ka soojendusvõimlemine. 
Seejärel läbisime erinevaid punkte, kus saime hüpata kaugust, 
joosta, visata täpsust, osaleda teatejooksus ning õppida teivashü-
pet.
Kõik said tunda rõõmu liikumisest!

ISADEPÄEVA TÄHISTAMINE
Isadepäeva eel rääkisime lastega isadest, isade töödest, isadega 
koostegutsemisest.
Lapsed joonistasid oma isasid. Kingituseks meisterdas igaüks 
oma isa ning tegi sellest isale kaarti.

Isadepäeval sai iga laps võimaluse oma isa kiita ning seejärel fan-
taasiat kasutades koos lennukit või helikopterit meisterdada. Kui 
oma rühmas meisterdatud, liikusid kõik edasi teistesse rühma-
desse, et sealgi midagi põnevat koos ette võtta.
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Lõpetuseks kogunesime saali tantsima. Tore oli koos aega veet-
mas näha lapsi, isasid-emasid, õdesid-vendasid. 

KADRIPÄEV
25. novembril tähistasime kadripäeva. Meie rühm otsustas, et 
seekord räägime rühmas kadrikommetest, meisterdame kadri-
nukku ning ootame külla kadrisante.

Kadrinukke meisterdades oligi kuulda ukse taga kadrilaulu. 
Lasksime kadrid tuppa sooja.
Koos tantsisime, mängisime ning lahendasime vahvaid mõis-
tatusi. Andsime kadrisantidele kaasa kommi, küpsiseid. Nii see 
kadripäev mööduski.

KONKURSID,VÕISTLUSED
Meie lapsed on osalenud:

Tartu Linna ja Maakonna Lasteaedade spordipäevadel
Ornitoloogiaühingu joonistusvõistlusel „Aasta lind – Rasva-
tihane“
Telesaate Lastejaam fotovõistlusel „Maskeraad“
Tartu Postimehe joonistusvõistlusel „Mina märkan“
Creative Space konkursil „Kosmos“ 
Püüame ka edaspidi konkurssidest, võistlustest osa võtta.

Lepatriinude rühm

PIIMA- ja LEIVANÄDAL LASTEAIAS
3. - 7. oktoobril peeti lasteaias piima- ja leivapäeva. Terve nädala 
raames prooviti näidata lastele kui maitsev on tervislik toit. 
Piimapäeval räägiti, kust tuleb piim ja kuidas see jõuab meie 
lauale. Peale õpelikku poolt, sai ka suud magusaks. Koos valmis-
tati jäätisest kokteile, mis meeldis kõigile lastele. Leivapäeval oli 
võimalik tutvuda erinevate teraviljadega ja näha õppefilmi leiva 
tegemisest. Lapsed said ise valmistada endale võileiba. Valiti en-
dale sobiv piparkoogivorm ja sellest tehti leivale meeldiv kuju. 
Peale sai panna just seda, mis oma leivale sooviti: vorsti, juustu, 
kurki, tomatit jne. Meistriteosed valmis, sai need ühiselt laua taga 
ära söödud. Ise tehtud võileib maitses kõigile väga!

Õpetaja Helerin

PEREPÄEV KOOSA LASTEAIAS
11. novembril toimus Koosa Lasteaias perepäev. Õhtul oli laste-
aed täis siginat-saginat ning ootusärevust. Lapsed ootasid oma 
vanemaid, et nendega koos meisterdada.
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Kõigis rühmades sai midagi põnevat koos lapsega teha. Lepatrii-
nude rühmas meisterdati jäätisepulkadest lennukeid ja helikop-
tereid, Mesilaste rühmas papptaldrikutest maske ja dinosauru-
seid ja Liblikate rühmas lõbusaid silmadega papptorust autosid. 
Võis lasta ka oma fantaasial lennata ja muid põnevaid asju teha.
Rühmast rühma käisid ka vanemate ja laste tegemisi vaatamas 
kaks lõbusat nõiaplikat.
Peale meisterdamist koguneti lasteaia saali, et koos nõiaplikade-
ga tantsida ja enne kojuminekut kommi süüa.

Õpetaja Anneli

„MINA KANNAN HELKURIT“.

29. novembril toimus meie lasteaias terviseedenduslik üritus 
„Mina kannan helkurit“. Kutsusime külla noorsoopolitseinik 
Kristina Johansoni, kes rääkis saalis huvilistele helkuri kandmise 
vajalikkusest ja näitas, kuidas õigele kõrgusele helkurit kinnitada. 
Lastel oli võimalik politseinikule ka küsimusi esitada.

Pärast väikest helkurikoolitust kogunesid lapsed, taskulambid 
kaasas, koos emmede ja issidega õue. Õues viis politseinik läbi 
helkurikontrolli, kust selgus, et vaid mõnel üksikul polnud hel-
kurit. Seejärel toimus nii-öelda helkurijaht. Õpetajad olid eel-
nevalt lasteaia õuealale riputanud helkureid, mis tuli nüüd lastel 
koos vanematega taskulambi abil üles leida. Hiljem kaunistasime 
ühiselt üles leitud helkuritega kolm õunapuud. Politseinikult sai 
iga laps kingituseks helkuri ja kommi. Meisterdasime koos laste-
ga ka ise helkureid ning iga laps sai enda oma koju kaasa võtta. 
Aitäh kõigile, kes olid meiega sel külmal õhtul väljas helkureid 
otsimas! Suur aitäh noorsoopolitseinik Kristina Johansonile, kes 
meile külla tuli ning sõimerühma õpetaja Helerinile, kes tuli lah-
kesti appi! 

Õpetaja Anne-Ly

KOOSA LASTEAIA PERE SOOVIB KÕIGILE 
VALLALEHE LUGEJATELE ILUSAT JÕULUDE 

OOTUST! 

LOODAME, ET PÄKAPIKUD TÄIDAKSID TEIE 
SUSSE IKKA HEA JA PAREMAGA, 

SELLEKS OLGE LAPSEMEELSED JA USKUGE 
IMEDESSE!!! 

 

HÄID JÕULE! 

 

 

Koosa lasteaia jõulupeod 
Liblikate rühma pidu- 16. detsember kell 16.00 

Mesilaste rühma pidu- 21. detsember kell 10.00 

Lepatriinude rühma pidu- 22. detsember kell 16.00 - 

 Vudila jõulumaal 

… ootame jõuluvana!
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KOOSA RAHVAMAJA JA NOORTEKESKUSE 
TEGEMISTEST
Sügisesel koolivaheajal toimus noortekeskuses kaks piljardi- ja 
lauatenniseturniiri, kus ühel turniiril võistlesid noored omavahel 
ning teisele olid kutsutud „otsustajad“. Suur aitäh kõigile osale-
jatele ning eriti Kaisa Telvele, Tarmo Kivile ja Rein Schihaleje-
vile, kes võtsid väljakutse vastu ning võistlesid võiduka lõpuni. 
Turniirid toimusid Eesti Noorsootöö Keskuse rahastusel, mille 
raames osteti kevadel Koosa noortekeskusesse piljardilaud. Igal 
neljapäeval kell 18.30-21.00 on kõigil huvilistel võimalik mängi-
da piljardit, lauatennist ja koroonat.
Koolivaheajal käisime noortega vanuses 7-12 Tallinna Looma-
aias. Ilm oli küll vihmane, kuid see meie noori ei häirinud, erine-
valt loomadest, kellest enamus oli varjus peidus.
19. novembril toimus Koosa rahvamajas meestepäeva pidu an-
sambliga Kapriiz. Meestepäeva sündmust rahastas rahandusmi-
nisteerium kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest. Suur 
aitäh kõigile pidulistele! Eelinfona lisan, et naistepäeva Retro 
Disko toimub 11. märtsil ning muusikat mängib DJ Tõnis Kotsar.
27. novembril tähistasime I adventi. Toimus lasteetendus „Päka-
pikupealik Peeter“, mis rääkis loo põnevast lasteaiapäevast, mil 
rühma ilmus ootamatult kummaline poiss Peeter. Oma väikese 
kadeduse ja enesekindlusega oli ta ühteaegu nii peletav kui ka 
huvi ja põnevust tekitav. Kummaliseks tegi poisi avalikuks tulev 
saladus, et poiss on ühenduses päris elusate päkapikkudega ja et 
päkapikud oskavad aidata ka kõige muserdavamate murede kor-
ral. Kas Peeter rääkis tõtt või luiskas? Seda nägid kõik etendust 
vaatamas käinud lapsed ja lapsevanemad. 

Peale etendust oli võimalik valmistada soolataignast, salvrätikust 
ja kastanitest kuuseehteid. Kell 16 süütasime advendiküünlad. 
Küla turu juures esinesid noortekeskuse noored jõulunäidendi-
ga ning tantsuga. Koosa lauluansambel tervitas kõiki jõululau-
ludega. Sooja saamiseks jagasime kuuma glögi ja piparkooke. I 
advendi tähistamist rahastas rahandusministeerium kohaliku 
omaalgatuse programmi vahenditest.
5.-16. detsembril toimub Koosa noorteklubi ruumides Talve 
Muinasjutumaa, mis toimub koostööna Lõhmuste Koja, Vara ja 
Koosa noortekeskuse vahel. Projekti rahastab rahandusminis-
teerium kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest. Seoses 
muinasjutumaa tegevusega on antud kuupäevadel noortekeskus 
suletud.
Kas Sina tead mis on airsoft? Airsoft (vähemlevinud kirjapilt 
softair) on mäng, kus on võimalik tunda ennast tõelise sõdurina 
oma elu ohtu seadmata. Enamik airsoft relvadest on väliselt koo-
piad päris relvadest, lisades mängudele suurel hulgal realismi. 
Relvad lasevad 6-millimeetriseid plastikkuule, levinuimad kuu-
lid kaaluvad 0,20 kuni 0,43 grammi. Koosa rahvamajas toimub 
sellealane infopäev 7. jaanuaril kell 15. Koha peal on võimalik 
näha ka relvi.
Koosa Noorteklubi sai rahastust rahandusministeeriumist koha-
liku omaalgatuse programmi vahenditest, milles raames luuak-
se Koosale discgolfi rada. Teise projektina toetati lastevanemate 
koolitusi, kus räägitakse õpimotivatsioonist ning sellest, kuidas 
pakkuda perele lihtsaid, kiireid ja tervislikke toite. Täpsem info 
peagi!

Sirle Lüüs
Kultuuri- ja noorsootöö korraldaja

MTÜ Koosa Noorteklubi

NOORTEKESKUSTES
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PUHVETITE PÄEV KOOSA KÜLAS

17. septembri hommikul kell 10.00 avas Koosa külas 
asuv Turu puhvet oma uksed. Meie puhvet oli üks 
kuueteistkümnest puhvetist Sibulateel, kes avas üheks 
päevaks oma uksed külastajatele. Kuigi meid eelneval 
„hoiatati”, mis tulemas on, ületas toimuv ootused iga-
ti. Juba enne seda, kui ametlik avamise aeg kätte jõu-
dis, oli puhvet rahvast täis ja nii see ka kuni sulgemi-
seni jäi. Ilm oli ilus ja inimesed nautisid päeva, mis 
oli võetud, et külastada Sibulateel olevaid puhveteid 
ja Varnjas toimuvat laata. Tuldi üksi, perede ja sõprus-
kondadena, istuti, vesteldi, nauditi kohalikku toitu ja 
liiguti edasi. Ja nii see päev kulges. Kui oli aeg uksed 
sulgeda, olime väsinud aga õnnelikud – hakkama sai-
me. Kokkuvõtet tehes tõdesime endalegi üllatuseks, et 
olime hakkama saanud ligi tuhande külastajaga. 
Igatahes jääme ootama järgmist aastat, sest on teada, et 
16.septembril 2017 toimub teine Sibulatee puhvetite 
päev ja Turu puhvet avab taas oma uksed, et võõrusta-
da külalisi, kes Sibulateel liikvel.
Tänu meie tublidele naistele, kes kaasa lõid.

Sirje Leini
Koosa Küla Arendusselts

Mida teile…
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KULTUUR JA SPORT

KOLLETAMISPÄEVA MATK
12. oktoobri pärastlõunane ilm oli Välgi looduse nautimiseks 
ideaalne: soe päike paitas nägu ja pani ka sügiseselt värvilised 
lehed eredalt punakuldset valgust kiirgama. Traditsioonilisel 
kolletamispäeva matkal oli kõigil võimalus panna käed ja jalad 
tööle, et omandada uus oskus ning saada selgeks õige kepikõnni-
tehnika. Selle raames tutvuti ka põnevate jõuharjutustega, mida 
looduses niisama naudeldes on hea teha. Peale kahetunnist meel-
divat värskes õhus õppimist ja harjutamist, kostitas Välgi küla-
maja perenaine Maimo kõiki osalisi sooja tee ja suupistetega. 

Suured tänud Eesti Kepikõnni Liidule, kes põneva projekti raa-
mes ka meile külla jõudsid, ning aitäh kõigile osalejatele!

KOOSA-VARA VÕRKPALLITURNIIR
Laupäeval, 27. novembril toimus Vara spordihoones sõpruskoh-
tumine võrkpallis Koosa ja Vara võistkondade vahel. Sõbralikus 
võistluses võitis Koosa võistkond kooseisus Tarmo Leini, Tar-
vo Leini, Meelis Annamaa, Rainer Tappo, Martin Bozlov. Vara 
võistkonda esindasid Raido Sirk, Cäthli Sirk, Kaspari Belisaar, 
Meelis Laansalu, Helvis Koort, Helis Rosenthal, Mariita Padar ja 
Tarvo Padar.
Peale ametliku võistluse lõppu, polnud kellelgi isu saalist lahku-

da ja nii loositigi kohapeal segavõistkonnad ja mängiti üheskoos 
veel tunnike.

Võrkpallurid saavad kokku pühapäeviti kell 15.00 Vara spordi-
hoones. Kui Sinagi tunned, et võiks ja tahaks sellega tegeleda, siis 
tule kohale! 
Margus Venno eestvedamisel osales Tartumaa sügismängudel 
võrkpallis ka Vara esindus ja saavutas 12. koha.

Katrin Reimand

KABEVÕISTLUSED
Kabevõistlused on toimunud juba kahel korral. 4. novembril 
võisteldi Koosal, kus võitis meestest Aivar Põdersalu ja naistest 
Riina Jaanuska. 
27. novembril toimus Olev Taaramäe korraldatud kabevõistlus 
Vara Saeveski karikatele. Osavõtjaid oli 14, noori 8 ja täisealisi 
6. Parimad olid Aivar Põdersalu, Jüri Raidväli ja Riina Jaanuska. 
Noortest oli parim Regina Karise, kellele järgnesid Roland Lak-
saar, Rait Laksaar, Jaan-Eerik Tilgar, The Zirkel, Karl- Madis Til-
gar, Rhett Perve, Riko Orti.
Auhindu jagas Vara Saeveski esindaja Ain Tilgar. Endel Laksaare 

Vara võistkond

Koosa võistkond
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poolt olid kõigile mälestusmedalid „22 a. Vara kabet“. Rein Pee-
dor ja Madis Avi hoolitsesid kohvilaua eest. Suured tänud osa-
võtjatele!

kohtunik Riina Jaanuska

INDIACA
15. oktoobril toimus Ilmatsalu spordihoones indiaca turniir „Sü-
gisSuled 2016“, kus võistlesime segavõistkondade kategoorias. 
Vara võistkonnast olid kohal Tarmo Leini, Mait Martpõld, Joel 
Samuel Sarapuu, Anette Petmanson ja Sirle Ostrat. Võistluse eri-
pära seisnes selles, et loosi tahtel said võistkonna meesmängijad 
enda võistkonda uued naismängijate paarid. Kokku võtsid osa 
neli võistkonda, kellest kaks jäid samasse koosseisu ning võist-
konnad Vara ja Võimlemise Kärbsed vahetasid naismängijad. 
Kõik mängud olid emotsiooniderohked ja täis võitlusvaimu. 
Lõplikus paremusjärjestuses sai Vara võistkond neljanda koha 
ning Võimlemise Kärbsed kolmanda koha. 

29. oktoobril leidis aset sünnipäevaturniir  „Alatskivi Suled 
2016“. Vastavalt registreerimisele määrati korraldajate poolt 
võistkondade kaptenid ning alagruppidesse kuuluvus loositi ava-
likult võistluspäeva hommikul, vahetult enne võistluste algust. 
Pingelistes heitlustes teenis mängudel osalenud Mait Martpõld 
kaasmängijatega ka turniirivõidu.

12. novembril toimusid „Tartumaa Indiaca meistrivõistlused 
2016“. Valdadevahelisel jõukatsumisel astusid võistlustulle Vara 
segavõistkonnas Renat Krehhov, Steven Kalvik, Mait Martpõld, 
Anette Petmanson ja Sirle Ostrat. Kokku oli registreeritud viis 
võistkonda. Päev möödus mänguliselt ja väga emotsionaalselt. 
Mängude tulemustel edestas Vara koosseisu neli segavõistkonda. 
Päeva lõppedes oli meeleolu aga siiski ülev   süda täis rõõmu, et 
saime tegeleda endi meelishobiga.

Indiaca sõpradega saame kokku Vara spordisaalis esmaspäeviti 
18:30 ja reedeti 18:00. Tule, osale Sinagi!

Sirle Ostrat

TEADE
SA Vara Sport nõukogu koosolekul 11.10.2016 otsus-
tati muuta Vara spordihoone hinnakirja alates 1. jaa-
nuarist 2017. a järgmiselt:

- täiskasvanud 1x 1,20€

- õpilased ja üliõpilased 1x 1€

- 10x kaart 10€

- ruumide rent üritusteks 1h 20€

Vara vallas elavatel põhikooliõpilastel on spordihoone 
kasutamine tasuta

TREENINGUD NOORTELE, VARAL JA 
KOOSAL 

jalgpallitrenn E ja K 17.15-18.15 Vara spordihoones (5-
10 noored), juhendab Even Poltan

tantsimine K 14.00 1.-4. kl, 15.00 5.-9. kl Vara spordihoo-
nes, juhendab Kaisa tantsustuudio

maadlus T ja N 17.00-18.00 Koosa Mängude Majas, ju-
hendab Targo Leini

tantsimine K 16.15 koolinoored Koosa rahvamajas, ju-
hendab K-Dance

Katrin Reimand

IGA OSAVÕTT ON VÕIT!

Mopeedid ehk sääreväristajad ehk punnvõrrid on tükike mo-
toajalugu: Hiinas neid veel toodetakse, siinkandis enam mitte. 
Tänu võrrivõidusõitudele on see tükike päästetud motoajalugu. 
Võrriga sõitmise võimalus on vähestel.
Need võrrid on kõik kusagilt aitadest ja kuurialustest välja otsi-
tud ning tasapisi üles putitatud. 
2016. aasta võrrisõitude kokkuvõtted tehti kuue võistlusetapi alu-
sel. Agu Laksaar ja Endel Laksaar võtsid osa kolmest etapist. Kui-
gi kevadel kimbutasid haigused ja kolm võistlust tuli vahele jätta, 
käidi ära 5. augustil Kiviõlis, 27. augustil Pärnu-Jaagupis ja 3. 
septembril Saaremaal. Kõige paremini läkski Saaremaal, kus neil 
tuli jagada II ja III kohta. Koos käidi veel Sõmerpalus kostüümi 
sõidul s.o Säärude sõit, kus peamine rõhk on pigem atraktiiv-
sel sõidukostüümil kui võidukihutamisel. Võistlustel osales üle 
80 „sääreväristaja“ ning hinnati huvitavamat kostüümi ja sõitja 
kaaskonda.
Endel käis ka kahel korral võrride mäkketõusu katsetamas. Võ-
rumaal Sänna mäel osales 12 võistlejat ja tänu Eha ergutuskisale 
tõi isa Endel koju III koha. 
Praegu käivad renoveerimis- ja aretamistööd, juppide otsimised 
ja parandamised, et olla võistlejate rivis ka 2017. aastal.

VARA VALLA SÜGISKONTSERT
Vanavanemate päeval, 11. septembri pärastlõunal toimus Varal 
sügiskontsert. Täitsa endatehtud tantsudega esinesid Laura Bož-
lov ja Adelina Augjärv Koosalt, muusikaliste etteastetega tulid 
välja Vara lapsed: Markus Kadaste ja Margot Laanesaar pillimän-
guga ning Regina ja Kristel Karise lauluga.
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Järgmisena tuli lavale Laeva näitetrupp Sõgedad koos bändiga 
Kobedad, kes esitasid näidendi „Sarve Matsi testament“, Hugo 
Raudsepa põhjal. Tantsuks mängis Laeva bänd Kobedad.
Üritust toetasid Vara vallavalitsus, Vara Maanaiste Selts ja Eesti 
Kultuurkapital, aitäh!

Kaisa Telve

NOORTEKONVERENTS LAHE KOOLIPÄEV
November on noortele tuntud kui Laheda Koolipäeva kuu. Ni-
melt toimub igal aastal novembris noortekonverents Lahe Koo-
lipäev. Nii ka sel aastal. Tänavu kogunes konverentsile ligi 1 300 
noort üle kogu Eestimaa. Vara vallast oli end 17. novembri hom-
mikul minekule valmis seadnud 10 noort, kes varajasest ajast 
hoolimata vapralt bussi ootasid. Küsides Äliselt, kuidas tema end 
üles sai, oli vastus järgmine: „No ma magasin natukene sisse, 
kuid jõudsin õnneks ikkagi valmis.“. 
Lõpuks, kell 5.45 jõudis buss ja saimegi teele asuda. Pisike põi-
ge Tartusse, veel üks trobikond noori bussi ja algaski meie reis 
Tallinna poole. Nordea kontserdimajja jõudes oli meil vastas to-
hutult vahva korraldajate tiim ja kohal oli juba enamik osalejaid. 
Saali poole suundudes võttis meid vastu konverentsi päevajuht 
Toomas Laigu, kes avala naeratusega saabujaid kätles. Päeva tee-
maks oli „Kuidas võtta vastutust?“ ja konverents ise oli jaotatud 
kolmeks osaks. Mõlemal vaheajal said kohaletulnud noored oma 
kõhud kindlasti täis, sest toitu oli tohutult palju. Nordea kont-
serdimaja laval käisid tuntud esinejad, kellest kõige tormilisema 
vastuvõtu osalisteks said Märt Avandi ja Henry Kõrvits, lavani-
mega Genka. Vara Põhikooli 8. klassi õpilase Markuse meelest 
on konverents väga põnev: „Seal saab kohtuda oma sõpradega! Ja 
Genka jutt jäi kõige paremini meelde.“
Konverentsi lõppedes jagati kõigile lahkujatele veel ustelt suurel 
hulgal head ja paremat kaasa. Bussi jõudnud, saime alustada oma 
sõitu tagasi koju. Kuigi päev oli pikk ja täis emotsioone, kostus 

bussist aktiivsete õpilaste jutuvada.  
Päev oli tõeliselt lahe ning ootame juba suure põnevuse järgmist 
aastat!

Karoliina Arold
Noortekonverentsile soovijate hulgast valiti motivatsioonikirjade 
alusel välja 10 Vara valla noort, kelle osavõtu kompenseeris Vara 
vallavalitsus. Suur aitäh!

EELSEISVAD SÜNDMUSED VARA VALLAS:
05.-16.12 Talvemuinasjutumaa Koosal
08.12 kell 18:00 Teater Varal: etendused „Laudalüürika“ 
ja „Haldusreform“
11.12 Töötuba „Piparkoogid taignast glasuurini“ Vara 
Noortekeskuses
16.12 kell 19:30 Talve alguse tähistamine ehk 1920-ndate 
salongiõhtu
18.12 Seebi tegemise töötuba Vara Noortekeskuses
19.12 kell 10:00 Koduste laste jõulupidu Vara Kogukon-
nakeskuses
19.12 kell 12:00 Vara valla (igas eas) pensionäride jõulu-
pidu Vara Kogukonnakeskuses
20.12 kell 17:00 Muusikaklasside jõulukontsert Vara Ko-
gukonnakeskuses
21.12 kell 17:00 Vara Põhikooli jõulupidu
22.12 kell 17:00 Vara kirikukontsert
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Veoautojuhi ja bussijuhi ametikoolitused Tartus
 
Lp. kutseline autojuht!
Kui teil hakkab kutsetunnistuse kehtivusaeg lõppema, siis olete oodatud osalema 
tõeliselt praktilisel ja uuel tasemel autojuhi 35-tunnisel täiendkoolitusel Tartus.
 
Meie koolitused on kõik autojuhi töö- ja 
puhkeaja ning sõidumeerikute süvaõppega.
 
Ametikoolituste ajakava:

•  15-18 detsember
•  27-30 detsember - aastavahetuse eri
•  12-15 jaanuar

Koolituse hind ühele kategooriale 129,60 eur. 
Veoauto ja buss koos 165,60 eur.
Asume Tartus Riia 181A, Tartu Teaduspark, II korrus.
Helista meile julgelt telefonil 5886 7665 või külasta meie kodulehte:
www.ametikoolitus.ee

Järjekordne tegevusrohke aasta hakkab 
lõppema ning on aeg kokkuvõtted teha.
Need, kellel pole kokkupuudet pensio-
nil oleva, halvemal juhul üksinda elava 
vanema inimesega, võiksid end mõel-
da nende olukorda, et paremini mõista 
meie seltsi tegevust ja tegutsemise mõ-
tet.
Oma tegevuskava koostamisel juhindu-
me motost: „Teen oma elu huvitavaks, 
õpin kuni kestan“. Sellest lähtudes ole-
me külastanud Loodusmuuseumi Tar-
tus ning kuulanud entomoloog Mati 
Martini vestlust meid ümbritsevatest 
pisielukatest, osalenud tervist toetavatel 
üritustel, külastanud Võru-Kubija Spa-
d. Merekultuuriaasta raames käidud 
Meremuuseumis ja KUMU-s, tutvutud 
Narva, Narva-Jõesuu, Sillamäe, Vaivara, 
Peipsi põhjakalda ja Kuremäe kloost-
riga. Parema ülevaate saamiseks oleme 
kasutanud kohalikke giide. 
Hingele on andnud kosutust toredad 
kontserdid: M-Magdaleena meesan-
sambli esinemine märtsi algul seltsi 
sünnipäeval, emadepäeva kontsert TÜ 
aulas Koit Toomelt, mustlasansambel 
„Maljarka“ Tartus, Mait Maltise kont-
sert Vara kirikus ning Tartumaa tantsu-
päev Raadil.
Õppereis oli sel aastal Muhu- ja Saa-
remaale. Pikk sõiduaeg oli sisustatud 
teabega, millised ajaloolised või loodus-
kaunid kohad jäävad teele ning millised 

silmapaistvad inimesed nendes paika-
des on tegutsenud. Muhu ja Kuressaare 
muuseumis ning Sõrve säärel kuulasime 
asjatundjate seletusi. Ööbisime Tiiri-
metsa Kodukultuuri Seltsi naiste juures 
- tublid ja tegusad naised! 
Sügise algul maitsesime omavalmista-
tud küpsetisi ja talvevarusid ning käisi-
me uusi maitseid avastamas Olustvere 
toidumessil, uudistasime Heimtali mõi-
sat ning tutvusime Anu Raua töödega 
Koduloomuuseumis.
Eestimaa on looduskaunis koht - oleme 
seda ilu imetlenud Munamäe tornist, 
Rõuge linnamäelt, Panga pangalt ja Lõ-
havere linnusemäelt!
Juba üle kümne korra oleme kevadeti 
korrastanud Vara kiriku ümbrust ning 
viimastel aastatel ka Varamõisa parki 
ja Loodusmaja - nii oleme meie panus-
tanud oma kodukoha arengusse - kõik 
saab ju alguse väikestest asjadest. 
Järgmise aasta plaan on samuti paika 
pandud, mitte küll kõik kuupäevaliselt.
Uut aastat tahame tervitada koos Välgi 
naistega, 11. märtsil tähistame seltsi 89. 
sünnipäeva kontserdiga „Lõõtsavägilas-
telt“, nartsisside õitsemise ajal on külla 
kutsutud Tartu Maanaiste Liidu seltsid, 
kellele tutvustame meie valla loodus-
kauneid kohti ja siin elanud tuntuid 
inimesi, vestleme seltside missiooni ja 
visiooni teemadel, suve jooksul oota-

me külla Tiirimetsa naisseltsi ja sügisel 
oleme valmis võõrustama Baltimaade 
Naiste Konverentsist osavõtjaid. Kü-
lastame kontserte, püüame osa võtta 
Sibulatee üritustest, osaleda savikoja 
õpitubades. Vaatame ringi Eestimaal ja 
korrastame oma valla objekte. Ootame 
pakkumisi, kus saaksime jõudumööda 
kaasa aidata - see tekitaks meis vajaliku 
inimese tunde. Uskuge, see on väga hea 
tunne! 
Üritustest ootame osa võtma kõiki val-
laelanikke, alati on võimalus liituda selt-
siga. Piiratud kohtade arvu korral eelis-
tame seltsi liikmeid.
Anname oma üritustest teada valla ko-
dulehel ja kuulutustega, alati saab teavet 
Olgalt Vara raamatukogust tel 7315 858 
või Liisilt tel. 513 5976. 
President Kersti Kaljulaid on Narvas 28. 
okt 2016 peetud kõnes öelnud: „...edu-
kamad on need omavalitsused, kus rah-
vas üksteist usaldab ja teeb koostööd, 
on aktiivsemalt koondunud kõikvõima-
likesse seltsidesse.“.
Täname Vara vallavalitsust mõistva suh-
tumise ja tegevuse toetamise eest!
Täname kõiki, kes meie korraldatud üri-
tustest on osavõtnud!
Kaunist jõuluaega ja meeleolukat aasta-
vahetust !

Liis Zirkel
Vara Maanaiste Seltsi esinaine

Vara MaaNaIsTe selTsI TeGeVUseD 2016. aasTal
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SELLE AASTA RAAMATUKOGUPÄEVADE 
TEGEMISI

Raamatukogupäevade raames luges Vara lasteaia lastele ette 
meie vallas elav Säde Einasto, kes sai 4. klasside ettelugemis-
võistlusel Tartumaa eelvoorus I koha ja vabariiklikus voorus 
II koha. 
Tuult tiibadesse talle edaspidiseks!

„LUGEDES LOSSI”
Novembri algul jõudis lõpusirgele raamatukogude suveluge-
mise projekt „Lugedes lossi”.
Käisime meie piirkonna 16 kõige tublima lugejaga Alatskivil 
lossipeol. 
Päev oli sisutihe. Saime osa Alatskivi kooli näiteringi poolt 
esitatud Heljo Männi raamatuteemalisest etendusest „Suur ja 
värviline”. Kohtusime sama kooli vilistlase, näitleja Alo Kur-
vitsaga, kes rõõmustas laste suure raamatuhuvi vastu. Näitle-
jalt kuulsime tema lavale saamise lugu, katkendit Karlssoni 
rollist ja kaunist laulukest muusikalist „Mees La Manchast”. 
Lastel oli võimalus Alolt ka autogrammi paluda.
Lugemishimulisi lapsi tänati tänukirjade ja kingitustega ning 
lõpetuseks piduliku lõunasöögiga Alatskivi lossi restoranis. 
Pidusöögi kohustuslikuks osaks olid loomulikult Karlssoni 
lihapallid ning magusa punkti lugemispeole pani sama tegela-
sega uhke ja maitsev tort.

Täname Alatskivi ja Pala raamatukogusid ning lapsi toreda 
ühisürituse eest. Loodetavasti innustab see ettevõtmine kõiki 
rohkem lugema ja uutest väljakutsetest osa võtma.

Olga Haljaste
Vara raamatukogu

KOHTUMINE TÄHEKIIREGA

Raamatukogupäevade raames, just laste koolivaheajal, käis 
Koosa raamatukogus üks tore raamatutegelane kohtumas 
oma lugejatega. Tegelane ise kandis uhket nime Tähekiir ja 
oli kõigiti selle nime vääriline. Tegu oli lumivalge samojee-
di koera ja tema peremehe Marko Kalduriga, kelle sulest on 
ilmunud raamat „Valge Tähekiire seiklused”. Raamat pajatab 
lastele ja koerasõpradele, kuidas lumivalge samojeedi koer 
Tähekiir mööda Eestit ringi rändab ning millised seiklused ja 
elamused talle osaks saavad. Raamatus on juttu ka äpardustest 
ja apsakatest, mis võivad koerale looduses osaks saada, kui 
ettevaatamatult käituda või hooletuks muutuda. Raamatu-
kangelane tuleb siiski kõigist seiklustest auga ja enam-vähem 
terve kasukaga välja ning õpib kogetust paljutki, näiteks kui-
das edaspidi hoida eemale petlikest soolaugastest, torkivatest 
takjatest või kõrgetest merelainetest. 
Kohtumise lõpus tegid lapsed tänutäheks Tähekiirele pai ja 
otse loomulikult sai kõik see ikka toredate fotode näol ka jääd-
vustatud.
Marko Kalduri raamat „Valge Tähekiire seiklused” ootab raa-
matu- ja koertesõpru meie valla raamatukogudes. Toredat lu-
gemist!

Sirje Leini
Koosa raamatukogu 

RAAMATUKOGUD

Tähekiir koos austajatega
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LUMINE KOHTUMINE 
VÄLGIS

Üleriigilised raamatukogupäevad, mil 
toimus rida erinevaid sündmusi, on jäl-
legi läbi saanud. Ilusaks traditsiooniks 
on kujunenud meie valla raamatukogu-
de kirjanduspiknike korraldamine. See-
kordne kohtumine oli planeeritud 25. 
oktoobril Välgis Hiiemäel, kuid ilmataat 
üllatas meid kauni lumevaibaga ja nii 
kogunesime Välgi külamajja. 
Külaliseks oli seekord looduslike püha-
paikade ja rahvapärimuse uurija Ahto 
Kaasik, kes tutvustas hiljuti ilmunud 
raamatut „Põlised pühapaigad”.
Külalist rõõmustas väga see, kui kuulis 
taas kaardistamata pühapaikadest. Väl-
gis asub küla peokohaks korrastatud 
Hiiemägi. On see põline pühapaik või 
1930. aastatel taarausuliste ja kaitseliidu 
eestvõttel rajatud uus mälestushiis, jäi 
esialgu lahtiseks. 
Peale kohtumise lõppu sõitsime Välgi 
Alajõele, kus Kääpa jões avaneb Silma-
allikas. Mõnikümmend meetrit eemal, 
otse maanteetammi servas on kasutuse-
le võetud ka uus allikas.
Pärimusteade Silmaallikast:
Alajõe veski juures on nn Aru allik. Al-
lik on haruldaselt selge ja maitsva veega. 
Vanarahva jutu järele on allikal silma-
haigustele tervekstegev mõju. E59963/4.
Raamatut „Põlised pühapaigad” sai 
koos autogrammiga kohapeal osta, kuid 
raamatut saab laenutada ka meie raama-
tukogudes. Suured tänud rohke osavõtu 
eest valla raamatukogude lugejatele ja 
ikka järgmiste kohtumisteni.

Liidia Afanasjeva
Välgi raamatukogu

Mis teoksil:
Vara raamatukogus:

Eve Kärner „Saarte lood I“- maalinäitus 
(28.11 - 31.12.2016)
„Vara nobenäppude käsitöid“ - külarah-
vas+ koolilapsed
„Jõululuulet-jutte läbi aegade“ (aasta lõ-
puni)

Välgi raamatukogus:
Novembris: Virve Osila - 70 eluloo ja 
loomingu väljapanek
Detsembris: Walt Disney - 115 loomin-
gu näitus
Eve Kärneri maalinäitus „Saarte lood“ 
II osa
12. detsember „Jõuluootus“
Koosa raamatukogus:
14.11 – 31.12 Katrin Lasberg ja Liisa 
Lang: ühisnäitus „Hetked”

Lähme teatrisse:
22. detsember muusikal „MAMMA 
MIA” Vanemuises
Info ja piletite broneerimine: 7453 121, 
518 9935

Taas üks kirjanduslik 
väljakutse, sedapuhku 
3.-4. klasside õpilastele!
Tulemas on üleriigiline 3.-4. klas-
side õpilaste kirjandusmäng, mille 
eelvoorud toimuvad maakondade 
keskraamatukogudes aprilli algul.
Kirjandusmäng ise 8. aprillil kell 
12 Tallinnas Eesti Rahvusraama-
tukogus, samaaegselt Tallinna raa-
matumessiga.
Finaali pääseb Tallinnast, Tartust 
ja igast maakonnast üks 3-liikme-
line võistkond.
Kirjandusvõistluse raamatute va-
likus on tosin head lasteraamatut, 
mis kõik ka meie kogudes saada-
val.
Külasta meie valla raamatukogusid 
ja loe loetelus olevaid raamatuid.
Head lugemis- ja mängulusti!

Raamatute nimekiri:
1. Priilinn, Ketlin. Evelini uued 
lood. Tänapäev, 2016. 229 lk.
2. Püttsepp, Juhani. Gibraltari 
laevakoerte ühing. Tänapäev, 
2015. 230 lk.
3. Raud, Piret. Lugu Sandrist, 
Murist, tillukesest emmest ja 
nähtamatust Akslist. Tänapäev, 
2015. 96 lk.
4. Reinaus, Reeli. Pärdik Päär ja 
hauaröövlid. Tänapäev, 2015. 
206 lk.
5. Tomusk, Ilmar. Digipöörane 
kool. Tammerraamat, 2015. 172 
lk.
6. Barnett, Mac. Kaks kaaki. Sini-
sukk, 2016. 220 lk.
7. Holm, Jennifer L. Kuldkala 
number 14. Pikoprint, 2015. 193 
lk.
8. Ohlsson, Kristina. Klaaslap-
sed. Tiritamm, 2016. 224 lk.
9. Parr, Maria. Vilgukivioru Ton-
je. Eesti Raamat, 2013. 269 lk.
10. Riddell, Chris. Ada Goot ja 
kummitushiir. Tammerraamat, 
2015. 210 lk.
11. Walliams, David. Jube tädi. 
Tänapäev, 2016. 210 lk.
12. Vendel, Edward van de. Koer 
nimega Sam. Päike ja Pilv, 2015. 
110 lk.
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TALV VIIPAB, UKSE EES ON TAAS TA,
SAAB JÄLLE LÕPULE ÜKS AASTA.
ÜKS AASTA OTSA TEISTE REALE.
PÄEV TAGANEB, ÖÖ TUNGIB PEALE.
PUU KÕRVAL RAAGUS SEISAB PUU.
MIS PARATA! DETSEMBRIKUU!
MIS PARATA! SIIN TAEVA ALL JU
EI OLE SOOJUST NÕNDA PALJU,
ET LÕPPEMATULT, AASTA RINGI
SEE SUUDAKS SOOJENDADA HINGI...

(A. Sang)

Seepärast süüta küünal aknal, õues,
las valgus, soojus pugeda Su põue,
kui usud, tuleb väike jõuluime...
Rahulikku jõuluootust kõigile !

Vara valla raamatukogud 

TALVINE OHUTUS
Puhas valge lumi lummab enamasti 
meid kõiki. Esimene lumi saabus sel-
lel aastal ootamatult vara ning talvised 
ilmaolud soodustavad lumise talve 
jätkumist. Rohke lumi on muutnud 
lapsed ja noorukid ulakaks. Lumes 
hullavad lapsed on sootuks ära unus-
tanud ohutuse ja mõistliku käitumise 
avalikus ruumis, kus liiguvad ka autod 
ja lumesahad.

Novembrikuu jooksul on korduvalt 
laekunud kaebusi, kus Vara ja Koosa 
noored on talverõõmude nautimisel 
käitunud just mitte kõige paremini. 
Pillutakse mööduvaid autosid lume-
kuulide ja jääkamakatega, lastakse 
liugu otse autorataste ette, tehakse 
sõiduteel lumeingleid kui lumesahk 
on lähenemas, seotakse kelk auto taha 
ning sööstetakse liikluskeerisesse. Ka 
mänguhoos tuleb jälgida, ja meeles pi-
dada mõned reeglid. 

Lumesõja pidamiseks tuleb valida 
koht, mis on sõiduteest eemal. Siis on 
kindel, et ükski osaleja ei satu ootama-
tult sõiduteele, kus sõiduki pidurdus-
teekond on talvistes oludes kordades 
pikem. Kindlasti ei tohi lumesõjas 
märklauaks võtta sõidukeid, sest oota-
matult auto pihta sattunud lumekuul 
võib ehmatada sõidukijuhti ja kaasa 
tuua õnnetuse. Kui tegemist juba jäis-
te moodustistega, siis nende sattumi-
ne auto pihta toob kaasa kahjustused 
ning tegijale materiaalse vastutuse. 
Sõidutee ei ole koht kus liugu lasta ja 
lumeingleid teha. Sageli tehakse sel-
liseid mõtlematuid tegusid kaaslaste 
õhutamisel, et näidata eakaaslastele 
kui julge ma olen. Selline mõtlematu 
julgus ei ole kiitlemist väärt. 

Kõik talvised õuetegevused toovad 
lastele puna palgele ja on igati kasu-
likud. Vanemate kohustus on juhtida 
oma võsukeste tähelepanu sellele, kui-
das mängulusti täis talvepäevad ohu-

tult mööduksid.

Head lapsevanemad arutage oma las-
tega läbi kus on ohutu mängida ja 
milliste ohtudega tuleb arvestada. Ka 
hommikune helkurikontroll, et veen-
duda väikse elupäästja olemasolus 
teeb meid liikluses paremini märgata-
vaks.

Ilusat, turvalist ning ohutut talve.

Argo Lääts
Piirkonnapolitseinik

POLITSEIVEERG
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Elektrist kasvav tuleoht
Viimase aastakümne kiire tehnoloo-
giline areng on meie kodudes elekt-
riseadmete arvu jõudsalt kasvatanud. 
Paraku on suur osa meie kodudest 
ehitatud ajal, mil sellist elektrisead-
mete kasvubuumi ette ei nähtud. Nii 
ollakse sageli sunnitud  paljusid voo-
lutarbijaid pikendusjuhtme ja jagaja 
kaudu ühte pistikusse ühendama, mis 
koormusele vastu ei pea ning kuume-
nevad juhtmed põhjustavad tulekahju. 
Kätte jõudnud sügisel ja külmaperioo-
dil kasutatakse elektrikütte- ja muid 
koduseid elektriseadmeid rohkem, 
millega seoses kasvavad veelgi elektri 
kasutamisega seotud tulekahjuohud.
Nii pole imekspandav, et üha suurema 
osa siseruumide tulekahjudest põh-
justavad rikked elektrisüsteemides. 
Näiteks eelmise aasta sügisel (oktoo-
ber – detsember) Lõuna-Eesti kuues 
maakonnas juhtunud eluruumide 
tulekahjudest olid üle neljandiku ehk 
23 tuleõnnetust seotud elektriga. Kui 
kokku juhtus kodudes 82 arvestatava 
varalise kahjuga tulekahju, siis 10 nen-
dest põhjustasid vanad või oskamatult 
parandatud elektrijuhtmed ning kat-
kised pistikupesad. Kuus tulekahju 
said alguse rikkest elektriseadmes 
ning seitsmel juhul põhjustas õnnetu-
se hooletus elektriseadme kasutami-
sel.
Lõuna-Eesti kutselised ning vaba-
tahtlikud päästjad on sel aastal tuleo-
hutusalast nõu andnud juba üle 4000 
kodus. Lisaks küttesüsteemi seisundi-
le hinnati ka elektrisüsteemi olukorda. 
Kodukülastuste kokkuvõtetest selgub, 
et lausa 73 juhul hinnati elektrisüs-
teem tuleohtlikuks (7 juhul Jõgeva-
maal, 6 Põlvamaal, 22 Tartumaal, 6 
Valgamaal, 12 Viljandimaal ning 20 
kodus Võrumaal).  Värskendamist 
vajava elektrisüsteemiga kodusid oli 
tegelikult rohkem, kuid päästespetsia-
listid tuleohtu nendes veel ei näinud.
Kapi peale jäetud patareita suitsuan-
dur elu ei päästa
Jätkuvalt on suitsuandur asendamatu 
vahend tuleõnnetuse varajaseks avas-
tamiseks, et päästa tulekahjust oma 
elu, tervist ja vara. Käesoleval aastal 

on päästjad tulekahjupaikadelt üha 
rohkem leidnud suitsuandureid, mil-
lest polnud kasu, sest nende patarei 
oli tühi või oli seade laest mingil põh-
jusel alla võetud. Päästjad tuletavad 
tungivalt meelde, et suitsuandur on 
eluruumides kohustuslik ja kasu on 
ainult töökorras ning täis patareidega 
andurist. Selles veendumiseks tuleb 
suitsuanduri korrasolekut testida vä-
hemalt kord kuus, vajutades seadmel 
olevat testnuppu, mille järel korras an-
dur annab häiresignaali. Patarei tühje-
nemisest annab andur märku ebakor-
rapäraste üksikute piiksudega.
Vahet tuleb teha suitsuanduril ning 
vingugaasianduril, mis peatselt muu-
tub osades eluruumides samuti ko-
hustuslikuks. Kohustuslikuks muutub 
vinguandur gaasiseadet kasutavates 
majapidamistes ja hoonetes, kus vin-
gugaasi ruumidesse kogunemise või-

malust pole spetsiaalse ventilatsiooni-
ga võimalik välistada. Vingugaasian-
duri kasutamine lisaks suitsuandurile 
on mõistlik kõigis majapidamistes, 
kus on vingugaasi tekkimise oht. Olgu 
see gaasiseadme, aga ka tavalise pliidi 
või ahjuga majapidamine.
Kohustusliku suitsuanduri kasutami-
se lai levik, regulaarse professionaalse 
korstnapühkimise nõude kehtestami-
ne ja päästeameti ennetusõppe projek-
tid on inimeste tuleohutusalast tarkust 
jõudsasti kasvatanud. See on aidanud 
kaasa tuleõnnetuste üldarvu olulisele 
vähenemisele. Kuid paraku hukkub 
Eestis tulekahjudes endiselt aastas 
ligi 50 inimest ja siin ei saa olla rahul 
enne, kui see number on null.

Riivo Mölter
Lõuna päästekeskuse ennetusbüroo 

peaspetsialist

eleKTer, TUleOHT Ja sUITsUaNDUr
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Metsakeskus.ee

Ostame kasvavat metsa, põllumaad 
ja metsakinnistuid hinnaga 

kuni 10 000 eurot/ha. 
Kinnistud võivad olla tehtud raietega 

või asetseda piiranguvööndis.
Tel: 56 111 900

Ostame metsakinnistuid
ja

raieõigust.
Tel 507 2544  

info@erametsa.ee
www.erametsa.ee
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Meie hulgast on lahkunud…
MAIMU VOHLA

30.07.1939 – 17.09.2016
Undi küla

SAVELI BOŽLOV
25.07.1952 – 19.09.2016

Koosa küla
KARL ELTS

15.07.1925 – 30.10.2016
Koosa küla

RISTO TÄPSI
14.01.1983 – 13.11.2016

Mustametsa küla
RAIMUND ARIA

10.05.1948 – 14.11.2016
Vanaussaia küla

Mälestame.
Avaldame kaastunnet lähedastele!

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

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

Kõik, mis soovid, täide et läeks.
Õnne et jätkuks ja ülegi jääks!

Õnnitleme juubilare ja eakaid 
sünnipäevalapsi!

SÜNDINUD NOVEMBRIS

75 HELJE PEDAK                          07.11 Sookalduse küla
75 ELLEN ROKKA                         27.11 Kuusiku küla
70 LEILI DUDKINA                       27.11 Metsakivi küla
65 VEERA PERSIDSKAJA              02.11 Mustametsa küla
65 MARE HINT                              04.11 Vanaussaia küla
65 KAIE ANDERSON                     19.11 Alajõe küla

SÜNDINUD DETSEMBRIS

82 MIHHAIL TARASSOV               10.12 Koosa küla
81 JELISAVETA ŠIROKOVA           16.12 Metsakivi küla
81 NOORA TOOTS                         17.12 Mustametsa küla
80 ELLI JOHANNES                       08.12 Rehemetsa küla
75 OSKAR ARIA                              31.12 Metsakivi küla
70 ENDLA PÜSS                             06.12 Koosa küla
70 GRIGORI-NIKIFOR KAO          27.12 Koosalaane küla
65 JEKATERINA PUKS                   06.12 Koosa küla
65 LEMBIT KÄND                         12.12 Meoma küla
65 VÄINO KIVIRÜÜT                     19.12 Keressaare küla
60 AVO ANNAMA                           18.12 Välgi küla

SÜNDINUD JAANUARIS 

91 MEERI KOOK                           01.01 Põdra küla

90 IVAN EVDOKIMENKO             01.01 Koosa küla

88 HELJU SANGLA                        20.01 Koosa küla

87 AKSENJA KIVASTIK                   27.01 Sookalduse küla

86 JOHANNES KESPERI               11.01 Ätte küla

84 ELGA KUUSIK                           05.01 Alajõe küla

84 VEERA AMBO                           19.01 Vara küla

84 HELJU VOITES                         29.01 Vara küla

83 VASSILI MAKARENKOV           14.01 Kargaja küla

70 ALFRED KRISTELSTEIN         24.01 Mustametsa küla

65 JEVGENIA KUZNETSOVA        22.01 Metsakivi küla

65 GUURI PILT                              02.01 Ätte küla

60 VILLY MEIER                            07.01 Vara küla

11. detsember kell 12 
III advendipühapäev jumalateenistus

24. detsember kell 15 
Püha Jõuluõhtu jumalateenistus

25. detsember kell 12 
I jõulupüha jumalateenistus

31. detsember kell 12 
Vana-aasta jumalateenistus

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

Teenistused Vara 
Brigitta kirikus:

UUED VALLAKODANIKUD!

TRISTAN AASA
24.09.2016 Matjama küla

MIIKAEL VÕIMRE
19.10.2016 Tähemaa küla

Õnnitleme lapsevanemaid!

 

 
 
Kui Sul on jäänud kool lõpetamata ja õpingutesse tekkinud pikem paus – tule tagasi 
kooli. 

 
Pakume Sulle 

ettevalmistuskursusi 
matemaatikas 

vene keeles, inglise keeles, saksa keeles 
füüsikas 
keemias 

eesti keeles (õigekiri) 
eesti keeles (võõrkeelena) 

arvutiõpetuses 
 
Kursuste eesmärk on tagada osavõtjale valmisolek õpingute jätkamiseks gümnaasiumis 
Kursused on osalejatele TASUTA 
 
Kursused algavad jaanuaris 2017 ja toimuvad kolmapäeva ja neljapäeva õhtuti. 
Registreeru www.ag.tartu.ee/ettevalmistuskursused 
 
Lisainfo: 
+372 7460 551 (õppealajuhataja Reet Jakobson) 
+372 7461 726 (direktor Marika Kaasik) 
kool@ag.tartu.ee 
 
 
 Tule kooli tagasi, mine eluga edasi! 


