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Mida suurem on teadmiste meri, seda pikem teadmatuse rannajoon…
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Hoiad käes viimast Vara valla in-
folehe „Kodused Uudised“ välja-

annet. Üheskoos tehes oleme loonud 
oma kodukoha kuvandi, oleme olnud 
tema tõusude ja mõõnade ning arengu 
tunnistajateks. Tänan Teid väga kõigi 
nende aastate eest, mil usaldasite ning 
toetasite mind minu töös. Koos tehes 
oleme hoolinud üksteisest, andnud 
uue ilme paljudele hoonetele ja raja-
tistele. Kuid eks nii mõndagi jääb te-
gemiseks ka uuele vallale...

„Ümmarguselt 20 aastat planeerimist, 
arutelusid ja vaidlusi, kuid nüüd on 
see tehtud,“ ütles riigihalduse minister 
Jaak Aab haldusterritoriaalset reformi 
kokku võttes. Kuid vastupidi Vabariigi 
Valitsusele, kelle hinnangul on „asi“ 
tehtud, tuleb vastvalitud volinikel 
„kokkulapitud“ süsteem alles tööle lü-
kata. Jah, eks muutustel on ikka tavaks 
meis tekitada vastakaid tundeid, eri-
nevaid kõhklusi ja ootusi. Püüan igati 
mõista kõigi nende vallaelanike paha-
meelt, kes väljendasid oma soovi mit-
te ühineda tänase Peipsiääre vallaga. 
Saan Teie ees vaid vabandada, et meie 
valla rahva enamuse soovi siinkohal ei 
arvestatud. On ju teada, et uus, Peipsi-

ääre vald tervikuna, ei sündinud vaba-
tahtlikult, mistõttu on etteaimatavalt 
enam ka vastuolusid ja teisitimõtle-
jaid. Iseenesest ei ole eriarvamustes 
mitte midagi halba, kui me jätaksime 
seejuures kõrvale oma isiklikud huvid 
ning koostöös keskendume kõige olu-
lisemale - meie inimeste väärtustami-
sele ja elukeskkonna parandamisele. 
Mina olen seda meelt, et ka uue val-
la vähem arendatud piirkonna elanik 
väärib parimat.

Olen kogu oma juhtimise kogemu-
se vältel hoolinud eelkõige inimesest 
ning lähtunud põhimõttest, et üks asu-
tus või vald või vallas asuv küla saab 
olla just nii tugev kui on tema elanik. 
Suuremad eeldused saada tugevaks on 
teadupoolest aga siis kui meil on tur-
valine elukeskkond, soe kodu, laual 
leib ja meid ümbritsevad armastavad 
inimesed. Ehk teisisõnu saab igaüks 
meist anda oma panuse veelgi pare-
maks muutumise heaks.

Kasutan siinkohal võimalust, et öel-
da suur-suur aitäh volikogu kõigi 
koosseisude liikmetele. Tänan ka kõi-
ki vallavalitsuse, valla allasutuste ja 

struktuurüksuste töötajaid. Te olite 
parim meeskond! Jah, meil oli palju 
konstruktiivseid vaidlusi, kuid alati 
jõudsime kokkuleppele ja lähtusime 
parimast võimalikust. Vara valda oli 
tõepoolest hea juhtida, sest seal tööta-
sid tõeliselt head, ustavad ja aukartust 
äratava kogemusega inimesed. Ei ole 
just palju neid omavalitsusi, kus nen-
de sotsiaaltöötaja, finantsjuht ja raa-
matupidaja on oma tööd teinud 25 ja 
enam aastat, vallasekretär üle 42 aasta. 
Siinkohal jääb sõnadest väheseks, et 
saaksin öelda midagi enamat, kui et 
minu süda on täis tänutunnet ja res-
pekti Teie ees.

Olen väga tänulik juhuse eest, mis 
tõi mind 2009. aastal just Vara valda. 
Sügav kummardus ja tänu Teile kõigi-
le! Uuel aastal uue hooga ja kohtume 
veel!

Rahulikku advendiaega! 
Väino Kivirüüt

Vara vallavanem aastatel 2009-2017

Hea endise Vara valla elanik! 

Tere hea Vara valla rahvas! Kätte on 
jõudnud advendiaeg ja nagu eel-

nevatel aastatel tavaks on olnud, hei-
dame pilgu möödunule. Kohe-kohe, 
mõne kuu pärast, peame Eestis suurt 
pidu, tähistame Eesti riigi sajandat 
sünnipäeva. Sellest sajast aastast on 
veidi rohkem kui veerandi olnud Ees-
ti taasiseseisvumise järel vaba. Peale 
taasiseseisvumist taastati ka endised 
haldusüksused. Paraku mitte igal pool 
ei taastatud haldusüksuseid täpselt sa-
mades piirides ja nimega, nagu need 
olid enne teist Maailmasõda. Nii juh-
tus ka meile täna tuntud Vara vallas, 
kus endise Vara vallaga liideti ka Koo-
sa piirkond, mis esimese Eesti ajal oli 
Kavastu valla osa. Nii alustaski oma 
igapäevast tööd Vara vald, mille üheks 

osaks oli Koosa osavald. Hiljem Koosa 
osavalla staatus lõpetati ja nii tekkis, 
meile täna nii kodune ja hubane Vara 
vald. Kahjuks aga sai meie iseolemise 
aeg oktoobris toimunud valimistega 
läbi ja jätkame juba kordades suurema 
omavalitsuse koosseisus. 

Alates esimesest jaanuarist 2018 lähe-
vad kõik täna veel Vara valla kohus-
tused ja õigused lõplikult üle uuele 
omavalitsusele. Seega on see Vara val-
la leht, mida käes hoiad, meie viima-
ne väljaanne, mis kajastab meie, nüüd 
juba ajalooks saava valla tegevusi. 

Kõike eeltoodut silmas pidades tahan 
seda viimast ajalehe väljaannet kasu-
tada selleks, et tänada kõiki Vara valla 
elanikke, kõiki Vara vallavanemaid ja 

vallavalitsusi, kõiki Vara valla voliko-
gu koosseise ja volikogu esimehi, kõi-
ki Vara valla allasutusi ja nende juhte 
ning kõiki Vara valla ametnikke. Kõik 
te olete andnud oma panuse meie Vara 
valla ülesehitamisel! Suur tänu kõigile 
tehtu eest! 

Soovin teile kaunist Jõuluaega! Uusi 
huvitavaid väljakutseid ja kõikide soo-
vide täitumist Uuel 2018. aastal!

Tarmo Leini
Vara valla volikogu viimase koosseisu 

esimees

MINA TÄNAN! 
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2018. aastal muutuvad oluliselt maksuvaba tulu arvesta-
mise põhimõtted. Seni kehtis kõigile füüsilistele isikutele 
aastas üks kindel maksuvaba tulu määr (2017.a oli see 2160 
eurot, ehk 180 eurot kuus), lisaks täiendav maksuvaba tulu 
pensionidele ja tööõnnetushüvitistele. 2018. aastast hak-
kab üldine maksuvaba tulu määr olema 6000 eurot aas-
tas ehk 500 eurot kuus, täiendavat maksuvaba tulu pen-
sionitele ja tööõnnetushüvitistele enam ei ole.

Tulude suurus ja maksuvaba tulu 2018. aastal 
2018. aastast hakkab maksuvaba tulu summa sõltuma isiku 
aastatulu suurusest ning võib olla väga erinev. 
Inimestele, kelle tulu on alla 14400 euro aastas (alla 1200 
euro kuus), on ette nähtud maksimaalne maksuvaba tulu 
6000 eurot aastas (500 eurot kuus).
Kõigile inimestele, kelle tulud jäävad vahemikku 14 400–25 
200 eurot aastas (1200–2100 eurot kuus), leitakse perso-
naalne maksuvaba tulu valemi alusel. Aastase maksuva-
ba tulu valem: 6000-6000/10800 x (aastatulu summa – 
14400).
Nii näiteks arvutatakse aastatuluga 15600 eurot maksuvaba 
tulu järgmiselt:

1. 15 600 – 14 400 = 1200
2. 6000 ÷ 10 800 = 0,55556
3. 0,55556 × 1200 = 666,67
4. 6000 – 666,67 = 5333,33 eurot

Inimestele, kelle tulu on üle 25 200 euro aastas (üle 2100 
euro kuus), ei ole maksuvaba tulu ette nähtud. 

Aastatulu
Maksuvaba tulu summa arvutamisel võetakse aluseks 
kõik aasta jooksul saadud tulumaksuga maksustatavad 
tulud. Aastatuluna arvestatakse palk, preemia, puhkuseta-
su (sh täiendavad lisapuhkused), juhatuse liikme tasu, võ-
laõiguslike lepingute alusel saadud tasud, vanemahüvitis, 
haigushüvitis, pension (vanaduspension, töövõimetuspen-
sion, eripensionid, toitjakaotuspension), maksustatav toe-
tus (nt PRIA poolt makstav pindalatoetus), ettevõtlustulu, 
välismaalt saadud tulu, kasu vara võõrandamisest (metsa-
materjali ja kasvava metsa raieõiguse müük, kinnisasjade 
müük, väärtpaberite müük), rendi- ja üüritulu, intress, 
maksustatav stipendium, jne, samuti dividendid ja muud 
osakapitali väljamaksed, millelt maksab tulumaksu ära äri-
ühing.
Aastatuluna ei võeta arvesse maksuvabasid tulusid nt 
eluaseme müük, omandireformi käigus tagastatud vara 
müük, kasutatud asjade müük (sh auto), maksuvaba sti-
pendium, maksuvabad toetused (lastetoetus, toimetuleku-
toetus, puuetega inimeste toetus, töövõimetoetus), elatis, 
lähetuse päevaraha jms.

Uus maksuarvestuse süsteem eeldab, et iga inimene ise 
peaks senisest rohkem juba aasta kestel pöörama tähele-
panu sellele, milliseks kujuneb tema aastane tulu ja kui-
das see mõjutab tema poolt makstavat tulumaksu.
Et tulusid deklareerima asudes oleks vähem üllatusi, peak-
sid inimesed juba 2017. a lõpus mõtlema läbi oma järgmise 
aasta igakuised tulud ning võimalikud muud tulud (metsa 
müük, väärtpaberid, dividendid, PRIA toetus, üüritulud 
jmt) ning tegema eeldatava aastatulu põhjal otsuse igakuise 
maksuvaba tulu kohta.

Maksuvaba tulu avaldus
Aasta kestel rakendatakse maksuvaba tulu kuupõhiselt tu-
lumaksu kinnipidaja (väljamakse tegija) poolt. Maksuvaba 
tulu summa arvutatakse vastavalt brutotöötasu või muu 
väljamakse brutosumma suurusele.
Väljamakse tegijal on õigus rakendada maksuvaba tulu ai-
nult siis, kui inimene on esitanud vastava avalduse. Maksu-
vaba tulu saab rakendada ainult üks tulumaksu kinnipida-
ja, taoline põhimõte kehtib ka praegu. Inimestel, kes tööta-
vad mitmes töökohas või kes töötavad ja saavad pensioni, 
tuleb teha valik, kellele maksuvaba tulu avaldus esitada. 
Soovitav on esitada üks avaldus terveks aastaks. Vajadusel 
saab aasta jooksul avalduse tagasi võtta või muuta avaldu-
sel olevat maksuvaba tulu summat. Maksuvaba tulu sum-
mat võib muuta üks kord kuus, kuid igakuiselt avalduste 
esitamine ei ole mõttekas.
 Kui aastatulu on kuni 14 400 eurot (kuus kuni 1200 
eurot) või aastatulu on suurem, aga on ainult üks väl-
jamaksete tegija ja muid tulusid ei ole ette näha, võib 
esitada avalduse, kuhu on märgitud „arvestada mak-
suvaba tulu“.

Sellise avalduse korral arvestab väljamakse tegija maksu-
vaba tulu seadusejärgses määras. Maksimaalne maksuvaba 
tulu kuus 500 eurot ning seda saab arvesse võtta kuni 1200 
eurose tulu puhul. Nendele, kelle tulu on üle 2100 euro 
kuus, ei ole maksuvaba tulu üldse ette nähtud. Kui sissetu-
lekud on kuus 1200–2100 eurot, siis arvutatakse maksuva-
ba tulu valemi järgi: 500 - 500 ÷ 900 x (väljamakse –1200). 
Mida suurem on tulu, seda väiksemat maksuvaba tulu saab 
rakendada, nt 1300 eurose töötasu puhul on maksuvaba 
444,44 eurot kuus, 1500 eurose töötasu puhul 333,33 eurot 
jne. 
Seni esitatud avaldused maksuvaba tulu rakendamiseks 
jäävad kehtima ning väljamaksete tegijad (tööandjad, Sot-
siaalkindlustusamet), kellele need avaldused on esitatud, 
arvestavad tulumaksu kinnipidamisel seadusejärgse mak-
simaalse maksuvaba tuluga. Silmas tuleb pidada aga seda, 
et tulumaksu kinnipidaja saab arvestada üksnes tema enda 
poolt tehtavate väljamaksetega, inimese teisi sissetulekuid 
ta ei tea ja nii võib tekkida olukord, kus järgmisel aastal 

Sissetulekud hakkavad mõjutama maksuvaba 
tulu suurust 
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tuleb inimesel tuludeklaratsiooni alusel tulumaksu juurde 
maksta. 
 Kui sissetulekuid on erinevatest allikatest ning tulu 
jääb vahemikku 14 400 kuni 25 200 eurot aastas (1200 
kuni 2100 eurot kuus), siis peaks esitama avalduse, 
kus on näidatud konkreetne maksuvaba tulu summa. 

Näiteks saab brutotöötasu 800 eurot kuus ning pensioni 
500 eurot kuus, tulud kuus on 1300 eurot. Olenemata sel-
lest, kummale väljamakse tegijale ta on varasemalt maksu-
vaba tulu avalduse esitanud, peaks ta tegema uue avalduse, 
milles näidata maksuvaba tulu summaks maksimaalselt 
444 eurot. Kui juba esitatud avaldust mitte muuta, siis saab 
väljamakse tegija rakendada 500 eurost maksuvaba tulu. 
Töötaja aastatulu kokku on aga suurem kui 14 400 eurot, 
seega temale ettenähtud maksuvaba tulu ei ole mitte 6000 
eurot vaid 5333,33 aastas. ja tuludeklaratsiooni alusel tu-
leks järgmisel aastal tulumaksu juurde maksta. Kui ta teab, 
et saab aasta jooksul veel lisaks maksustatavaid tulusid (nt 
üüritulu või PRIA-st ühtse pindalatoetust), siis tuleks ka see 
tulu maksuvaba tulu rakendamise avalduses arvesse võtta.
Aasta lõpliku maksuvaba tulu kujunemist hakkavad mõ-
jutama ka dividendid. Näiteks, töötasu- ja/või juhatuse 
liikme tasu aastas kokku 12 000 eurot, dividendid 5000 
eurot. Aasta tuluga 17000 eurot on ettenähtud maksuvaba 
tulu 4555 eurot. Kui aasta jooksul arvestati maksuvaba 500 
kuus, siis tuludeklaratsioonis tuleb töötasu pealt tulumak-
su juurde maksta. 
 Kui kuusissetulekud lähenevad 2100 eurole või 
ületavad seda, peaks esitama avalduse, et maksuvaba 
tulu üldse ei rakendataks. 

Sellise avalduse esitamine tuleb kasuks ka neile, kelle aas-
tatulu on keeruline prognoosida või kellel on plaanis teha 
vara võõrandamise tehinguid ning aastatulu võib tulla suu-
rem kui 25 200 eurot. 

Näiteks kui inimene, kes saab 2018. a brutotöötasu 800 eu-
rot kuus, müüb vara (kinnistu või metsamaterjal) ja saab 
kasu summas 20 000, seega on tema aastatulu kokku 29 600 
eurot ning maksuvaba tulu 0 eurot. Kui sellise tehingu toi-
mumine on juba ette teada, siis on soovitav esitada avaldus 
üldse mitte maksuvaba tulu rakendada. Kui tulu saamine 
ei olnud ette teada, siis võiks aasta kestel maksuvaba tulu 
arvestamise avalduse tagasi võtta, et hiljem tuludeklarat-
siooni alusel makstav summa oleks väiksem. 
Inimese lõplik maksuvaba tulu suurus selgub järgmisel 
aastal tuludeklaratsiooni esitamisel. Igakuine maksuar-
vestus ei anna enam kõigil juhtudel sama tulemust, mis 
aastapõhine maksuarvestus. 
Kui maksuvaba tulu on rakendatud igakuiselt suuremas 
summas, kui tulud kokku võimaldavad, siis tuleb tulu-
deklaratsiooni alusel tulumaksu juurde maksta. 
Kui tulumaksu kinnipidamisel ei ole maksuvaba tulu ar-
vesse võetud või ei ole seda kogu aasta ulatuses ära kasu-
tatud, siis saab inimene tuludeklaratsiooni alusel enam-
makstud tulumaksu tagasi. 
Maksu-ja Tolliamet loob E-maksuametisse uue lahenduse 
„Minu sissetulekud“, et inimesed saaksid olla kursis oma 
maksuvaba tulu kasutamisega ja võimaliku täiendava mak-
sukohustusega, mis tuludeklaratsiooni alusel tekib. Praegu 
on võimalik väljamakseid ja maksuvaba tulu kasutamist 
näha e-maksuameti/e-tolli rubriigist „Töötamine ja välja-
maksed“, > „TSD koondandmed“ > „Väljamaksete andmete 
vaatamine“.
Teavet muudatustest ning muud maksualast infot leiab 
Maksu- ja Tolliameti kodulehelt https://www.emta.ee/et/
eraklient 

Katrin Simul
Maksu- ja Tolliameti Teenindusosakonna Põlva büroojuht
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KOOLIVEERG

MATKAPÄEV „Reipalt koolipinki!”
Meie koolipäev ei olnud tavaline. 15. septembril käisime 
matkal „Reipalt koolipinki”. Kaiu järve äärde sõitsime bus-
siga. Ilm oli tuuline, külm ja vihma hakkas ka sadama. Pole 
halba ilma, on ainult rõõmsad lapsed!
Matkaraja alguses sai iga klass maastikukaardi ja punktid, 
mida tuli läbida õiges järjekorras. Punktides ootasid meid 
erinevad ülesanded ja ajagraafikust tuli kinni pidada. Mat-
kal nägime erinevaid seeni, märkasime kui vihma hakkas 
sadama, õppisime matkatarkusi ja saime teada palju põ-
nevat. Marten õpetas meile kuidas looduses mängida nii, 
et soe hakkab ja naljakas on ka. Õpetaja Iivi õpetas puid 
vaatama ja nende kõrgust määrama. 9. klassi poisid aitasid 
meisterdada!
Raja lõpus ootas meid kuum supp ja buss tagasisõiduks 
kooli juurde. Oli igati õpetlik ja karastav kogemus sajusel 
sügispäeval metsas viibida. 

3. klass

NUTIRETK ROIUPALUS
Ootasime pikisilmi seda päeva. 
Läksime koos teise klassiga Roiupallu matkale 20.09.2017. 
Bussisõit oli pikk, kuid olime nii elevil, et ei olnudki igav. 
Säästsime telefoni akut ja rääkisime lihtsalt juttu. Lõpuks 
jõudsime kohale. Ilm oli alguses väga ilus ja päikseline, 
kuid vahepeal läks täitsa pilve. Me tõmbasime äpi ja läk-
sime teele. Matkarajal olles tulid äpist küsimused, millele 
pidi vastama. Saime teada palju erinevaid asju läbi küsi-
mustele vastamise. Tundsime, et vahepeal hakkas vihma 

sabistama ja meil oli jahe. Jõudsime alguspunkti tagasi ja 
ootasime teisi tiime. 
Oli väga lõbus ja õpetlik päev!

Markus Kadaste 3.klass

9. KLASS JA ÕPETAJAD VAHETASID 
OMAVAHEL KOHAD
Neljapäeval, 5. oktoobril ehk Õpetajate päeval, andis Vara 
Põhikoolis tunde 9. klass. Õpilastel toimus viis 30 minuti-
list tundi. Sellel päeval asendasid kõiki õpetajaid 9. klas-
si õpilased. Päris õpetajad said tunda end noorena ja olid 
meie asemel 9. klassi õpilased. Lühidalt öeldes vahetasid 
õpetajad ja 9. klass omavahel kohad.
Umbes kaks nädalat enne õpetajate päeva valis 9. kl iga 
õpilane endale ainetunni, mida ta sooviks õpetada oma 
koolikaaslastele. „Uue ameti“ valimine läks õpilaste vahel 
kiirelt. Peale kümmet minutit oli kõik selge: emakeelt andis 
ja korda jälgis direktor Markus, inglise keelt õpetas Rhett, 
vene keelt õpetasid Magnus ja Rait, ajalugu ja kunsti andis 
Anti, Rait rääkis õpilastele keemiast, füüsikast, bioloogiast 
ja geograafist, valemeid õpetas Thea, lapsed laulma pani 
Mette-Marit, õpilased liikuma aga Sälli. Algklasse õpetasid 
Astrid, Regina ja Kristjan.
5. oktoobri esimese tunni ajal kutsuti kokku kogu koolipe-
re, et tutvustada uusi õpetajaid ja et uued õpetajad saak-
sid anda oma ametivande. Kui aktus sai läbi, oli aeg minna 
tööd tegema. Õpetajate päeval on omamoodi traditsiooniks 
saanud, et igal õpetajal on alati kas kohvi- või teekruus käes. 
Tunnid möödusid lennates. Vahepeal tegid uued 9. klassi 
õpilased vingerpusse: küll nad lasid kooliraadiost kõvasti 
muusikat, vahel segasid aga niisama tundi ja mõni õpilane 
ei jõudnudki üldse tundi.
Päeva lõpuks, kui kõik tunnid olid antud, toimus pidulik 
kringlisöömine õpetajate ja üheksandike vahel. Õpetajad 
ja õpilased jagasid omavahel muljeid, kuidas päev möödus 
ja mis olid kõige raskemad hetked. Kõik õpilased rääkisid, 
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kui raske neil oli õpetada ja anda tunde, kui osad õpilased 
pidevalt segavad. Peale seda päeva mõistavad ka 9. klass ja 
õpetajad üksteist palju rohkem kui enne.

Mette-Marit Poltan
Vara Põhikooli 9. klassist

KVALITEETAEG KOOS ISAGA
Vara Põhikooli 2. klassi lapsed saatsid oma isale kutse – pa-
lun tule 8. novembril kooli meisterdama!
Õhtul läksimegi koos isaga kooli. Puutööklassis selgitas 
Kristeli isa Marten, mida ja kuidas me hakkame valmis-
tama. Kõigepealt tegi igaüks endale just sellise linnu söö-
gimaja joonise nagu talle meeldib. Otsisime parajad lauad 
ja hakkasime tööle. Meisterdada oli päris lõbus. Saagisime 
lauad parajateks tükkideks. Lapsed said saagida, liivapabe-
riga lihvida ja haamriga naelu lüüa. Kui kõik tööle hakka-
sid, oli klassis väga suur müra. Võis kõrvaklappe kanda, et 
liiga suurt lärmi ei kuuleks. 

Kõik linnumajad tulid erinevad. Kirjeldan oma linnumaja 
lähemalt – algul saagisime põranda, siis kaks lauda sein-
teks, tegime veel linnumajale rõdu, kõige viimasena valmis 
katus.
Meil oli väga tore. See oli väga vahva kolmapäev koos isaga! 

2. kassi õpilaste juttude põhjal kirjutas kokkuvõtva loo 
klassijuhataja Ruth Pari

TEATRIS
Käisime 15.11. koos 2. klassiga Teatrikodus vaatamas eten-
dust „Aino ja haldjas”. 
Tegelased olid: haldjaemand, haldjas Aldjas ja väike tüdruk 
Aino.
Nägime toredat lugu. Mulle meeldis, sest etendus oli väga 
ilus. Kahju oli sellest tüdrukust, kelle emal ja isal ei olnud 
tema jaoks aega. Kogu etendus oli tore ja õpetlik. (Markus)
Seal etenduses oli vaja täide viia ühe tüdruku soov. Nägime, 
et Aino kartis algul haldjat. Saime teada, et kui langeb täht, 
üks inimene näeb seda ja soovib midagi, siis haldjas viib selle 
täide. Pärast seda tuleb taevasse uus täht ja särab seal tuhat 
aastat. (Laura)
Ma märkasin, et Aino oskas hästi joonistada ja tema pildid 
olid väga detailsed. Sain aru, et haldjas ise oli natuke arg ja 
kartis kõrgust. Arvasin, et haldjas on tüdruk, aga oli hoopis 
poiss. (Irene)
Etendus oli väga põnev. Nägime ägedaid efekte. Haldjas ise 
oli ka väga äge. Kõige lahedam efekt oli see kuidas kullatolm 
alla sadas. (Reimo) 
Haldjas ei olnud üldse tüdruk, vaid hoopis poiss. See oli väga 
lõbus etendus. Haldjas oli natuke naljakas ja Aino mängis 
temale vingerpussi. (Kelly)
Etendus oli sisukas ja lõbus. Mulle meeldisid efektid ja helid. 
Mulle ei meeldinud kui näitlejad karjusid. Minu üllatuseks 
oli laval palju asju ehk rekvisiite. (Kevin)
Aino tahtis koos emaga veeta ühte päeva, kui ema ei oleks 
kogu aeg tööl. Nad vaataksid isa karjääri ja veedaksid koos 
aega... Me kogesime seda, et saime istuda viimases reas. 
(Krisete)
Mulle meeldis kogu etendus. Eriti meeldis see kui nad 
mängisid kulli. Kõik oli äge ja seal sai palju nalja. (Robin)
Etendus oli lahe. Istusime mõnusasti toolil, kuulasime nalju 
ja õpetlikku juttu. Õppisime, et võõrastega ei tohi rääkida, 
saime teada, kuidas tuleb teatris käituda. Kogesime teatri-
elamust. (Andris)
Etenduse ära vaadanud läksime kooli tagasi. Oli südamlik, 
tore ja õpetlik lugu. Niisiis, see meeldis meile.

3. klass

SÜGISLAAT
10. oktoobril toimus koolis taas juba traditsiooniliseks saa-
nud sügislaat. Seegi kord meelitasid aulas väiksemate ja 
suuremate laste pakutavad hoidised, maiustused, puuvil-
jad, marjad, isetehtud meisterdused ja palju-palju muud 
kohale suure hulga inimesi. Uudistamas käis nii kogu koo-
lipere kui ka külalised väljastpoolt.
Suured tänud asjalikele müüjatele!

Kaisa Telve
Vara Põhikooli huvijuht
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VARA PÕHIKOOLI ÕPILASESINDUS KÄIS 
VARA KALMISTUT KORISTAMAS
Oktoobrikuus avanes meil võimalus osaleda MTÜ Estlan-
deri korraldatud Pärandivaderite projektis teha Eestile juu-
beliks kingitus läbi kodukandi tähendusrikka objekti aja-
loo tundmaõppimise ja korrastusega. Seetõttu valiski Vara 
PK ÕE Vara kalmistu ning käis 18. oktoobril seal talgutel, 
et arendada meeskonnatööd ja läbisaamist ning teha seal-
juures ära midagi kasulikku. 

Muretsesime vahendid, korrastasime, riisusime, tassisime 
lehti ja kinnitasime keha. Projekti raames käis ka Muin-
suskaitseinspektor Inga Raudvassar rääkimas kalmistutest 
üldiselt: ajaloost, tähendustest, erinevatest matmisviisidest, 
ja ka Vara kalmistust endast. Tänu toetusele saime kalmis-
tule kinkida lisaks ka uuemaid töövahendeid. Päev oli päi-
keseline, aga väga külm, kuid sellegipoolest oli meil tore ja 
põnev.

Täname Pärandivaderite algatust ja toetust!

Kaisa Telve
Vara Põhikooli huvijuht

HALLOWEEN EHK USUPUHASTUSPÜHA
31. oktoobril toimusid Vara Põhikoolis vahetundide ajal 
kõikidele klassidele Halloweeni-teemalised võistlusmän-
gud. Igal kooliastmel oli erinev mäng. Meie (7. klass - 
toim.) isiklikult osalesime 7.-9. klasside võistlusmängus, 
kus tuli lahendada Varal toimunud mõrv. Ette olid antud 
küsimused, millele pidime vastused leidma. Kooli peale 
olid laiali jaotatud inimesed, kellelt sai mõrva kohta infot. 
Siiski olid küsitletavad väga kinnised ning rääkisid vaid 
kindlatest asjadest. Kui me ei esitanud õiget küsimust, ei 
saanud me ka abi. 
Alguses tundus kõik väga keeruline, sest saime koguaeg in-
fot, mis oli pealtnäha ebavajalik, kuid lõpuks hakkas pilt 
tasapisi kokku jooksma. Mäng oli ka kiiruse peale. Klass, 
kes viis kõige kiiremini õiged vastused „politseisse“, võitis. 
Meie saime kõige varem valmis ning viisime vastused ära. 
Mõtlesime kõik korralikult läbi, kuid polnud oma vastustes 
ikkagi päris kindlad. 7.-9. klasside võistlusmängu võitsime 
aga ikkagi ära ning me kahtlused olid asjatud. Auhinnaks 
oli terve klassiga sõit Aura Veekeskusesse.

Kevin, Stella Riin, Roland, Mari ja Kretlin 7. klassist

KADRISANDITAMAS
Käisime 24. novembril oma klassiga katri jooksmas. Olime 
kõik ilusates valgetes riietes. Me laulsime, tantsisime ja kü-
sisime küsimusi. Jakob, Marjette ja Roxana mängisid pilli. 
Käisime algul raamatukogus ja pärast 1. klassis. Külasta-
sime ka 3. klassi ja tantsisime nendega koos Kaera-Jaani. 
Seejärel jooksime õpetaja Ruthi kannul vallamajja. Kui ta-
gasi klassi jõudsime, siis oli üks suur kommisadu.

Jakob Petmanson, Marjette Junkin, Liis-Marii Mustmaa

Reedel 22.12 kell 16.00 Vara kirikus 
jõulukontsert. Esinevad Vara Põhikooli 
õpilased.

Teisipäeval 19.12 kell 17.00 Vara Põhikooli 
aulas muusikaklasside jõulukontsert.

! 
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LASTEAEDADES

VARA LASTEAIAS

ÕNNETRIINU ON „TULEST TARGEM”
Ühe sügiseselt halli ja tuulise septembrikuu päeva muutsid Õn-
netriinu lasteaias Mõmmikute ja Naerupallide jaoks palju elava-
maks ja väga õpetlikuks Alatskivi päästekomando tuletõrjujad. 
Lapsed said osa tuleohutusprogrammist „Tulest targem”. Koos 
tublide tuletõrjujatega õpiti selgeks õnnetuse korral abi saami-
seks väga tähtis number 112, vaadati üle ohutud küünalde põle-
tamise ja lõkke tegemise viisid ja räägiti suitsuanduri tähtsusest 
õnnetuste ennetamisel. Kõige rohkem elevust tekitas tublides õp-
pijates võimalikult madalal liikudes põlevast ruumist evakueeru-
mise harjutamine ja tuletõrjujate erilise riietuse, varustuse ning 
uhkete tuletõrjeautode uurimine. 
Täname vapraid tuletõrjujaid ja ootame neid kindlasti ka järgmi-
sel aastal õpetussõnu jagama. Imelist ja ohutut küünlasära kõigi 
pühadeaega!

Õpetaja Katrin

SÜGISENE ÕUNAJOOKS
6. oktoobril, natukene sombusel hommikupoolikul toimus sügi-
sene sportlik õunajooks. Kõik väikesed õnnetriinulased kogune-
sid lasteaia õuealale ning moodustasid suure ringi. Koos võimel-
di käed-jalad soojaks. Iga laps sai loosikarbist tõmmata endale 
kujundi (kolmnurk, ruut, ring), mille järgi jaguneti võistkonda-
desse. Koos võistkonnaga tuli läbida erinevaid punkte. Näiteks 
sai pisikestest pallidest ehk õuntest moodustada õunaussi; reketi-
ga enda ees lükata suurt palli; läbi erineva suuruse avauste visata 
eri suurusega palle; rõngast läbi pugeda ja hüpata. Võistkondlik 
teatevõistlus nägi ette, et laps viib kulbis oleva õuna järgneva lap-
seni, nii et õun sealt maha ei kukuks. Lõpetuseks tuli lastel kokku 
korjata õpetaja poolt laiali visatud pallid ehk õunad, sest õunad 
ju kukuvad ikka sügisel puu otsast alla ja siis tuleb need kokku 
korjata. Õhtul koju minnes sai iga laps kapist kaasa haarata dip-
lomi tubli osalemise eest ning vitamiine täis koduaia õuna.

Õpetaja Ave

LEPATRIINUDE SÜGIS-TALVISED TEGEMISED
Alanud õppeaastast on peagi möödas neli vahvat kuud, mis on 
olnud täis erinevaid ettevõtmisi. Rühma juurde tulnud lapsed on 
kenasti ära harjunud, eks väikest hommikust emmest-issist lah-
kumise nuttu tuleb ikka ette, see käib harjumise juurde. Siinko-
hal tahame endiselt vanematele, kes alles tahavad oma väikeseid 
silmaterasid lasteaeda tooma hakata, meelde tuletada   harjutage 
päevakava juba kodus (eelkõige uneajad) ning kõik titade harju-
mused (lutid, pudelid) jätke juba enne aeda tulekut ära (mähk-
med võivad rühmas olla). Kõik, kes neid näpunäiteid täidavad, 
nende lastel läheb kohanemine rühmas päris kiiresti. Eelmisest 
õppeaastast rühmas olnud lapsed on uued sõbrad omaks võtnud 
ning kõik rühmareeglid taas kenasti meelde tuletanud.
Oma igapäevategevuste/õppimiste kõrvalt oleme korda saatnud 
ka ühtteist põnevat – sügisel keetsime kõrvitsatest moosi, tutvust 
oleme teinud valge savi voolimisega   seened ja siilikesed said üli-
vahvad. Esimene esinemine isadepäeva kontserdil möödus väga 
vahvalt ja julgelt. Ka esimesed teatrikülastused on möödunud ra-
hulikult ja rõõmsalt.

Praegu on meil eriti toimekas aeg   Lepatriinude pere valmistub 
koos teiste õnnetriinudega jõuludeks – õpime luuletusi ja laule 
ning sätime rühma jõulukaunistusi. Lepatriinude rühm avab tra-
ditsiooniliselt aknalaua jõululaada - nagu juba varem mainitud, 
keetsime üheskoos luksuslikku kõrvitsa-aprikoosimoosi ja kohe-
kohe valmivad ka omakeedetud jõulukõrvitsad, muidugi kaunis-
tame purgid ka üheskoos ära. Pakume igal aastal laadal mõnda 
oma valmistatud hoidist. Plaanis on teha ka savipiparkooke ja 
kõike muud toredat, mis meile just parasjagu meeldib. 
Kaunist advendiaega ja lumeootust meile kõigile!

Lepatriinude pere
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ISAGA KOOS TAHAKS TEHA KÕIKE – NII MU 
NÄOL SÄRAKS ALATI PÄIKE!
Pimedal ja sombusel novembrikuu teisel pühapäeval tähistame 
isadepäeva. November ongi isade kuu! Lasteaias on selle kuu esi-
mene nädal alati pühendatud isadele. Nädala suuremateks ees-
märkideks on siis kirjeldada isade ameteid ja hobisid, meisterda-
da üllatus isale ning kutsuda isad ja vanaisad vaatama/kuulama, 
mida lapsed on selgeks õppinud.
8. novembril toimus meil lasteaias perepidu, pühendatud isadele 
ja vanaisadele. Pidu algas laste kontserdiga. Tuju loomist alusta-
sid lapsed lauludega, mis vaheldusid luuletuste ning tantsudega.
Peo lõpus kutsuti isad ühisesse tantsuringi, et nad kohapeal is-
tumisest ära ei väsiks. Õpetaja Kaie juhendamisel said kõik koos 
erinevaid tantsuvõtteid harjutada. See osutus kõigile meeldivaks 
elamuseks. Nii mõnigi laps rääkis, et sai jälle üle pika aja isa süles 
olla ning see meeldis väga. Peale pidu ootas isasid rühmades laste 
hoole ja armastusega tehtud kingitused.
Aitäh lastevanematele peol osalemise eest!
Aitäh lastele toreda esinemise eest!
Aitäh õpetajatele nähtud vaeva eest!

Õpetajad Avely ja Urve

SPORTIMAS
9. novembri hommikul oli taaskord kätte jõudnud päev tõmmata 
selga spordidress ja seada sammud Tartu poole. Nimelt toimus 
seal Tartu Ülikooli spordihoones Tartumaa lasteaedade talvine 
spordipäev.

Ootusärevuses sõitsid väikesed Mõmmikud ja Naerupallid koos 
õpetajatega Tartu poole. Paljude jaoks oli see esimene kord selli-
sel võistlusel osaleda.
Kohale jõudes ootas meid saalitäis lapsi, palju sigimist-sagimist. 
Laste suured silmad ja ringirändavad pilgud reetsid ärevust. Rin-
gi lippas maskott Mammut, kes lapsi ergutas ja rõõmsat tuju üle-

val hoidis.
Väikesed spordisõbrad said seekord proovida liivakotiga täpsuse-
viskamist, hüpata hoota kaugust, joosta ja katsetada teivashüpet. 
Veel said lapsed üksteist intervjueerides teha reporteritööd. Nii 
mõnigi julge soovis sõna võtta. Lapsed leidsid rahva seast üles ka 
oma sõpru teistest lasteaedadest.
Laste õhevil, kuid väsinud nägudest sai välja lugeda rahulolu. 
Magusad auhinnad kotis, asusime tagasiteele lasteaia poole. Sel 
päeval maitses nii auhinnatort kui ka uni lasteaias veel magusa-
mini kui muidu. 

Õpetajad Urve ja Külli

ESMAABIKOOLITUS LASTELE
21. novembri hommikupoolik oli Mõmmikute ja Naerupalli-
de rühma lastele huvitav ja informatiivne. Nimelt käis lasteaias 
külas Henri Williami ema rääkimas oma tööst. Ta töötab Tartu 
Kiirabis ning tema eesmärgiks oli tutvustada lastele mõningaid 
meditsiinilisi vahendeid ning esmaabivõtteid. Lapsed said oma 
käega katsuda stetoskoopi ja hapnikumaski. Suurt elevust pakku-
sid lastele suured nukud, mille peal sai hiljem harjutada, kuidas 
teha kannatanule südamemassaaži.
Lapsed said teada, et õnnetuse korral tuleb helistada hädaabi-
numbril 112 või pöörduda täiskasvanud inimese poole, sest nii 
väikestel lastel üldjuhul puudub telefon. 
Henri Williami ema õpetusmeetodid olid praktilised ning laste-
le huvitava ja arusaadava ülesehitusega. Ta suutis panna lapsed 
mõtlema, esitades neile suunavaid küsimusi ja nii jõutigi lahen-
dusteni, mida hiljem praktikas rakendati.
Koolitus oli õpetlik ja praktiline. Lapsepõlves õpitu ning prakti-
kas kogetu ei unune iial. Loodame, et seda ei lähe elus vaja, kuid 
lapsed teavad ja oskavad sellises olukorras käituda. 
Suur tänu Henri Williami emale, tänu kellele see väga vajalik ja 
huvitav päev laste jaoks teoks sai.

Mõmmikute rühma õpetaja Urve

KOOSA LASTEAIAS
Aeg on justkui tormanud, nädalad kadunud nädalatesse ning 
kätte on jõudnud aasta ootusrikkaim kuu – jõulukuu.
Sügisene periood lasteaias on olnud täis mitmeid toredaid tege-
misi. 
Lasteaias on maha peetud suur sügisene spordipäev, leivanädal 
ning kadripäeva trall. On käidud majast väljas ekskursioonidel 
TÜ loodusmuuseumis, Elistvere loomapargis, Kauksi õppekes-
kuses aga ka Tartu Päästekomandos. 
Lepatriinude rühma vanemad lapsed osalesid ka Tartumaa laste-
aedade spordipäeval, kus saavutasid I koha.  
Ka lasteaeda on sügisel mitu korda külla satutud – teater Rõõ-
mulill etendustega „Päikesekiir õpib loodust nägema” ja „Minu 
oma”, loodusesõbrad Kertu ja Liisi, kes õpetasid jäätmete käitle-
mist ning toredad Tartu Tervishoiu Kõrgkooli üliõpilased, kelle-
ga koos valmistati tervislikke smuutisid.
Liblikate rühm liitus programmiga „Kiusamisest vaba lasteaed”, 
mille eesmärk on luua lasteaia laste vahel üksteist arvestav ja kaa-
sav suhe ning kiusamist ennetav käitumiskultuur, kus suhtutakse 
üksteisesse sallivalt ning austavalt, kus lapsed hoolivad ükstei-
sest, kiusamise korral sekkuvad ja kaitsevad kaaslast, kes seda ise 
ei suuda.
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Õpetajadki on sügisega targemaks saanud. On käidud mitmetel 
koolitustel ning omandatud uusi teadmisi. Õppimist ja arene-
mist jätkame veelgi - SA Innove rahastas „Alushariduse parimate 
praktikate jagamise õpiürituse” taotlusvooru raames lasteaia pro-
jekti „Kunst köidab ja arendab”. Projekt kestab detsembrist mai-
ni 2018 ning keskendub kunstiteraapia elementide ja meetodite 
kasutamisele igapäevatöös laste sotsiaalsete oskuste arendamisel. 
Kogu kollektiivi nimel soovin teile rahulikku jõuluaega, rõõmsat 
aastavahetust ja toredaid kohtumisi uuel aastal!

Kristin Kaarna
Koosa Lasteaia direktor

MESILASTE RÜHMA TEGEMISED
Oktoobris oli lasteaias leivanädal. Selle raames said väikesed 
mesilased vaadata, maitsta ning võrrelda omavahel saia ja leiba. 
Koos küpsetasime kaneelisaiu. Lapsed said teha tainast – ise pan-
di kokku koostisained ja prooviti sõtkuda. Kaneelisaiad maitse-
sid kõigile – olid need ju enda valmistatud.
Nädala lõpus valmistati koos õpetajaga üks tervislik mitmevilja-
rosina sepik. Õpetaja Helerin oli lasteaeda kaasa toonud isevär-
ki masina, mis tekitas lastes elevust – see tegi ise sepiku valmis. 
Lapsed said taas kõike kaasa teha ja käisid tihti vaatamas, et kas 
sepik on juba valmis ja kas saab seda maitsta. Sepik maitses las-
tele väga!
13. novembri hommikul ootas lapsi lasteaia hoovis õpetaja Hele-
rin ja vahva koeratüdruk. Neil olid seljas helkurvestid ja kaasas 
taskulambid. Pimedal hommikul kontrolliti, kas lapsed ja nende 
vanemad kannavad korralikult helkureid.
Hea on tõdeda, et kõik on teadlikud helkuri vajalikkusest ja õi-
gest kasutamisest. Kahjuks leidus ka neid, kellel puudusid helku-
rid või ei olnud olemasolevaid korralikult näha. 
Päeva lõpuks sai iga laps endale lasteaia logoga ilusa helkuri.
Olge ikka nähtavad pimedal ajal!

Õpetaja Helerin

LIBLIKATE RÜHMA TEGEMISED
Oktoober algas meie rühmale väljasõiduga Elistvere loomaparki. 
Lapsed ootasid seda sõitu, kuna kõik tahtsid näha metsloomi lä-
hedalt, mitte ainult raamatust pildi pealt. Väljasõidu päeva hom-
mikul oli ilm sombune aga ei sadanud. Kohapeal nägime kõiki 
loomi ainult ilvesed olid ennast nii ära peitnud, et seekord jäid 
nad leidmata ja lapsed neid ei näinud. Pruunkaru Karoliine po-

seeris meile oma aedikus ja lapsed tahtsid teada kuna ta magama 
jääb. Oravad hullasid oma puuris nii hoogsalt, et neid olekski 
võinud vaatama jääda, sama tegi ka rebane, kes oli leidnud ühe 
hiire kellega ta puuris mängis nii, et ei pannud meid tähelegi. 
Lapsed said ka ise hullata puudelt langenud kirjudes lehtedes. 
Poolteist tundi möödus nii ruttu, et me ei pannud seda tähelegi. 
Sadama hakkas alles siis, kui olime tagasi lasteaeda jõudnud.

Leivanädalal tegime ise maitsvaid Angry birdsi võileibu. Lapsed 
õppisid noaga määrdejuustu leivale määrima. See oli aga tõeliselt 
raske töö. Mõned lapsed ei julgenud algul nugagi kätte võtta, sest 
emad kodus ei ole lubanud. Aga nähes, et teised lapsed seda tee-
vad, siis lõpuks hakati ka ise proovima. Pärast sõime võileivad ära 
ja lapsed arvasid, et enda tehtud võileib on ikka tunduvalt parem, 
kui see, mille teeb emme või issi. Veel küpsetasime kaaneelisaia-
kesi - lapsed said ise segada saiataigna ja taignarulliga hiljem selle 
laiali rullida. Tegime ka leivaküpsetusmasinaga  sibulasaia.

Kuu lõpus tähistasime rühmas Kaisukarupäeva. Lastel oli kaa-
sas oma kaisukaru, millega sellel päeval sai palju mängida, teha 
teatrit ja korraldada karudest näitus. Koos meisterdasime karu-
maskid.
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November tõi meile aga üllatuse. Ühel päeval saalist tulles olid 
meie rühma toodud korv väikeste karukestega. Lastele karuke-
sed meeldisid ja igaüks sai ise valida endale karu, kes on nüüd 
tema „Sõber karu“. Lapsed said karud endale koju, et emad saak-
sid poiste karukesele õmmelda ilusa kikilipsu ja tüdrukute karule 
lipsukese kõrva külge. Sõber karu on projekti „Kiusamisest va-
baks“ sümbol, laste „hääletoru“, lohutaja ja hea sõber.

Õpetaja Anneli

LEPATRIINUDE RÜHMA TEGEMISED
Meie 19 liikmelisel lepatriinude perel on uuest õppeaastast möö-
dunud juba kolm tegusat kuud. 
Septembrikuus pakkus meie lastele palju põnevust KIKi projekt 
„Hülge elu Läänemeres“ TÜ Loodusmuuseumis, kus lapsed tut-
vusid Läänemere asukatega, kinnistasid oma teadmisi patjadest 
valmistatud memoriinimängus, otsisid tähtsalt paberile joonis-
tatud asukaid Loodusmuuseumi ruumidest ning kleepisid koos 
plakati, kus võimalus aegajalt õpitut meelde tuletada .

10. oktoobril toimus meil väljasõit Kauksi Looduskeskusesse, 
kus osalesime projektis „Sügise värvid“. Palju elevust tekitas juba 
bussisõit mööda Peipsi äärt. Kauksis vaatlesime ja rääkisime eri-
nevatest organismidest sügiseses looduses. Arutasime kõik koos, 
kuidas ja kes valmistub uueks eluringiks ning mõtisklesime 
inimese ja looduse vastastikustest mõjudest. Saime veel mängi-
da erinevaid mänge ja täitsime töölehti. Kauksi Looduskeskuse 
programm lõppes mõnusa piknikuga õues.

6. oktoobril jagasid lastele jäätmealaseid teadmisi Tartu laste-
aiaõpetajad Liisi ja Kertu. Toimus väike õppepäev “Mida Juku 
jäätmetest ei õpi, seda Juhan ei tea“. Lastel oli võimalus jälgida 
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ja osaleda lõbusas ja kaasahaaravas näitemängus koos praktilise 
õppetegevusega.

30. oktoobril külastasime Tartu päästekomandot. Meid võttis 
vastu päästekomando pealik Igor, kes tutvustas kõigepealt pääst-
jate võimsat tehnikat ja nende erilist riietust ning ka tööruume. 
Lastele räägiti tuleohutusest. Meil kõigil oli võimalus oma silma-
ga näha kui kiiresti tegutsevad päästeameti onud väljakutse ajal. 
Oli väga vahva väljasõit.

Novembrikuu tõi kaasa meie poolt oodatud spordipäeva TÜ 
Spordihallis, kus kohtusid Tartu maakonna spordilapsed. Olime 
esindatud rühma suuremate lastega. Näitasime oma sportlikke 
oskusi jooksus, kaugushüppes, täpsusviskes.

Harjutasime teivashüpet. Tore oli see, et meil jäi aega ka batuu-
tidel hüppamiseks, jõukatsumiseks lakke riputatud rõngastel, 
maskott Mammutiga jutu vestmiseks. Vahva oli seegi, et üritusel 
osales Eesti olümpiasportlane Jaak-Heinrich Jagor.

Veel mahtus novembrikuusse mardipäeva tähistamine. Vanemad 
aitasid lapsi martide riietumisel. Rühmas õppisime selgeks mar-
dilaulud ja tantsud ning ka mõistatused. Jooksime marti liblikate 
rühma ja raamatukokku, kus meid lahkelt vastu võeti. Lastel oli 
marti jooksmisest palju rõõmu.
Novembri lõpus võtsime aega, et lastega osaleda Rõngu lasteaed 
Pihlakobar poolt väljakuulutatud kunstikonkursil „Suitsupääsu-
ke 55“. Laste tööd tulid väga omanäolised. Huviga ootame võist-
luse tulemusi.
On tore, et õpetajate päeval sai lasteaiapere võimaluse osaleda 
Avinurme Puiduaidas puidulaastudest korvi meisterdamise õpi-
toas. See oli väga huvitav kogemus!
Selline väike pilguheit siis seekord meie rühma möödunud üri-
tustele. Lõpetuseks sooviksime tänada Lauri isa, kes märkas, et 
rühma kohalkäimise nurgake vajab korrastamist ning meisterdas 
meile uue stendi-raami. Suur-suur aitäh!

Õpetajad Anne ja Anu ning õpetaja abi Sille
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NOORTEKESKUSTES

KOOSA RAHVAMAJA JA NOORTEKESKUSE 
TEGEMISTEST
Septembris ja oktoobris alustas Koosa Noorteklubis riikliku 
noorte huvihariduse ja -tegevuse rahastuse toel mitu uut hu-
viringi. Esmaspäeviti kell 15.00–18.00 toimub Loovkudumise 
ring Jaapani päritolu Saori kudumistelgedel. Teisipäeviti kell 
15.00–18.00 viib Mariliis Lõhmus Omanäolisest EraHuvikoolist 
läbi kunsti- ja puutööringi. Kolmapäeviti kell 16.15–17.15 leiab 
aset K-Tantsukooli showtantsuring. Sooviga liituda mõne ringi-
ga võta julgelt ühendust Koosa Noorteklubi töötajatega, sest nii 
mõneski ringis leidub veel mõni vaba koht. Enamus ringidest on 
ka osalustasuta, v.a kunsti- ja puutööring, mille kuumaks on 4€. 
Lisaks viib K-Tantsukooli treener Anni Kabral läbi ka Mash It 
Up fitness treeningut täiskasvanutele, mis toimub kolmapäeviti 
kell 17.15–18.00. 

Alustasime oktoobris taaskord ka pensionäride päevakeskusega. 
Soov on käia koos kaks korda kuus, et teha põnevaid toite või 
käsitööd. Jätkame ka uuel aastal, alates 6. veebruarist. Ootame 
kõiki huvilisi!
Septembri alguses saabus Koosa Noorteklubisse Prantsusmaalt 
välisvabatahtlik Pauline Longeaud, kes töötab igapäevaselt noor-
tekeskuses, veetes noortega vaba aega. Kultuuriüleseks suhtle-
miseks on Pauline valmistanud näiteks erinevad prantsuse-eesti 
keelsed sildikesi või koostanud Prantuse-Eesti memory mängu. 
Kogukonnaga tutvumiseks toimus 28. septembril Prantsuse-tee-
maline õhtu, kus Pauline tutvustas oma kultuuri. Meeleolukat 
õhtut kostitas ta prantusepäraste kreppide ja kakaoga. 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 pro-
jekti sisu ei pruugi tingimata kajastada Euroopa Ühenduse või 
SA Archimedese seisukohti ega hõlma nendepoolset vastutust.

Käsitööhuvilistele toimus 30.09–01.10.17 kahepäevane kirivöö 
kudumise koolitus, mida juhendas Veinika Västrik. Koolitu-
se käigus õpiti, kuidas vedada üles lõime ja korjata kirja. Kõik 
osalejad kudusid Kodavere kirjalist vööd. Projekt „Rahvuslikud 
käsitöötraditsioonid Koosale“ sai teoks tänu Rahandusministee-
riumi kohaliku omaalgatuse programmi vahenditele. Projekti 
käigus soetati kirivööteljed ja muu vajalik kirivöö kudumiseks. 
Soovi korral kududa ka endale kirivöö, võta julgelt ühendust 
Koosa Noorteklubi töötajatega!

Oktoobri alguses tähistasime Koosa Rahvamajas eakate päeva. 
Eakatele käis tervisest rääkimas kohalik perearst Ülle Lainurm, 
pärast mida valmistati koos plaadikooki ja lõpuks nauditi kohvi-
lauda erinevate ajuragistamise mängude keskel.
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16. oktoobril toimus noortele sõpruskohtumine discgolfis ja 
saalijalgpallis. Sõpruskohtumine leidis aset Tunne Tartumaad 
koostööprojekti raames, kus osales 12 Tartumaa noortekeskust. 
Iga noortekeskus viis läbi ühe noorteprojekti ning Koosa projekt 
kandis nime „Tunne Tartumaad – Sport teeb Koosal rõõmsaks!“, 
projekti rahastas Eesti Noorsootöö Keskus. Koosa üritust aitas 
korraldada SA Vara Sport. Lisaks valmisid ühisprojekti raames 
2018. aasta kalendrid. 
Sügisvaheaega alustasime 20. oktoobril lastediskoga, kus kõik 
lapsed maskeerisid end mets- või koduloomadeks. Enne disko 
algust oli kõigil võimalik koos Paulinega meisterdada loomamas-
ke. Diskol tehti ka näomaalinguid, mängiti mänge ja lõpuks va-
lisid lapsed välja parima kostüümi. Vaheajal külastasime ka Kal-
laste noortekeskust, kus kohalikud noored tutvustasid Peipsiääre 
ja vanausuliste kultuuri, lisaks valmistati koos süüa ja mängiti 
lauamänge. Koosa noortekeskuses toimus vaheaja raames veel 
kinopäev ja lauamängude õhtu.
Nagu ka eelmisel aastal, tähistasime 18. novembril taaskord 
meestepäeva. Peo juhatasid sisse Zahira tantsijad oma showprog-
rammiga ja õhtu jooksul mängis tantsumuusikat duo Piret ja Va-
hur. Täname kõiki pidulisi meeleoluka peo eest! Järgmiseks suu-
reks peoks on naistepäeva Retrodisko, mis leiab aset 10. märtsil 
koos VJ Tiit Trax’iga. 

3. detsembril astusime jõuluaega. I advendi tähistamist alusta-
sime jõuluingli valmistamise õpitoaga, pärast mida süütasime 
pidulikult advendiküünla. Õhtu lõpetas LendTeatri etendus „Kui 
tähed säravad“. 
Viimastel kuudel on mitmed Koosa Noorteklubi projektid saa-
nud ka rahastust. Rahandusministeeriumi kohaliku omaalgatu-
se programmi vahendite abil luuakse Koosa Rahvamajja lao- ja 
pesuruum. Lisaks on noored koos noortejuhi Railiga kirjutanud 
kaks noorteprojekti. Projektide raames on nüüd noortel võima-
lus soetada mängukonsoolid ning jalgpalliväravad ja –varustuse, 
et korraldada turniir. Mõlemat projekti rahastab Eesti Avatud 
Noortekeskuste Ühendus MTÜ. 

Eva-Kristi Hein
Kultuuri- ja noorsootöö korraldaja 

MTÜ Koosa Noorteklubi

REIS IDA-VIRUMAALE
23. septembril toimus Vara valla noortele vanuses 13–26 kultuu-
rireis Ida-Virumaale. Reis toimus Peipsi Lääneranniku koostöö-
gruppide projekti raames ning seda rahastas täies mahus EU Eu-
roopa Sotsiaalfond, Haridus- ja Teadusministeerium ning Eesti 
Noorsootöö Keskus, mistõttu oli see kõigile 22 väljasõidul osa-
lenule tasuta.
Kell 8.00 alustasime Koosa Noorteklubi eest sõitu Varale, kust 
võtsime peale Vara noored, et alustada reisi. Narvas oli meie esi-
meseks sihtpunktiks Kreenholmi manufaktuur. Kohapeal ootas 
meid giid, kes oli lahkesti nõus meist grupipilti tegema. Ekskur-
siooni alguses rääkis giid meile huvitavaid ajaloolisi lugusid ma-
nufaktuuri kohta. Pooleteise tunni jooksul läbisime 3 km, mille 
käigus külastasime Kreenholmi saart, nägime vanu mahajäetud 
vabrikuhooneid jpm. Kuna Kreenholm asub Eesti-Vene riigipiiri 
ääres, sai kiigata ka üle jõesängi Venemaale. Ekskursiooni alg-
punkti tagasi jõudes oli aega kõigil ka individuaalselt Kreenhol-
mi territooriumil uudistada. 
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Pärast Kreenholmi manufaktuuri külastust sõitsime edasi Narva 
linnusesse. Enne ekskursiooni oli meil aega jalutada ja vaadelda 
linnuse ümbrust. Täpselt kell üks kogunesime kõik linnusesse, 
ning algas ekskursioon. Tõsi, mõned olid selleks ajaks enda init-
siatiivil linnust uudistama läinud. Kuid need, kes olid gruppi jää-
nud, said ekskursiooni koos giidiga. Meile räägiti Narva linnuse 
ajaloost, kaitsemüüridest, tornidest ja linnuse siseruumidest. 
Kogu ekskursioon oli väga huvitav ning hariv. Pärast linnuse kü-
lastust oli aeg sealmaal, et läksime lõunat sööma. Lõunasöök oli 
rikkalik, ning kõigil said kõhud täis.

Viimaseks sihtkohaks oli Ontika pankrannik, kus käisime imet-
lemas Eesti kõrgeimat juga – Valaste juga. Kahjuks ei pääsenud 
me platvormile, kust avanenuks parem vaade joale, sellest hoo-
limata said kõik soovijad meeldejäävaid pilte teha. Kell oli peagi 
saanud nii palju, et oli aeg koju sõitma hakata. Varale ja Koosa-
le jõudsime kella seitsme paiku. Oli meeldejääv ja huvitav päev, 
kõik olid reisiga väga rahul ning kuulda oli ainult positiivset ta-
gasisidet. Ootame uusi väljasõite!

Ingar Hallik
Koosa Noorteklubi noor

PEIPSI LÄÄNERANNIKU TALENDID ON 
LEITUD!
17. novembril toimus Vara Kogukonnakeskuses Peipsi lääneran-
niku noorteprojekti „Talendijaht” poolfinaal. Registreerujaid oli 
kokku 12. Finaali pääsesid vaid 4 väga head ja omanäolist etteas-
tet. Võistlus finaali pääsemise nimel oli väga tihe ja kõik etteasted 
olid väga tasavägised.
Žüriilemmiku tiitli pälvis Annika Vaasa, kes esitas laulu ja saatis 
end kitarril. Kohe tema kannul oli Mari Valts, kes samuti laulis ja 
mängis ukulelet. Kolmanda koha poolfinaalis saavutasid Kristina 
Haliulin ja Alina Miruškova, kes mängisid väga toreda pala flöö-
tidel. Viimaste edasipääsejatena said finaali Laura Božlov ja Alisa 
Kirnosenko, kelle omanäoline ja põnev tantsuetteaste ei jätnud 
külmaks kedagi. 

Kohalikku žüriisse kuulusid Gert Raud, Raili Pärn, Väino Kivi-
rüüt ja Karin Klemmer. 
Juba nädal hiljem 25. novembril toimus Tabivere rahvamajas 
„Talendijahi” finaal, kus osalesid Tabivere, Vara, Koosa, Peipsiää-
re, Alatskivi ja Kallaste noored. Nimetatud piirkondadest jõudis 
finaali 16 suurepärast ja eriilmelist etteastet, mille hulgast tuli 
žüriil välja valida kolm parimat. Žüriisse kuulusid Daniel Levi, 
Aune Sepp ja Raivo Adlas. Peale finaali toimus osalejatele ka Da-
niel Levi kontsert. 



Vara valla infoleht nr.122 16 november - detsember 2017 

VARA STAADIONI AVAMINE
Selle aasta suvel sai alguse kauaoodatud Vara staadioni 
ehitus, mille käigus paigaldati kummist neljarajaline 100 
m pikk sirge ning selle kõrvale ka korralik kaugushüp-
pe hoorada ja kaugushüppekast. Lisaks ei puudu ka kahe 
rea laiune 250 m pikkune ringrada. Jalgpallurite rõõmuks 
korrastati muru aluspind ning paigaldati muruvaip, mis 
peaks peale talve koheselt tasane ja kasutusvalmis olema. 
Staadioni projekteeris Roadplan OÜ, töid teostas OÜ Ki-
vipartner. Nii projekteerija kui ehitaja kohta saab öelda ai-
nult kiidusõnu, sest kõik ehitajapoolsed ettepanekud vaatas 
projekteerija üle ning üheskoos leiti parim lahendus. 

Enne avamist tulid appi ka kohalikud ettevõtted ja spor-
dihuvilised: Raul Riispere aitas parandada jalgpalliväravad 
ning eemaldada juba ajahambast puretud rippkangid. Ma-
dis Avi utiliseeris vana ja ohtliku poomi. Vara Põhikooli 
poisid said praktiseerida metallitööd ning aitasid sellega 
puhastada jalgpalliväravad vanast värvist. 

SPORDI- ja KUTUURIVEERG

TULEMUSED:
1. koht Kallaste noortekeskus - Alek-
sandra Zahharova (Auhind 300 eurot)

2. koht Tabivere noortekeskus - Mari-
Liis Kirs (Auhind 100 eurot)

3. koht Alatskivi noortekeskus - tant-
sugrupp B2BA (Born 2 Be Active) (Au-
hind 50 eurot)

Žürii eripreemiad:

Koosa noorteklubi - Laura ja Alisa duo

Kallaste noortekeskus - Snezanna 
Shlenduhhova

Alatskivi noortekeskus - Viktoria 
Luptova ja Anett Rajaste

Kellel sel korral ei vedanud või ei olnud 
võimalik võistlusest osa võtta, siis juba 
2018. aasta kevadel tuleb „Talendijaht” 
taas. Olge julged katsetama ja hakake 
varmalt ideid koguma ning varakult val-
mistuma. Suured tänud kõigile osalejatele, 
korraldusmeeskonnale, žüriile ja kõigile 
teistele, kes aitasid kaasa Talendijahi toi-
mumisele. 

Peipsi lääneranniku noorteprojekti “Ta-
lendijaht” tegevust rahastatakse haridus-
ja teadusministri kinnitatud ning Eesti 
Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava 
ESF kaasrahastatud programmi “Tõrju-
tusriskis noorte kaasamine ja noorte töö-
hõivevalmiduse parandamine“ kirjelda-
tud tegevuste raames.

Karin Klemmer
Vara Noortekeskus
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Vara staadion avati pidulikult reedel, 13. oktoobril. Spor-
dirahva suureks rõõmuks toodi ka kasulikke kingitusi. Ke-
vadel saab võrkpalliväljak kaasaegsed postid ja korralikud 
jooned, jalgpallurite realiseeritud löögid sahistavad uut 
väravavõrku ning olemas on ka uued kaasaegsed tõkked, 
mis mitmekesistavad treenimisvõimalusi. Lisaks eeltoodu-
le saab kevadel alustada ka staadioni välijõusaali ehitusega, 
millele taotles toetust LEADER-meetmest Vara Lastekaitse 
Ühing. Välijõusaal saab olema ca 120 m2 pindalaga ning 
lisaks võimlemiskompleksile, kolmele 2-kohalisele välitre-
nažöörile on sinna planeeritud ka klassikalisi treenimisva-
hendeid.  
Suured tänud siinkohal nii projekteerijale, ehitajale kui ka 
kõigile teistele abistajatele ja kingitoojatele: Eestimaa spor-
diliit JÕUD, Vara Põhikool, Vara vallavalitsus, Vara Kooli 
Sõprade Selts, Vara Lastekaitse Ühing jt. Kõigile piirkonna 
elanikele rõõmsat treenimist! Kehalised harjutused võivad 
asendada paljusid ravimeid, kuid ükski ravim maailmas ei 
asenda kehalisi harjutusi!

Katrin Reimand, SA Vara Sport

MEDALIMÄNGUD KABES JA KORVPALLIS
18. novembril kogunesid kabetajad Koosa mängude majas 
II korruse mõnusas õhkkonnas. Mängude eestvedaja Olev 
Taaramäe tegi enne mängude algust kiire ülevaate Vara 
valla kabe ajaloost. Edasi juhatas võistluste kohtunik Riina 
Jaanuska mängijad laudade taha ning märkis täpselt kõik 
lõppseisud üles. Et mõistus värske püsiks, oli mängijatele 
tellitud Kaarli TÜ poolt suur tort ning nobenäpud valmis-
tanud muudki meelepärast. Peale heitlust mustade ja val-
gete vahel, kui üksteiselt kavaluse ja tarkuse abil järjest nu-
pud laualt eemaldatud ning kõhudki head ja paremat täis, 
järgnes pidulik autasustamine. Noorte arvestuses oli parim 
Rait Laksaar. Naistest aga Riina Jaanuska, kes üldarvestuses 
kogus samapalju punkte kui meeste võitjad. Mehed olid aga 
nii võrdses seisus, et nii Jüri Raidväli kui Jüri Lätt kogusid 
mõlemad 15 punkti ning olid nõus au ja kuulsuse pooleks 
jagama. Kuna medaleid oli siiski mõlemat värvi üks, leiti, 
et kuldse saab õnnelikuma käega mees ja nii jagati see oma-
vahel ära. Auväärt III koha saavutas Olev Taaramäe. Ühes-
koos teise kabe suursponsori, Vara Saeveskiga, otsustas 
Vara Sport tänada kabetajate poolt Olev Taaramäed oma 
jõudmiste ja tegemiste eest Vara vallas ning kabehuvilis-
te kooshoidmiste eest, andes tänutäheks üle teemakohase 
kingituse koos heade soovidega. 

Samal ajal kui kabetajad ragistasid ajusid, toimus sügisel 
avatud Mängude maja pallisaalis aga esimene korvpalli-
turniir. Sõbralikus kohtumises võtsid mõõtu võistkonnad 
Koosa, Alatskivi ja Hõbelõng. Ülekaalukalt võitis võist-
kond Hõbelõng, kus trumbiks paistis olevat pikaaegne re-
gulaarne koostöö. II koha saavutas Alatskivi ja III kohale 
tuli Koosa. On näha, et vahepealse saali puudumise ta-
gajärjel on koosakate mänguoskus veel pisut roostes, aga 
nüüd, kus on taas olemas head võimalused treenimiseks, 
loodame järgmistelt võistlustelt juba paremaid tulemusi.

Katrin Reimand
SA Vara Sport
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FOTO: Olev Taaramäe, Tort, Kabe 
Samal ajal kui kabetajad ragistasid ajusid, toimus sügisel avatud Mängude maja pallisaalis aga 
esimene korvpalliturniir. Sõbralikus kohtumises võtsid mõõtu võistkonnad Koosa, Alatskivi ja 
Hõbelõng. Ülekaalukalt võitis võistkond Hõbelõng, kus trumbiks paistis olevat pikaaegne 
regulaarne koostöö. II koha saavutas Alatskivi ja III kohale tuli Koosa. On näha, et vahepealse 
saali puudumise tagajärjel on koosakate mänguoskus veel pisut roostes, aga nüüd, kus on taas 
olemas head võimalused treenimiseks, loodame järgmistelt võistlustelt juba paremaid tulemusi. 

FOTO: Korvpall, Koosa 
Katrin Reimand 

SA Vara Sport 
 

TREENINGUD VARAL JA KOOSAL 
Vara Spordihoones/Kogukonnakeskuses 
 

Noored 

Jalgpall K 15:00-16:00  
R 16:00-17:00  JK Welco (treener Rain Näkk) 

Pallimängud 

E 14:40-15:30 1.-3. kl õpilased; 
erinevad pallimängud SA Vara Sport  

(treenerid Kätlin Lattik ja Sander 
Pormeister) E 15:30-16:20 

4.-9. kl õpilased; 
peamiselt sulgpall, 

kuid tutvustatakse ka 
teisi pallimänge  

Tantsutrenn T 14:45-15:45 1.-4. kl õpilased  
Kaisa tantsustuudio  

(treener Kaisa Edenberg) 

Näitering 
noortele K 15:30-16:30 13.-18. a 

SA Vara Sport  

(juhendaja Kaisa Telve) 

Näitering 
lastele T 16:00-17:00 7.-12. a 

SA Vara Sport 

(juhendaja Birgit Käärik) 

Täiskasvanud 

Zumba T 18:30-19:30 Kaisa Tantsustuudio  

(treener Kaisa Edenberg; registreerumine ja info tel. 
55613915, treeningud toimuvad kui registreerinud on 

vähemalt 5 osalejat) Jumping T 19:30-20:30 

Pallimängud Erinevate pallimängude ja saali aegade kohta leiab infot: www.varasport.eu 

 
 
 
 

Koosa Spordihoones 
 
Noored 

Pallimängud T 16:00-18:00  SA Vara Sport  
(treener Kaja Sangernebo) 

Korvpall 
N 16:00-16:45 6.-12. a SA Vara Sport  

(treener Kristjan Kallavus) N 16:45-18:00 13. a ja 
vanemad 

Maadlus E ja N 17:00-18:00;  
P 13:00-14:00  Maadlusklubi Koosa  

(treener Targo Leini) 

K-Dance K 16:15-17:15    Koosa Rahvamaja saalis  
(treener Anni Kabral) 

Täiskasvanud 

Pilates K 18:45  Koosa Rahvamaja saalis 
 (treener Mirje Põld) 

Pallimängud Erinevate pallimängude ja saali aegade kohta leiab infot: www.varasport.eu 

 
Kuulutus: Korvpallitrenn 
 

EAKATEPÄEV VÄLGIS 
… toimus 11. oktoobril 2017 ning ürituse teemaks oli üksi elamine ja üksindus.  

Päev oli päikeseline. Ootasime külla Tartumaa Terviseedenduse peaspetsialisti Lea Sauli ja 
Tallinna Pedagoogikaülikooli õppejõudu Tiina Tambaumi, kes akadeemilises elus on väga 
aktiivne ja oli nõus meiega kohtuma. Ta on seotud elukestva õppe teemadega ja südameasjaks 
võtnud vanemaealiste küsimused, näiteks vanemaealiste mälu ja füüsiline aktiivsus. 

Rahvast oli piisavalt, ka Vara kaunid daamid võtsid osa. Kohal oli ainult naispere. Nii ongi! 
Meile oli küsimus ka, et „Kus on mehed?“, „Mehi pole!“. Meestel on omad põhjused mitte osa 
võtta, aga mehi meil õieti ei olegi. 

Kuulasime ettekannet, tegime harjutusi kätele-sõrmedele, lahendasime nuputamisülesannet. 
Mälu treenimiseks soovitas Tiina Tambaum lahendada ristsõnu, sudokut ja võimelda.  

Näidati projektoriga teemakohast saatelõiku „Prillitoosist”, kus eakad osa võtavad, enamus 
naisterahvad. 

Me väga täname Lead ja Tiinat, kes meile külla tulid ja sisustasid meie päeva! Oli tore ja 
huvitav!  

Lõpuks oli tee ja kohv küpsistega. Ootame jälle külla! 

Head vana-aasta lõppu, olge terved! 

Elena Temin 
Jutuba Kanarbik perenaine 
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EAKATEPÄEV VÄLGIS
… toimus 11. oktoobril 2017 ning ürituse teemaks oli üksi 
elamine ja üksindus. 
Päev oli päikeseline. Ootasime külla Tartumaa Tervise-
edenduse peaspetsialisti Lea Sauli ja Tallinna Pedagoogi-
kaülikooli õppejõudu Tiina Tambaumi, kes akadeemilises 
elus on väga aktiivne ja oli nõus meiega kohtuma. Ta on 
seotud elukestva õppe teemadega ja südameasjaks võtnud 
vanemaealiste küsimused, näiteks vanemaealiste mälu ja 
füüsiline aktiivsus.
Rahvast oli piisavalt, ka Vara kaunid daamid võtsid osa. 
Kohal oli ainult naispere. Nii ongi! Meile oli küsimus ka, et 
„Kus on mehed?“, „Mehi pole!“. Meestel on omad põhjused 
mitte osa võtta, aga mehi meil õieti ei olegi.
Kuulasime ettekannet, tegime harjutusi kätele-sõrmedele, 
lahendasime nuputamisülesannet. Mälu treenimiseks soo-
vitas Tiina Tambaum lahendada ristsõnu, sudokut ja või-
melda. 
Näidati projektoriga teemakohast saatelõiku „Prillitoosist”, 
kus eakad osa võtavad, enamus naisterahvad.
Me väga täname Lead ja Tiinat, kes meile külla tulid ja si-
sustasid meie päeva! Oli tore ja huvitav! 
Lõpuks oli tee ja kohv küpsistega. Ootame jälle külla!
Head vana-aasta lõppu, olge terved!

Elena Temin, Jututuba Kanarbik perenaine

NOORTEKONVERENTS LAHE KOOLIPÄEV
29. novembril käisime koos Vara valla noortega Lahe Koo-
lipäev noortekonverentsil, kus selleaastane teema oli „Vaba-
dus“. Hommikune äratus oli enamusel kl 5:00. Olenemata 
sellest, et pidime hommikul vara üles ärkama, olid kõikide 
emotsioonid laes ja aina tõusmas. Pärast 3,5 tunnist sõitu 
olid kõigi tujud endiselt head ja ärev ootus oli sees.
Konverents koosnes kolmest vaatusest, mille ajal mängiti 
esinejate vahel ka muusikat, lauldi ja tantsiti. Üritusel rää-
giti külaliste elu kogemustest, kuidas nad saavutasid sellise 
elu mustri ning mis oli nende jaoks vabadus 15-aastasena 
ja mis on see praegu. Konverentsi tipphetked olid, kui lava-
le astusid Tanel Padar ja Rasmus Puur. Emotsioone hoidis 
laes tantsima kutsuv päike ja väga sõbralikud vabatahtli-
kud. Üritus oli väga noortesõbralik ja soovitan kindlasti 
järgmisel aastal kõigil minna, kellel võimalus on!
Täname väga Vara Vallavalitsust, kelle toetusel said noored 
nii vahval ja arendaval üritusel osaleda!

Astrid Kivi

VARA MAANAISTE SELTSI TEGEMISED
...näe, vahtrad õitsevad. Näe, langetavad lehti...
Sama kiiresti kui lauluread on jõudnud ka see aasta lõppu! 
Väheke nukker, aga kui mõelda, mida kõike jõudsime teha 
ja näha, siis polegi põhjust kurvastamiseks.
Vapustavalt tore oli Põlva lõõtsafestivali kontsert! Selle 
ürituse külastamise panime ka järgmise aasta tööplaani. 
Selle aasta 2-päevasel reisil “Tunne Eestimaad ja tegusaid 
inimesi” tutvusime Vormsi saarega. Giid Meeme Veissoni 
juhatusel sõitsime saare risti-põiki läbi, kuulasime lugu-
sid saarerahva elust läbi aastate, saarel elanud omapäras-
test inimestest, kommetest ja traditsioonidest. Olavipäeva 
pidustuste raames kuulasime kirikukontserti ja tublimad 
jõudsid ka öisele missale.
Tagasiteel külastasime Ants Laikmaa muuseumi Taeblas, 
Papagoi Keskust Konuveres, väga omapärane ettevõtmine, 
ning reisi viimane koht- Pärnu Minizoo -julgemad riputa-
sid endale mao ehteks kaela! Võõrustasime Saaremaa Tii-
rimetsa naisi ja koos teiste Tartumaa seltsidega osalesime 
ringsõidul Järvamaal, reisi lõpetas “Ugala” teatri etendus 
Vargamäel. Suurepärane kontsert Voldemar Kuslapilt Vara 
kirikus, Baltimaade Naiste konverents ERM-is ning loeng-
vestlus erinevate rahvaste kommetest ja söökidest “Pererei-
side” reisijuhilt Ivi Lippmaalt ja jõulukontserdid ning aas-
talõpupidu detsembris.
Taotlesime vallalt rendile Vara mõisapargi Loodusmaja, et 
võtta tühjalt seisnud ilus maja kasutusele puhkekohana ko-
halikele inimestele ja ka rändajatele. Algselt oli mõte kasu-
tada maja Sibulatee puhvetite päeva läbiviimiseks, aga maja 
sisustamise käigus plaanid muutusid. Algselt suve jooksul 
lubatud veetrassi ehitust pole siiani. Loodame vajalikud 
toimetused kevadeks korda saada ning vee majja. Kevadi-
sel talgupäeval tahame alustada maja esise terrassi ehituse-
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ga, sest terrassi alustalad vajavad uuendamist. Täname Ain 
Tilgarit ja tema peret, kes majas vajalikke ehitustöid tegid 
ja maja ümbruse korrastasid. Sisustamisele aitasid usinasti 
kaasa Ilja Zaslavski ja Ülo Enno. 
Puhvetipäevaga saime hakkama - ilma tõttu tuli muudatusi 
teha, kuid tublid mehed püstitasid telgid ja tõid jalgade alla 
laudu, et külastajad lausa porri kinni ei jääks. Külastajaid 
oli ~400 ja kiidusõnu jätkus nii kokkadele, küpsetajatele, 
käsitööde tegijatele, sahvri sisustajatele ning kõigile tee-
nindajatele. Tore, et appi hakkasid ka noored: Mette-Marit 
Poltan esines igal täistunnil klaveril, Thea Zirkel reklaamis 
pidevalt “Varaka Mammi Sahvris pakutavat. Thea oli ka 
suurepärane magustoitude ja küpsetiste valmistaja. Oleks 
ääretult tore kui side põlvkondade vahel tiheneks, et oleks 
rohkem neid, kes meie tegemisi toetavad ja aitavad.

Tänud kõikidele, kes küpsetasid koduleiba, tegid pirukaid, 
tõid näitusele käsitöid ja sahvrisse head-paremat. Oleme 
tänulikud Vara vallavalitsusele, Vara saeveskile, Järveotsa 
vutifarmile ja kõigile osavõtjatele!
Järgmise aasta tegevuskava on läbi arutatud, nüüd on 
tarvis kuupäevad paika panna, leppida kokku külastused. 
Loodame, et uus vallavalitsus on mõistev ja toetav. Täpse-

malt anname teada kuulutustega valla kodulehel ja “Ko-
dustes Uudistes”. Osalema ootame kõiki, kes on huvitatud.
Piiratud kohtade arvu korral on eelis seltsi liikmetel, aga 
ka seltsi liikmeks on võimalik astuda.
Tsiteerin Valdur Mikita mõtet: “Õnn asub ju varvastes: kui 
varbad lähevad õiges suunas, läheb inimene neile järele 
ja siis jõuamegi sinna, kuhu tahame. Meil on vaja vähem 
asju enda sees ja enda ümber, et õnn ja rahu saaks kuhugi 
tulla.”
Jõulurõõmu kodudesse, tervist kõigile!

Vara Maanaiste Seltsi nimel
Liis Zirkel

Ohtlike puude langetus, okste ja tüvede äravedu, 
kändude juurimine, viljapuude hoolduslõikus jpm...

www.2arboristi.ee tel 5818 5222
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ÜLESKUTSE TARTUMAA 
RAAMATUKOGUDE LUGE-
JATELE

Teeme Eesti 
Vabariigile 100. 
aastapäeva tä-
histamiseks koos 
raamatukogude-
ga lugemiskingi-
tuse!

Laenutage ja lugege 14 kuu jooksul 
(01.12.2017 – 01.02.2019) läbi 100 
eesti kirjanike poolt kirjutatud raa-
matut!

Kokkuvõtete tegemisel selgitatakse 
raamatukogudes välja
• kõige rohkem eesti kirjanike teoseid 
laenutanud ja läbi lugenud lugejad
• kõik loetud eesti kirjanike teoste ni-
metused
• kõige rohkem laenutatud eesti auto-
rid ja teosed
• kõige rohkem eesti kirjanike teoseid 
laenutanud raamatukogud 

Maakondlikud kokkuvõtted tehakse 
2019. aasta veebruaris, parimate luge-
jate ja raamatukogude tunnustamis-
üritus „Sada loetud raamatut” toimub 
märtsis. Tunnustamisel teeme eraldi 
kokkuvõtte laste ja täiskasvanud luge-
jate osas.

Kuidas lugemiskingituses osaleda?

Lugeja annab oma raamatukogule tea-
da osalemissoovist ja loa, et raamatu-
kogu töötaja võib jälgida raamatuko-
guprogrammis tema poolt laenutatud 
raamatuid. Kui lugeja laenutab mit-
mes Tartumaa raamatukogus, siis lae-
nutused liidetakse. 

NB! Tartu linnas asuvate raamatuko-
gude laenutused ja koduraamatuko-
gus loetud raamatud lugemiskingituse 
tegemisel arvesse ei lähe.

Info: 
VARA raamatukogu, tel 731 5858
KOOSA raamatukogu, tel 745 3121
VÄLGI raamatukogu , tel 741 8839
Kõrveküla raamatukogu http://tmk.
tartuvv.ee/

RAAMATUKOGUDES

VARA RAAMATUKOGUS

Seekord andsime Vara ja Välgi piirkonna 2016/2017. aastal 
sündinud beebidele üle Kultuuriministeeriumi kingituse - 
raamatu “Pisike puu” lugemisjooga töötoas “Hellitus hin-
gele ja kehale”. Tänud kõigile osalejatele ja kundalini jooga 
õpetajale Katrin Villikole joogastuudiost Maitri. Kes pole 
veel raamatut saanud, palun pöörduda oma piirkonna raa-
matukokku.

Eksponeeritavad näitused:
1. Agnes Kameniku akvarellid: “Talverõõmud. Elu on lill...”
2. “Kui talvepime tahab tüüdata, siis õige aeg on küünlad 
süüdata…” jõululuulet ja -toite kogu maailmast
3. Vara nobenäppude käsitööde näitus- müük. Tulge uudis-
tama, täiendama päkapiku kingikotti.

KOOSA RAAMATUKOGUS

PISIKE PUU JA BEEBIFOLK

Ühel ilusal oktoobrikuu päeval kogunesid Koosa raama-
tukokku 2016/2017. aastal sündinud Koosa piirkonna kõi-
ge pisemad elanikud, koos oma vanematega, et teha oma 
kõige esimene külaskäik raamatukokku. Selle sündmuse 
ajendiks oli asjaolu, et nii nagu eelnevatel aastatel, nii ka sel 
aastal antakse raamatukogude poolt üle Kultuuriministee-
riumi kinkeraamat „Pisike puu“. Raamatu nimi tuleneb Ott 
Arderi samanimelisest luuletusest, mis on ühtlasi ka raa-
matu nimiluuletus. Selles raamatus on nii vanu, mitmele 
põlvele armsaks saanud, kui ka päris uusi lugusid, sekka ka 
mõned muinasjutud ja liisusalmid, mille seovad tervikuks 
kunstnik Catherine Zaripi võrratud pildid. 
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Et muuta raamatu kätteandmine meeldejäävamaks oli mei-
le külla tulnud Haldjapere folgiring. Kreete Viira juhenda-
misel möödus laulu- ja mängutund kus mängiti hüpitus- ja 
näpumänge, loeti vanavanemate kombel sõrmi ja varbaid 
ja tehti tutvust vanade unelaulude ja laulumängudega lausa 
linnutiivul. 
Need lapsevanemad, kellel ei olnud võimalik sündmusel 
osaleda, on oodatud Koosa raamatukokku, et saada kätte 
raamat, mis on mõeldud nende lapsele.

RAAMATU „SALAPÄRANE EESTI” ESITLUS

Raamatukogupäevade raames oli Koosa raamatukokku 
lugejatega kohtuma kutsutud raamatu „Salapärane Eesti” 
autor Marko Kaldur.
Raamatus “Salapärane Eesti” on kirja pandud paljudelt ini-
mestelt kuuldud kummalised ja seletamatud kogemused 
salapärastest ja müstilistest paikadest Eestis. Raamatus on 
kirjeldatud õudseid juhtumeid, vaimude tegemisi ja ka ini-
meste kätetööd, mis alati pole kõige mõistlikum. Palju on 
lugusid nõukogude ajast, kui suur salastatus palju spekulat-
sioone ja kuulujutte sünnitas. Samuti on juttu viimaste aas-
takümnete jooksul Eestis juhtunud seletamatutest sünd-
mustest, mis on jäänud inimeste mõtteid painama. Autori 
sõnul on ta suur skeptik ja seepärast on ka iga loo juurde 
kogutud ajaloolisi fakte, teaduslikke hüpoteese ja infokil-
dusid, mis aitavad lahti seletada mitme senini saladusse 
jäänud sündmuse põhjuseid.
Raamatusse “Salapärane Eesti” on kogutud 73 juhtumit ja 
paika, mis seonduvad kummaliste või seletamatute sünd-
mustega. Iga peatüki juures on koordinaadid ning nuti-
seadmega loetav QR-kood, mis aitavad huvilistel iseseisvalt 
salapäraseid kohti avastama minna.
Millal lõpeb reaalsus ja kust algab legend, jääb juba lugeja 
otsustada, kui lood on läbi loetud või kirjeldatud paikades 
ise kohalgi käidud.

Peatükk peatüki järel kirjeldatud kohtasid külastades saab 
igaüks koostada endale põneva ja salapäraga täidetud reisi 
mööda Eestimaad.

Sirje Leini
Koosa raamatukogu juhataja

Näitused: 
Jaanuar „ Anton Hansen Tammsaare 140”
Veebruar „Eesti Vabariik 100”
Veebruar „Muuminäitus” Soome instituut

Sündmused:
Lähme teatrisse:
07.12.2017  „Elagu eurotoetused”  
10.01.2018  „Emadepäev” teater Ugala külalisetendus 
Vanemuises
Info ja piletite broneerimine: tel. 518 9935 Koosa raama-
tukogu

VÄLGI RAAMATUKOGUS

ÕNNITLUSKAARTIDE VALMISTAMISE ÕPITUBA
Täiskasvanud õppija nädal (TÕN) on saanud traditsiooni-
liseks täiskasvanuharidust populariseerivaks ja õppimis-
võimalusi tutvustavaks ürituseks. TÕN- i raames toimus 
16. oktoobril Välgi raamatukogus õnnitluskaartide valmis-
tamise õpituba, juhendajaks Kristiina Sisask. Eesmärgiks 
oli õppida valmistama imelisi kinkekaarte, mis sobivad nii 
kingituste juurde kui ka posti teel saatmiseks. Õnnitluskaa-
rdid hakkavad aina rohkem unustusehõlma vajuma, posti 
teel saadetakse neid aina vähem. Ometi on kaart väga isik-
lik õnnesoovi edastaja ning seda uhkem ja saajale armsam 
on õnnitleja enda käsitööna valmistatud kaardid. Õppisi-
me kaartide valmistamise ja kaunistamise erinevaid tehni-
kaid. Tutvusime Sizzix paberilõikamise masinaga. Kasuta-
sime erinevaid lõiketerasid paberist väljalõigete tegemiseks 
ja tekstuurplaate mustri paberile pressimiseks, kasutasime 
erinevaid liime ja teipe, jm. kaunistusvahendeid. Koolitus-
päeva lõpuks sai igaühel valmis kaart, mida võib uhkelt 
kallile inimesele kinkida. 
Käsitöö, see on uus jooga või meditatsioon, mis paneb sil-
mad särama ja hinge helisema.

Liidia Afanasjeva
Näitused: 
Detsembris Silvia Truu - 95
18.12. kell 12.00 “Jõuluootus”
20.11. - 03.01.2018 “Naiskodukaitse 90. a” juubeli fotonäi-
tus

Rahulikku jõuluaega ja lugemisrikast uut 
aastat!
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METSAÜHISTU TAGAB JÄT-
KUSUUTLIKU METSAMAJAN-
DAMISE

Ühinenud Metsa-
omanikud MTÜ 
on alates 2017. 
a aprillist FSC® 
C135147 metsa-
majandamise ja 
tarneahela grupi-

sertifikaadi omanik. Tegemist on rah-
vusvahelise sertifikaadiga, mis näitab, 
et metsaomanik majandab oma metsa 
vastutustundlikult.

Grupisertifikaadi liikmete tegevus 
peab olema vastavuses kõikide serti-
fikaadi printsiipide ja indikaatorite-
ga. Väga oluliselt kohal on kohaliku 
kogukonna õigused ja nende ressurs-

side kaitse. FSC® grupisertifikaadiga 
liitunud järgivad muuhulgas järgmisi 
punkte: 

• Metsaomanik ei tee piiranguid iga-
üheõiguse realiseerimiseks.

• Metsaomanik peab piirangute te-
gemisel neid põhjendama ja kirjel-
dama.

• Metsaomanik peab austama koha-
like kogukondade seaduslikke, tava-
õiguslikke või traditsioonilisi õigusi 
metsaressursside kasutuseks.

• Kvalifitseeritud kohalikele elanike-
le peab pakkuma võimalust osaleda 
eelistatud viisil metsamajandaja te-
gevuses seoses tööhõive ja alltöö-
võtuga. Metsamajandaja suunab 
tähelepanu kohaliku tööjõu kasuta-
misele.

• Metsamajandaja peaks kohalike-

le elanikele tagama võimaluse osta 
oma tarbeks küttematerjali. 

• Metsamajandaja peab regulaarseid 
läbirääkimisi huvirühmadega.

Meie FSC® grupisertifikaadi suurema-
te metsamajandajate hulka kuuluvad: 
Eesti Metsafond OÜ, Estonian Sus-
tainable Forestry OÜ, Haanja Forests 
OÜ, Karusambla OÜ, Metsagrupp 
OÜ, Metsamaahalduse AS, Metsatalu 
OÜ, Mortec OÜ, Palumetsa OÜ, Taa-
nimets AS, Varoteks OÜ, Vestman Fo-
rest Fund AS, Rainert RL OÜ ja veel 
hulgaliselt metsaomanikke. 

Kõikidele FSC sertifikaati puudu-
tavatele küsimustele saab vastuse 
metsaühistu keskkonnaspetsialistilt: 
pilleriin@eestimetsad.ee või +372 
56686521.

KÕIGIS KORTERMAJADES TEKIVAD 
1. JAANUARIL KORTERIÜHISTUD 

Uus korteriomandi- ja korteriühis-
tuseadus (KrtS) jõustub 1. jaanuaril 
2018. a. Pooltes Eesti kortermajades 
puuduvad korteriühistud. Kõigis ma-
jades korteriühistute loomisega tahab 
seadusandja parandada elamute hal-
damist ning kehtestada ühesugused 
valitsemisreeglid kõikide elamute suh-
tes. KrtS rakendub kõikides majades, 
kus on moodustatud korteriomandid. 
Korteriomand koosneb reaalosast 
(elu- või mitteeluruum) ja sellega 
seotud kinnisasja kaasomandiosast. 
Ühistu tekib ka siis, kui kinnisasjal 
on ainult kaks korteriomandit või kui 
kõik korteriomandid kuuluvad ühele 
isikule. Uus seadus ja ühistu nõue ei 
kehti kinnisasjade suhtes, mis on kaa-
somandis mõtteliste osadena (näiteks 
igal omanikul on 1/4); ridaelamutes, 
kus iga elamuosa alla on moodustatud 
oma krunt ja majades, mille omanik 
on hooneühistu. 

Kui korteriühistu on olemas, siis KrtS 

mõjutab teid vähe, sest senine ühistu 
jätkab tegevust. Kuigi uus seadus ei 
nõua otseselt põhikirja muutmist, ta-
sub see siiski üle vaadata. Kui mõni 
olemasoleva põhikirja säte on uue sea-
dusega vastuolus, siis kehtib selles osas 
seaduses sätestatu. 

Kui korteriühistut ei ole, siis ühistu 
asutamine 2017. aastal ei ole kohus-
tuslik. Kui te siiski soovite seda teha, 
peab korteriomanike enamik vastu 
võtma ühistu asutamise otsuse, kin-
nitama põhikirja, valima juhatuse ja 
kandma korteriühistu registrisse. Kui 
ühistut ei ole sel aastal asutatud, siis 
01.01.2018. loob riik selle ise! Teie ela-
mu  korteriühistu kantakse automaat-
selt registrisse ja ühistu nimeks on teie 
kinnisasja aadress täiendiga KÜ. Kõik 
omanike ühise valitsemisega seotud 
õigused ja kohustused lähevad üle 
ühistule. Sellisel ühistul ei ole esialgu 
põhikirja ja maja valitsemine toimub 
otse KrtS sätete alusel. 

Kui maja haldamiseks oli korterioma-
nike üldkoosoleku poolt enne 01.01. 
nimetatud valitseja (kinnisvarahal-

dusettevõte, iseseisev majahaldur või 
keegi omanikest), siis alates KrtS jõus-
tumisest on tema automaatselt juhatu-
se ülesannetes. 30. juuniks 2018. a tu-
leb registrile esitada andmed tekkinud 
ühistu juhatuse kohta (senise valitseja 
või uue valitud juhatuse andmed). Ju-
riidiline isik (haldusettevõte) võib ka 
tulevikus üldkoosoleku otsusel olla ju-
hatust asendav organ (valitseja). 

2017. a jooksul selgita välja, kas Sinu 
korterelamus on korteriühistu asu-
tatud! Kui te ühistut ise ei asuta, siis 
kontrollige, et oleks kehtiv üldkoos-
oleku otsus valitseja nimetamise koh-
ta. Kui keegi majaelanikest faktiliselt 
kogus remondifondi vahendeid või 
sõlmis üldelektri- ja veelepingud enda 
nimel ja te soovite, et ta jätkaks uuel 
aastal ühistu juhatuse liikmena, siis 
nimetage ta käesoleval aastal ametli-
kult korteriomanike üldkoosoleku ot-
susega valitsejaks. 

Kui majas on kuni 10 korterioman-
dit või kuuluvad kõik korteromandid 
ühele isikule, siis ei pea juhatust va-
lima ja registrit teavitama – korteri-
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Meie hulgast on lahkunud…

UDO AUN
21.02.1949 – 22.11.2017

Vara küla

Mälestame.
Avaldame kaastunnet 

lähedastele!

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

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

Õnnitleme juubilare ja eakaid 
sünnipäevalapsi!

SÜNDINUD DETSEMBRIS

83  MIHHAIL TARASSOV           10.12 Koosa küla

82  JELISAVETA ŠIROKOVA       16.12 Metsakivi küla

82  NOORA TOOTS                    17.12 Mustametsa küla

81  ELLI JOHANNES                  08.12 Rehemetsa küla

80  LEIDA AAVIK                        12.12 Koosalaane küla

75  MARE KUUSTEMÄE            15.12 Matjama küla

65  TIINA MÄESALU                  05.12 Undi küla

65  MADIS AASA                        07.12 Tähemaa küla

60  ÜLLE KRUUDA                    01.12 Sookalduse küla

60  AIN LAUMETS                     02.12 Undi küla

60  LJUBOV SITNIK                   16.12 Koosa küla

60  MARE SVESTOV                  26.12 Tähemaa küla

Pühapäev, 24. detsember kell 15 
Jõuluõhtu

Pühapäev, 25. detsember kell 12 
Kristuse sündimise püha ehk 1. jõulupüha

Pühapäev, 31. detsember kell 12 
Jõuluaja 1. pühapäev

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

Teenistused Vara 
Brigitta kirikus:

UUED VALLAKODANIKUD!

MATTIAS PIKKI
20.09.2017 Koosalaane küla

MARIIN ALA
29.09.2017 Koosa küla

HIIE ANN REBAS
20.10.2017 Sookalduse küla

MIRELL PÕDERSALU
26.10.2017 Koosa küla

MADLI SAUL
01.11.2017 Kusma küla

PAUL-ERIK MURUMÄE
15.11.2017 Vara küla

MIRELI PALLO
23.11.2017 Põdra küla

Õnnitleme lapsevanemaid!

ELEKTRITÖÖD 
 

• Elektritööd, kaablitööd, põrandakütte 
paigaldus, välisvalgustus ja kilbitööd. 

• Elektripaigaldiste tehniline kontroll, kontrollmõõtmised 
ja dokumentatsioon. 

• Elektriprojektid, ekspertiisid, hindamised 
• Energiasüsteemide ehitus ja hooldus. 
• Käidukorraldus. 
• Materjalid, valgustid ja LED lahendused.  

 
TÖÖDELE ANNAME GARANTII 
 
TEL 520 5016 
 
 

PAKUN VEO-JA TÕSTETEENUST KALLURAUTOGA
KANDEVÕIME 5000 KG, KRAANA TÕSTAB 1700 KG.

HINNAD KOKKULEPPEL  TELEFON: 5913 5678

omanikud esindavad ühistut sel juhul 
ühiselt või mõnele omanikule antud 
volikirja alusel. Soovitav on siiski ka 
väikestes majades juhatus valida ja 
registrisse kanda. Kuni 10 korteri-
omandiga elamu ühistu võib pidada 
kassapõhist raamatupidamist ja ei pea 
esitama majandusaasta aruannet.

Mitme kinnisasja majandamiseks 
enam ühte korteriühistut asutada ei 
saa. Olemasolevad mitme kinnisasja 
korteriühistud jagunevad mitmeks 
ühistuks, kui 31. detsembriks 2016. a 
ei võetud üldkoosolekul vastu teistsu-
gust otsust. 
Kõiki korteriühistu dokumente või 
teateid saab korteriühistute registrile 
esitada ettevõtjaportaali (ettevotja-
portaal.rik.ee) või notari kaudu. Re-
gistrikande eest tasutakse riigilõivu.
Lisateave ja abi korteriühistu asutami-
sel Eesti Omanike Keskliidust või esita 
oma kirjalik küsimus meie nõustamis-
keskuses Õiguskindlus. Loe ka täpse-
malt www.omanikud.ee/uus korteri-
omandi- ja korteriühistuseadus

Priidu Pärna
Eesti Omanike Keskliidu esimees

.

Alates 03. jaanuar 2018 ostan 
metsamaterjali. tel 513 8764 


