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Kareda valla eakate
jõulupidu
Selle aasta jõulupidu toimus 14.detsembril
Peetri lasteaia saalis. Kõiki külalisi ootas ees
kohvi-ja kringlilaud ning meelelahutuslik
programm MTÜ Koigi Kultuuriseltsi poolt,
mis kätkes endas näitemängu, estraadikavasid, seltskonnamänge ja ühislaulmist
akordioni saatel. Jalga sai keerutada
ansambel Merve taktis. Peolt ei puudunud
ka Jõulumees, kes koostöös oma kahe
kauni Lume-helbekesega pidulistele lahkelt kingitusi jagasid.

Pisut üle kahekümne pidulisega üritus oli
igati lustakas ja selle võib lugeda kordaläinuks.
Suur tänu kõigile pidulistele! Tänud ka
meeldiva koostöö eest Ülle Aasale, Ille
Obermannile ja Ene Mikule!
Rõõmsaid jõulupühi kõigile ning säravate
kohtumisteni uuel aastal!
Parimate pühadesoovidega
Aive Volter

Teguderohke jõulukuu
Detsembrikuu esimesest nädalast alates
on Kareda Valla Raamatukogu koos
Peetri Rahvamajaga kutsunud käsitööhuvilisi enda juurde meisterdama. Esialgu
registreerimislehti vaadates tundus, et
meie küla inimesi väga käsitöö ei huvita-

gi, aga üllatuseks saabus kohale rahvast
rohkem.
6.detsembril valmistati Pille Raudsepa
juhendamisel karpe, igaüks tuli omanäoline. Kõik vajalikud materjalid olid juhendajal kenasti kaasas. Rahvast oli paras
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hulk, et Pille jõuaks igaühega eraldi tegeleda. Kohale oli tulnud 11 inimest, oli
nii lapsi, emasid kui ka vanaemasid.
Töötoa lõppedes sai selgeks, et huvi jätkuks veelgi. Seega sai otsustatud, et jaanuarikuus tuleb üks vahva vanaaegsete
kaartide meisterdamine ette võtta.
9.detsembril
hakkasime kõik koos
Helena Siirojaga raamatukogus glütseriinseepe valmistama. Nalja sai palju,
kuna seebi tegemine on üks kiire töö ja
kaua mõelda ei saa, mida seebi sisse
panna. Kui Helena oli kõigil seebimassid
ära sulatanud ja kaussidesse valanud,
hakkasime koos erinevaid asju sinna sisse
panama, et ikka seep paremini lõhnaks ja
et oleks värvi ning kes pani erinevaid
soolasid sisse, kes kaerahelbeid, kellele
pakkus huvi savi lisamine. Koostisained
sees, tuli mass vormi valada. Kõigil oli
selle aja peale juba seep kõvaks läinud,
nii sai jälle seebimassi sulatama hakatud.
Oli ka olukordi, kus tuli seebimassi sulatada mitu korda. Naeru jätkus, aga ilusad seebid valmisid töötoa lõpuks kõigil.
Meil on palve kõigile huvilistele, kes soovivad ise midagi õpetada või midagi
kindlat õppida, andke aga julgesti märku.
Meie hulgas on palju andekaid inimesi,
kes meid juhendada oskaksid ja sooviksid. Kohtume juba uuel aastal uute õpitubadega.
Helena Siiroja ja Getter Klaas
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Head aastavahetust

Hea Kareda valla elanik. Käes on taaskord
see aeg, kus inimesed kodudes võtavad
aja maha ning mõtlevad tagasi sellele,
mis möödunud aastal sai tehtud ning
nähtud. Aeg, millal igaüks meist võiks
endale lahti mõtestada selle, mida tal on
lõppevast aastast õppida ning mille peale
peab algaval aastal veel tähelepanu pöörama.
Meist igaüks leiab lõppevast aastast mõtlemisainet, millele saaks tagasi vaadata.
On ju aastavahetus kokkuvõtete tegemise
aeg ning oleks tore, kui suudaksime selles
pühade meeleolus leida aega ka pisut
iseendale, et analüüsida ning järele mõelda tehtule. Aastalõpp sümboliseeriks justkui raamatus ühe peatüki lõppu, millegi
olulise lõppemist ning uue algust.
Uut planeerimist, uute sihtide seadmist
ikka on nii, et kellegi jaoks oluline ajajärk
ei toimu mitte kindlal aastal või kindlas
kuus, vaid hoopis selles ajavahemikus,
mis elu ette juhatab.
Kindlasti ei hakka ma eriti lõppevast aastast juttu tegema, sest eks igaüks teab ise,
mida ta sellest 2013. aastast kaasa võtab
ning mida ta igaveseks selja taha maha
jätab. Ning olgugi, et osadele meist oli see
aasta võib-olla raske ning täis keerulisi
olukordi, mille juures just palju rõõmu
tunda ei saanud, loodan ma siiski, et kõik
me koos suudame uude aastasse kaasa
võtta ainult head mälestused ning seljatada raskused, millest ehk küll võib-olla
midagi kasulikku võiks õppida, et järgmine kord nendega paremini toime tulla
ning mis veel parem, võimalusel hoopis
neid üldse vältida.
Tegelikult tahtsin ma hoopis soovida
midagi uueks aastaks. Midagi, mida
peame tähtsaks ning mille poole koos
võiks püüelda.

Alustuseks sooviks midagi tradisioonilist,
nagu näiteks õnne ja tervist. Seda läheb
meil kõigil vaja ning olen kindel, et vähemalt õnne pole kunagi liiga palju.
Teiseks tahaks pöörata tähelepanu sellele,
et leidkem aega. Selle kõige lihtsamas
tähenduses. Leidkem aega enda jaoks
ning mis veel tähtsam, leidkem aega ka
teiste jaoks, eriti just nende jaoks, kes
teile tähtsad. Ei tohiks tekkida tundmust,
et inimene justkui tormaks pimesi läbi
elu. See ei tähenda seda, et nad ei peaks
rabama tööd teha ja õppima ning muus
elus aktiivselt osalema. Vaadata pigem,
kuidas teised kiirustavad kuhugi, seda ise
teadmata kuhu.
Inimesed – me kõik oleme inimesed. Ent
ometi näib nagu osad meist ei vääriks
seda tiitlit kandma. Paljud meist vaatavad
teistele põlgavalt või altkulmu, unustades
ära meie võrdsuse. Me sünnime siia ilma
täiesti võrdsetena, kuid ometi kohe peale
sündi algab meie tembeldamine kuhugi
klassidesse, keda teised kiruvad ning
mõnitavad. Kuid kui tihti need mõnitajad
on mõelnud sellele, mis tunne oleks neil
endil, kui nad oleks sellisteks sündinud
või oleks saatus neid selliselt kohelnud?
Ma ei taha sellega propageerida seda, et
iga tegu on õigustatud ning peaks valdama leebus kõigi ja kõige vastu, kuid alati
peaks püüdma mõista ka asja tõelisi tagamaid ning proovima ennast tõesti panna
vastaspoole olukorda. Mõõdukas tolerants on see, mille poole võiks aegajalt
püüelda.
Inspireerituna eelnevast tahaks südamele
panna ka seda, et elu ei ole nii lihtne ja
üheselt mõistetav kui ehk esmapilgul paljudele meist võib tunduda. Elu ei ole must
ja valge, ei ole ainult õiget ja valet, head
ega halba. Selle asemel on lõputu hulk
vahevorme ja kombinatsioone. Seda alati
meeles pidades näeme ehk maailma pisut
paremini ning sellest johtuvalt teeme ka
otsuseid ning kujundame oma põhimõtteid teisiti, loodetavasti õigemini. Nii
mõeldes kipume ehk ka vähem alusetult
kritiseerima ja süüdistama ning pidama
ennast teab mis targaks igal alal, kus sõna
võtame, sest teatavasti kipuvad kõige rohkem sõna võtma just need, kes asjast
kõige vähem teavad. Samas ei tohi ka ära
unustada, et elus tegelikult keerulisena
näivad asjad võivad tihtilugu osutuda
tegelikkuses hoopis lihtsamaks. Igaüks
peab enda jaoks ikka selle oma enda tõe
ja mõtte leidma, iseasi kas igaüks tahab,
viitsib ja leiab aega ning mõtet selleks.

Iga päev üritatakse meile meedia ning
sotsiaalse korralduse kaudu selgeks teha,
et kui sa omale midagi ostad, mingeid
asju või ka teenuseid, siis sa oled õnnelik.
Me justkui ostaks rahaga omale õnne, või
vähemalt nii tahetakse meid uskuma
panna. Ent me kõik peaks juba kulunud
fraasidest teadma, et rahaga õnne ei osta
ning ma siiralt loodan, et enamik saab
sellest ka aru. Kuid kas kõike seda materiaalset nänni on ka tegelikult vaja, mis
niikuinii kuhugi kapi otsa võib-olla kasutult vedelema jääb või piisaks kingitusena
ka soojast sõnast ning ühiselt heast kvaliteetsest koos veedetud ajast? Või olen ma
lihtsalt liiga sinisilmne? Olen tihti mõelnud selle peale, et nn. asjade ostmisega
ostaksime me nagu omale koha mingis
ühiskonnakihis. Me justkui muretseks
omale staatuse sümboleid, mis annaks
teistele märku, et vat sellel on see asi ja
järelikult on ta nii ja nii tegija. Seepärast
kutsungi kõiki üles vaatama üle oma
väärtushinnangud, eelkõige materiaalsete
väärtuste tähtsustamise osas. Sest olgem
ausad, õnn ega heaolu ei peitu ainult ju
rahas ja asjades. Ei võida see, kellel on
surres kõige rohkem asju ega ka mitte
see, kellel on Facebookis kõige rohkem
sõpru või fänne.
Lõpetuseks tahaks ma öelda, et algaval
aastal võiks nii mõnigi meist jõuda sinnamaani oma elus, et ta peab tegema põhimõttelise valiku – kas elada endale või
teistele. Ning ma loodan siiralt, et enamik
meist langetab valiku esimese variandi
kasuks, sest me ei saa lõputult elada teistele, ei saa olla kinni selles, mida teised
meist arvavad ega lõputult olla kellegi
meele järgi. Ning ärgem unustagem unistada ning unistuste täitumiseks ka midagi
ära teha. Elul on pakkuda meile enneolematult palju, tuleb osata ainult see vastu
võtta.
Just sellised tulid mõtted peagi algavaks
aastaks, nii väikesed või suured, kulunud
või uudsed, kuidas kellelegi tundub.
Jääb ainult soovida kõigile head vanaaasta lõppu ning veel paremat uue algust.
Külastagem oma vanavanemaid, sugulasi
ning nautigem sõprade seltsi. Hea tuju
tuleb teie enda seest. Olge üksteise vastu
kenad ning hooligem ja hoidkem lähedasi. Soovin teile kõigile Kareda vallavalitsuse poolt häid saabuvaid pühi ning õnne ja
tervist uuel algaval 2014.aastal.
Vallavanem
Kulno Klein
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Volikogu istungilt
Volikogu istung toimus 17. detsembril.
Volikogu istungist võtsid osa kõik volikogu liikmed.
Kinnitati Kareda valla 2013.a. eelarve III
lisaeelarve ning Kareda valla eelarvestrateegia aastateks 2014-2017.
Toimus Kareda valla 2014.a. eelarve I
lugemine, eelarve II lugemist jätkatakse
jaanuarikuu volikogu istungil.
Nimetati Kareda valla esindajateks
Järvamaa Omavalitsuste Liidu üldkoosolekule volikogu esimees Janno Nau ja
vallavanem Kulno Klein ning Järvamaa
Omavalitsuste Liidu juhatuses esindajaks
vallavanem Kulno Klein.
Volikogu delegeeris veeseaduses sätestatud ülesannete lahendamise, mis on väga
tehnilised ning sisuliselt ei vaja volikogu
otsuseid ja mille täitmiseks piisab vallavalitsuse
pädevusest,
Kareda
Vallavalitsusele.
Pärast teadete avaldamist ajalehes “Järva
Teataja” ja elektroonilises väljaandes
“Ametlikud teadaanded” ei laekunud
kahe kuu jooksul vastuväiteid ehitiste
peremehetuse kohta ning volikogu võttis
vastu otsuse tunnistada järgmised ehitised peremehetuteks ehitisteks:
Pritsikuur- Öötla küla Meieri maaüksuse
ja 8 krt elamu vahelisel maa-alal
Kuur - Öötla küla Meieri maaüksuse ja 8
krt elamu vahelisel maa-alal
Puukuur- Peetri aleviku Välja tn 2 ja Välja
tn vahelisel maa-alal
Puukuur- Ammuta küla 4 krt elamu juures
Volikogu võttis vastu otsuse taotleda teeservituudi seadmist Öötla küla Pärna
maaüksusele. Servituut seatakse avaliku
läbipääsu tagamiseks Vodja-Esna teele.
Otsustati, et Kareda Vallavalitsusel tuleb
alustada menetlust Kareda vallale kuuluvate Kareda vallas Peetri alevikus asuva
Välja tn 8 korter 5 ja Välja tn 12 korter 5
korteriomandite võõrandamiseks kirjaliku enampakkumise korras alghinnaga
500 eurot.
Järgmine volikogu istung toimub 21.jaanuaril 2014.a.

KAREDA VALLAVOLIKOGU
MÄÄRUS
Peetri
17. detsember 2013 nr 21
Kareda valla 2013. aasta III lisaeelarve kinnitamine
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkt 1;
Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26; Kareda Vallavolikogu 18.
juuni 2013.a. määrusega nr 13 kinnitatud ”Kareda valla põhimäärus” § 27 lõike 5;
Kareda Vallavolikogu 28. augusti 2012.a. määrusega nr 7 kinnitatud ”Kareda valla
eelarve koostamise, täitmise ja tegemata jäänud väljaminekute kavandamise kord” § 7
lõike 1 alusel
§ 1. Kinnitada Kareda valla 2013.a. eelarve III lisaeelarve vastavalt lisale.
§ 2. Käesolev määrus avalikustatakse Kareda valla infolehes ”Vallaleht”
Janno Nau
Volikogu esimees

Lisa Kareda Vallavolikogu 17.12.2013 määrusele nr 21
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Volikogu esimees Janno Nau

Foto: Getter Klaas

29. oktoobril valiti volikogu esimeheks Janno Nau. Palumegi tal
lehes ennast natukene tutvustada.
Kas tutvustaksid ennast Kareda
valla rahvale?
Elu esimesed kuud möödusid Peetris.
Edasi aga Paides, kus lõpetasin 2.klassi,
siis aga tagasi Peetrisse, kus lõpetasin
kohaliku põhikooli. Järgnevad viis aastat haridusteel kulgesid Türi Kõrgemas
Põllumajanduskoolis. Sellele järgnes
ajateenistus Eesti Kaitseväes. Pärast
aastast pausi alustasin õpinguid praeguses Tallinna Ülikoolis, mille lõpetamisel 2006 aastal sai minust gümnaasiumi füüsikaõpetaja. Töötanud olen
põllumajandus valdkonnas nii Eestis,
Soomes, Luksemburgis kui ka Šveitsis.
Füüsika alaseid teadmisi jaganud

Tallinna Tehnikagümnaasiumis, Järvamaa Kutsehariduskeskuses ning Peetri
Koolis, kus hetkel ka direktori ametis.
Juhid kooli ja lasteaeda, kuidas
jõuad veel terve valla probleemidega tegeleda?
Naljatades võiks ju öelda, et vald ongi
kool. Moodustab ju valla eelarvest suurema osa just kooli oma ning mitmetest
jutuajamistest on jäänud kõlama fraas
- pole kooli pole ka valda.
Jah, ega see kerge pole, kuid abiks on
eelnev kogemus volikogutöös ning inimesed, kes mind toetavad.
Oled eelnevatel aastatel olnud
volikogu aseesimees, kas tunned, et just tänu sellele oli usaldas nii suur?
Jah!
Mida arvad sellest, et sel korral
tehti päris palju valimisreklaami? Milline oli sinu kampaania?
Ei ütleks, et palju. Pigem oli sõnumi
edastamine teravam, kui varasematel
kordadel.
Ise hoidsin madalat profiili. Lähtusin
põhimõttest, et alati ei pea saama see,
kes kõige rohkem karjub.
Parim kampaania on inimene ise.
Mis on Sinu arvates hetkel
Kareda valla suurim probleem?
Kareda valla rahvas. Seda nii otseses
kui kaudses tähenduses. Pidevalt vähenev rahvaarv ei anna palju lootust selleks, et hoida käigus seda kremplit, mis
meil siin on. Üksikisiku tulumaksust
laekuv summa on ikkagi suurim tuluallikas valla jaoks. Kui pealinn meelitab
ühistranspordiga, siis meil selliseid
präänikuid jagada pole, et inimeste
arvu kasvatada.
Ka nendest vähestest inimestest, kes

meil siin on ei saa mõned paraku asju
aetud normaalsel viisil. Ei pea ju kohe
kaebekirjade või kõnedega pommitama
järelvalveorganeid, kui miski häirib.
Kadedust ja õelust on kohati liiga palju.
Kas tuleks kohe algul ära öelda,
kas volikogu hakkab tegutsema
selles suunas, et liituda naabervaldadega või püüame omaette
hakkama saada?
Tänaseni oleme omaette hakkama saanud, mis ühel hetkel, tõsi küll, viis valla
saneerimiseni, kui muutunud majanduskeskkond ei toetanud tavapärast
praktikat. Saneerimiskava täitmine on
seni meil aidanud vee peal püsida. Jah,
ära elame, kuid kui investeeringuteks
vahendeid napib, siis võib see elu kujuneda selliseks, mis plaanituga väga
kokku ei pruugi sobida.
Ummisjalu kellegagi liituma just ei
torma, kuid kõik variandid tuleb läbi
arutada. Küll siis tulevad ka sellekohased otsused. Eks aeg näitab kas ja kellega liituda ning mis saab olema riigi
poliitika haldusreformi osas pärast
järgmisi riigikogu valimisi. Täna, mulle
tundub, et haldusreformi tehakse
pigem läbi koolivõrgu korrastamise.
Mida soovid vallarahvale ja volikogu liikmetele järgnevaks neljaks aastaks?
Rohkem sallivust! Tehke oma igapäevast
tööd, tundke rõõmu nendest inimestest,
kes teid ümbritsevad. Märgake ja tunnustage ka seda, mis on hästi!
Mõnusat aastalõppu ja paremaid kordaminekuid uuel aastal!
Getter Klaas

Politsei teavitab
Saabunud on detsember, lähenemas on
jõulud ja aasta lõpp. Selleks, et aasta
viimase kuu pikad pühad mööduks turvaliselt, soovitab politsei olla pidutsedes
mõõdukas ja arvestada kaaskodanikega.
Samuti tuleb olla ettevaatlik pürotehnikaga ning järgida pürotehnika kasutamisel õigusaktidest tulenevaid ohutusja muid nõudeid. Pürotehnilist toodet
tutvustav ja ohutut kasutamist võimaldav teave peab olema kirjas toote
pakendil eesti keeles. Varasemate aasta-

te praktika näitab, et probleeme on
tekitanud laste ja noorukite poolt pürotehniliste toodete kasutamine jõuludele
ja aastavahetusele eelneval ajal ning
seoses sellega tuletan meelde, et pürotehniliste toodete loata kasutamine avalikus kohas teiste isikute rahu häirival
viisil on karistatav.
Tänan vallavolikogu ja –valitsust, valla
haridusasutusi, naabrivalve sektoreid ja
kõiki teisi, kes 2013 aastal on olnud
politseile headeks koostööpartneriteks

turvalisusega seonduvate probleemide
lahendamisel. Soovin koostööpartneritele ja vallaelanikele rahulike jõule ning
veelgi paremat uut aastat!
Paide politseijaoskonna
piirkonnavanem
politseileitnant
Margus Vaas
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Peetri Hariduse Seltsi Raamatukogu 100

6.detsembril kogunesid raamatuhuvilised
ja ajaloohuvilised raamatukokku, et tähistada ühiselt Peetri Hariduse Seltsi raamatukogu asutamise sajandat sünniaastapäeva. Pidupäeva puhul pidas avakõne
vallavanem Kulno Klein.
Ka Peetri kooli esindajad nii kooli direktori, õpetajate kui ka õpilaste näol olid
kohal. Nemad kinkisid üheskoos raamatukogule raamatu. Väga huvitav oli Lea
Tammiste ütlus, et temal täitus tänavu
meie raamatukogus 50 aastat lugejana.
Külaliste seas oli ka Viisu raamatukogu
juhataja, kes õnnitlused edasi andis.
Teised Järvamaa raamatukogud olid saatnud õnnitluskaarte.
Siis oligi aeg sõna saada meie raamatukogu juhatajal Helena Siirojal, kes oli
meie jaoks kokku pannud esitluse Kareda
paikkonna raamatukogude ajaloost. Tore
oli see, et kui Helena mõnda raamatuko-

gu tutvustas, hakkasid inimesed kohe
arutama, kus see asus ja mis seal majas
tänapäeval tehakse. Ettekanne sisaldas ka
pilte, nii meenusid inimestele raamatukogud kergemini.
Edasi läks aina lõbusamaks. Kõik kohalolijad said öelda oma lemmikraamatute
kohta paar sõna. Nii mõnigi avastas, et
teiste lemmikute hulgas on ka tema lemmikraamat. Meie kutsutud külaline Jüri
Henno uuris ka, miks just see raamat
valitud sai, ta oskas hästi kaasa rääkida
raamatute osas, kuna enamus olid ka
temal läbi loetud. Helena oli koostanud
ka nimekirjad meie raamatukogu kõige
loetumatest autoritest, kelle esikolmiku
moodustasid Erik Tohvri, Aino Pervik ja
Artur Erich (kelle pseudonüümi taga on
tegelikult kirjanikud Erika Esop ja Ira
Lember).
Lisaks sellele said tunnustatud ka tublid
lugejad. Täiskasvanute esiviisikusse mahtusid Reet Selge, Vaike Reinvart, Helle
Raunmägi, Sirje Eding ja Lembit Vainola.
Raamatukogu on väga tänulik annetajatele Ülle Aasale, Sirje Edingule, Sirje
Reinlole, Valdur Permansonile ja mitmetele teistele, kes on täiendanud fonde
perioodika või raamatute kinkimisega.
Kõige tublimad laenutajad laste seast olid
Arli Orlovski, Liisu Siiroja, Joonas Pappel
ja Birgit Korbe. Neile kõigile oli tehtud
ilus tänukiri ja lisaks said nad valida ka
endale sobiva meene. Kui arvate, et enam
lõbusamaks minna ei saa, siis te eksite.
Lapsed olid kohale tulnud lemmikraamatutegelase kostüümides. Esindatud olid
kaks väikest nõida ja koeratüdruk Lotte.
Lapsed said rääkida, miks just see valitud

kangelane nende lemmiktegelane on.
Siis oli aeg hakata kuulama Jüri Henno
ettekannet „ Kreutzwaldi aeg ja
Kalevipoeg“. See teema oli valitud seetõttu, et 26.detsembril on Fr.R.Kreutzwaldi
210.sünniaastapäev. Et Kreutzwald on
tõlkinud ka kilplaste raamatu eesti keelde, oli asjakohane väike nukunäidend
„Kuidas kilplased munadega turul käisid“.
Kohale jõudis ka Kareda raamatukogu
endine töötaja Ülle Trääl, kes on nüüd
Ervita raamatukogu juhataja. Tal olid kaasas head soovid ja kingitused kõigilt
Koeru valla raamatukogudelt.
Tähtsa tähtpäeva puhul kostitati osalisi
kringli ning kommidega. Jüri Henno
kitarrimäng ja laul olid südantsoojendavad ja kaasahaaravad.
Getter Klaas ja Helena Siiroja
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Kooli ja lasteaia tegemistest detsembrikuus
Jõuaks, jõuaks jõulud tulla meile jälle tagasi...
Nii nagu paljud teised valmistusid Suured ja
Väikesed Peetrid detsembrikuus usinasti
jõuludeks ning ootasime lund. Talverõõme
saime ka paaril päeval nautida, isegi kelgutamishooaeg sai avatud. Sedakorda küll vaid
paariks päevaks.
Detsembrikuul sai kappidesse jaotatud ka
kõik koolile – lasteaiale annetatud nõud,
mida kogunes päris palju. Suur tänu kõigile
annetajatele. PÜ Põld ja Piim täiendas söökla
nõudeparki Luminarci nõudega, millest osad
ka 20. detsembri jõululõunal kasutusse läksid. Aitäh!
02. detsember toimus koolis traditsiooniline
magusalaat. Müüjaid oli rohkesti, valik rikkalik: lavassirullid, peened võileivad, erinevad
pirukad, saiakesed, rammusad shokolaadikommid, palju erinevaid muffineid, plaadikooke. Füüsika klassi oli sisse seatud kohvik,
kus jõulumuusika saatel sai laadalt ostetut
maitsta ja muljetada. Suur rõõm oli laadal
tervitada lapsevanemaid, külalisi vallamajast,
Suuri Peetreid lasteaiast.
02. detsembril käis lasteaias - koolis ka Kuma
Foto. Tegime klassi – ja rühmapilte, sõbra – ja
perepilte, portreepilte ning dokumendifotosid. Võimalik oli ka teha enda pildiga rahakott, pinal või näiteks taskukalender. Tänaseks
on kõik laspsed juba pildid kätte saanud.
Rühmad ja klassid said kõik kingituseks oma
pildiga triokalendri.
05. detsembril sõitsid Suured Peetrid
Sargverre jõulumaale. Koos Punamütsikesega seigeldi läbi lumise metsa vanema
juurde (vahepeal külastati hunti). Oli põnevust, närvikõdi, nalja ja lusti. Etenduse lõpus
pakkus vanaema lastele jõuluhõngulisi pannkooke, mis kadusid laualt lausa võluväel.
Transpordiga pakkusid abi õp. abi Maris, õp.
Estelle ja Tarvo Krönkvist, aitäh!

09. detsembril külastas lasteaeda rändteater
„Vaba vanker“, kes lavastas lastele Eesti rahvajuttudel põhineva loo jõulude tulemisest.
Etenduses oli ilusat laulu ja elavat muusikat.
Kõlas kannel, viiul ja flööt.
10. detsembril sõitis kaks autotäit Suuri
Peetreid Paidesse Nukuteatri koori lauluetendusele „Nukkude laul“ . Transpordiga toetasid õp. Kady ja Erko Einmann, aitäh!
17. detsember käisime olid Suured Peetrid
külalised kooli algklasside võimlemispeol.
Pärast oli ka neil endil võimalus suures võimlas joosta, hüpata ja suurest ruumist rõõmu
tunda.
18. detsember oli lasteaed piparkoogilõhna
täis. Väikesed ja Suured Peetrid küpsetasid
piparkooke.
20. detsember toimusid lasteaias jõulupeod.
Väikesed Peetrid otsisid jõuluvanale sobivat
kinki ja Suured Peetrid panid kokku puslet
jõulutundest.
05. detsembril oli kooli vanema astme (4 – 9
klass) võimalik kuulata loengut õiglasest kaubandusest. Lektoriks Jaanus Välja MTÜ
Mondost.Loengul keskenduti erinevatele
toodetele (kohv, kakao, shokolaad, banaanid), tutvustati töökorraldust suurtes istandustes, lapstööjõu kasutamisest. Tutvustati
märki Fair Trade. Seda märki kandvate toodete müügist läheb osa tulu vähearenenud
piirkondades hariduseks, teedevõrgu väljaehitamiseks.
06. detsember osales õp. Niina Raitmaa õpilastega (Elsa – Pauliine Palu, Mari Einmann,
Liis Villemasar, Sten - Egert Liivak, Kuido
Hummel) Türil õpilaste jõululaadal. Lapsed
müüsid kaarte, küpsetisi, ehteid, puidust
nuge – kahvleid, korraldasid õnneloosi. Lapsi
oli laadal palju ja meie kooli lapsed jäid laadaga väga rahule. Suured tänu transpordi
eest Mari ja Sten – Egerti isadele!

10. detsembril külastas kooli Miksiteater
lõbusa etendusega.
11. detsembril osalesid Helina Välb, Liina
Kruusement, Tanel Treimann ja õpetaja
Estelle Tikerpalu „Ettevõtlusmängu“ raames
toimuval lõppüritusel Kuldvillak. Üritus toimus Paide Kultuurikeskuses. Kohale oli kutsutud 11 parimat meeskonda üle Järvamaa.
Meie kool oli pärast ettevõtte külastuse vooru
7. kohal. Kuldvillak oli põnev, Peetri Kooli
lapsed olid aktiivsed ja said Kuldvillakus üldkokkuvõttes 5. koha. Zürii valis lõppüritusele
kõigile esitlemiseks ka 5 põnevamat ettevõtte
külastuse kokkuvõtet. Ka meie kooli meeskond esitles oma tööd külaskäigust „Mõtlev
Tigu Oüsse“. Ettevõtlusmäng lõpetati tänusõnadega ja kringli söömisega.
13. detsember oli „elektrivaba päev“. Lapsed
said mõtiskleda ja praktiliselt kogeda elu
elektrita. Kooli sel päeval ei toimunud ja lasteaias oli 3 last. Peetri alevikus küll tuli elekter
tagasi keskpäevaks, kuid teised Kareda valla
asulad ootasid elektrit veel tunde – päevi.
17. detsembril toimus algklasside võimlemispidu. Suur kummardus ja tänusõnad appi
tulnud kohtunikele vallamajast!
19. detsembril esitlesid omi võimlemiskavasi
kooli vanema astme õpilased.
20. detsember oli II veerandi viimane koolipäev. Kell 12:00 toimus pidulik jõululõuna,
pärast seda aktus, klassijuhataja tund ja jõulupeo proov. Õhtul toimus jõulupidu. Kogu
koolipere esines laulude, luuletuste ja tantsudega. Külas käis ka jõuluvana, keda meenutatakse kindlasti järgmiste jõuludeni ja
kauemgi veel.
23. dets – 06.jaan on lapsed jõulupuhkusel.
Peetri Kooli pere soovib kõigile kauneid jõule
ja meeleolukat aastavahetust!
Peetri Kooli huvijuht
Estelle Tikerpalu

Pikendati korraldatud jäätmeveo lepinguid AS-ga Eesti Keskkonnateenused
MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus
pikendas korraldatud jäätmeveo ainuõigust
AS-ga Eesti Keskkonnateenused kuni 31.
märtsini 2015.
MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus ja
Eesti Keskkonnateenused AS vahel
17.01.2011 allkirjastatud jäätmeveo leping
ja lepingu lisad kehtivad ka pikendatud korraldatud jäätmeveo perioodil.
Lepingu pikendamine tagab senise korraldatud jäätmeveo muutusteta jätkumise maakonnas ning võimaldab ühtlustada jäätmevedu reguleerivaid seadusandlikke akte
maakonna kohalikes omavalitsusüksustes.
Elanike jaoks lepingupikendus lisakohustusi
kaasa ei too. Jäätmevedaja AS Veolia

Keskkonnateenused jätkab prügiveoteenuse
osutamist seni kehtinud hindadega ja tingimustel.
Lisaks tuletame teile meelde, et korraldatud
jäätmeveoga mitteliitunuil tuleb esitada iga
aasta 20. jaanuariks (hiljemalt 20. jaanuariks 2014) kohalikule omavalitsusele kirjalik
kinnitus, et kinnistul ei ole eelmise aasta
kestel elatud või kinnistut ei ole kasutatud.
Kui kinnistuomanikult/jäätmevaldajalt vastavat kinnitust 20. jaanuariks elukohajärgsesse omavalitsusse pole saabunud, loetakse
kinnistuomanik/jäätmevaldaja alates 21.
jaanuarist korraldatud jäätmeveoga liitunuks.
Vabastuse saamiseks tuleb esitada kohaliku-

le omavalitsusele kirjalik taotlus, kus näidatakse ära põhjus, miks vabastust taotletakse
ning elukoht, kus on liitutud korraldatud
veoga. Samuti võidakse teilt küsida lisadokumente, mis näitavad ära vee ja elektrikulu
vabastataval objektil ja põhielukohas tasutavaid jäätmeveo arveid.
Korraldatud jäätmeveost vabastuse taotluse
(ka ühismahuti avalduse) vormid on kättesaadavad kohalikus omavalitsuses või nende
kodulehel. Taotluse võib saata skaneeritult
või digiallkirjastatult emailile või allkirjastatult posti teel.
Palume teil taotluse esitamist mitte jätta viimasele hetkele!
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Jõulupidu lasteaia väikses rühmas
Sel korral algas jõulupidu lasteaia väikeste rühmas veidi teistmoodi. Emad ja isad
kogunesid vaikselt rühma ja läksid ise
oma lapsi lõunaunest äratama, üllatus
laste nägudel oli suur. Siis sätiti lapsed
üheskoos piduriietesse ja mindi saali jõuluvana ootama. Kui kasvatajad olid väikese nukunäidendi lõpetanud saabuski
Jõuluvana, suur kingikott õlal. Laste sil-

mad lõid lausa särama. Lauluõpetaja koos
kasvatajatega oli ette valmistanud eeskava, millega ka Jõuluvanale esineti. Lauldi
nii käpikutest kui sõrmkinnastest, ka
karumõmm pandi ilusti magama. Ei puudunud ka vahva tantsunumber. Siis oligi
aeg kõigil lastel oma jõulupakk lunastada.
Kuna lapsed olid pisikesed pidi nii mõnigi
lapsevanem last luuletusega abistama,

kuid oli ka julgemaid, kes ilusasti salmi
Jõuluvanale ette lugesid. Vanemad said
preemiaks tänukirja lasteaia abistamise
eest. Lõpuks oligi aega vaid Jõuluvanaga
pilti teha ja ilusate soovidega jõulupuhkusele minna.
Getter Klaas
Foto: Marko Eding

Jõulupidu koolis
Koolilaste jõulupeole oli saabunud terve
saalitäis rahvast. Terve koolipere oli
mõnusasti sätitud nii lavale, kui lava ette.
Terve eeskava esitati üheskoos. Laval oli
mõnus hubane toakene, kus kolm tublit
õpilast väikse näideni esitasid- tuletades
meelde vanu jõulutraditsioone. Mõnus oli
vaadata, kui ühte koolipere hoidis. Kuna
eeskava tehti üheskoos, siis Jõuluvana
saabudes sai iga klass ka eraldi oma oskuFoto: Getter Klaas

si näidata. Lauldi nii saksa, vene, kui ka
inglise keeles. Tehti väike võimlemiskava
ja tantsiti ka üks vahva araabiamaade
tants. Jõuluvana oli sellest vaimustuses
kui tublid kõik lapsed on. Ka tema oli
väga tubli, teadis palju naljakaid jõululuuletusi, mida iga klassi esinemiste vahel
ette kandis. Ei pääsenud ka õpetajad luuletuse lugemisest, jõulupakki tuli lunastada nii õpetaja Tuulil ja Leal, kui ka direk-

toril endal. Jõuluvana tuletas ka Jannole
meelde luuletuse, mida kunagi direktor
väikese poisina oli esitanud. Esimese klassi lapsed aga üheskoos kingikotti lunastada ei saanudki, nemad said õpitud luuletuse otse jõuluvanale lugeda ja tema
käest paki kätte. Jõuluvanal oli siis võimalus ka laste teadmisi kontrollida.
Getter Klaas
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Raamatukogu uudised
Jätkame vallarahva soovil käsitöötoa
meisterdamisi.
Näitus vanadest postkaartidest
Raamatuväljapanekud:
1. jaan. – 95 aastat Jerome David Salingeri
sünnist (1919; surn. 27.01.2010)
13. jaan. – 115 aastat Juhan Jaigi sünnist
(1899; surn. 10.12.1948)
22. jaan. – 110 aastat Arkadi Gaidari sünnist (1904; surn. 26.10.1941)
28. jaan. – 55 aastat Epp-Maria Kokamäe
sünnist (1959)
Kareda Vallavalitsus kuulutab
välja konkursi Peetri Rahvamaja
juhataja 0,5 ametikohale
Nõudmised kandidaadile
• varasem kultuuritöö- ja juhtimiskogemus
• hea suhtlemisoskus
• koostöövalmidus
• arvutiga töötamise oskus
• projektide kirjutamise oskus
Kasuks tuleb
• huvialaringide juhendamise oskus
• võõrkeelteoskus (suhtlemistasandil)
Tööülesanded
• rahvamaja tegevuse juhtimine
• kohaliku kultuuri- ja seltsielu edendamine
• isetegevus- ja huvialaringide töö korraldamine
• kultuuriürituste korraldamine
• elanikkonna vaba aja veetmise korraldamine
• projektide kirjutamine
• osalemine rahvamaja eelarve koostamise
protsessis
Tööleasumise aeg: jaanuar 2014. a
CV, haridust tõendavate dokumentide koopiad, visioon Peetri rahvamaja tegevusest ja
motivatsioonikiri esitada 2. jaanuariks 2014
Kareda Vallavalitsuse aadressile Kesktee 11
Peetri alevik 73101 või e-posti aadressil
kareda@estpak.ee Täpsem info 38 49 020

Ostame kokku teie metsakinnistuid ja
põllumaid. info: http://xn--pllumaide4a. info ja hindamine meie poolt tasuta!
pakume parimat hinda!
Võta meiega ühendust 56081801
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Väljaandja: Kareda Vallavalitsus
Toimetaja: Getter Klaas, tel 566 62038,
e-post: getter@kareda.ee
Toimetusel on õigus kirju ja teisi kaastöid nende selguse huvides toimetada ja lühendada.
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