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Enamus pidulisi õnnestus ka pildile saada

Möödunud aastal 21. detsembril toimunud jõulupidu oli väga eriline. Kuna tegemist oli toomapäeval toimunud üritusega, rääkisid õpetajad kõigile natukene
vanarahva kommetest, sellest mida pandi
sel päeval lauale ning Tahma-Toomasest.
Just selle sama Tahma-Toomase said lapsed ka ise valmis meisterdada. Kuna see
nukk tähistab räpakust ja lohakust tuli
see lastel enda juurest ära toimetada, nii
saigi see salaja mujale sokutatud. Saal oli
kaunistatud rahvuslikus stiilis. Maha oli
pandud lambavillast vaip, kohale toodud
vokk, seinu kaunistasid lapitekid, kõik oli
väga hubane ja ilus. Vanemad olid kodust
toonud väga erilisi küpsetisi, laualt võis
leida nii isetehtud sepikut, pirukaid,
piparkooke ja veel palju muudki. Ka üri-
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tus ise algas teisiti kui tavaliselt. Lapsed
olid kogunenud saali, ega teadnud vanemate tulekust midagi. Kõik sättisid ennast
mõnusalt vaibale istuma ja saigi hakata
eelnevalt selgeksõpitud laule laulma.
Kõik oli väga õdus, laulud ei olnud selgeks õpitud vaid lastel, ka vanemad olid
kodutööd teinud ja said ilusasti kaasa
laulda. Suurt ärevust tekitas kõigis tugev
uksele koputus, seal ta siis oligi- Jõulusokk, kes kõigile lastele pisikese pakikese
pihku sokutas. Kui laulud lauldud, kõht
mõnusast kodutoidust punni söödud,
said lapsed veel omavahel mängida ja
oligi aeg koju jõuluvaheaega nautima
minna.
Getter Klaas

Eesti Post teatab pensioni
kojukande muudatustest
Alates 1. jaanuarist 2013 lühenes riiklike
pensionide kojukande periood 3 päeva
võrra. Uus pensionide väljamakse periood
kojukandes on iga kuu 1.-15. kuupäev,
senise 1.-18. kuupäeva asemel.

Pensionärid, kelle pensioni kuupäev on
seni olnud iga kuu 16.-18. kuupäev, hakkavad alates jaanuarist 2013 pensioni
saama paar päeva varem:
- 16. kuupäeva pensionid on toodud 14.

kuupäeva peale;
- 17. ja 18. kuupäeva pensionid on toodud 15. kuupäeva peale.
Detsembrikuu väljamaksetega jäeti pensionäridele ka teavituskiri uue pensioni
väljamakse kuupäeva kohta. Riigihanke
tulemusel muutub alates 1. jaanuarist
2013 ka pensioni kojukande teenustasu.
Senise 4,60 € asemel hakkab pensioni
koju tellimine maksma 4,88 €. Uus hind
kehtib järgmised 2 aastat. Muudatus puudutab pensionäre, kes tellivad pensioni
koju oma kulul. Vastavalt riiklikule pensionikindlustuse seadusele saab pensionär esitada elukohajärgsele pensioniametile taotluse pensioni koju toomiseks riigi
kulul, kui esineb liikumistakistus või kui
pensionär elab hajaasustusalal ja pangateenus on raskesti kättesaadav ning kes
on:
1) sügava puudega töövõimetuspensionär;
2) sügava puudega püsivalt töövõimetuks tunnistatud rahvapensioni saav isik;
3) vanaduspensioniealine isik.
Eesti Post
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Volikogu istungilt
Selle aasta esimene vallavolikogu istung
toimus teisipäeval, 15. jaanuaril.
Kinnitati Kareda valla 2013. aasta eelarve. Põhitegevuse tulude mahuks on planeeritud 551 534 €, põhitegevuse kulude
mahuks on planeeritud 540 086,96 €.
Investeerimiseelarve mahuks on planeeritud 98 004 €, investeerimistegevuse
finantseerimiseks on planeeritud kohustuste suurenemine 70 097 € ulatuses.
Eelarve kogumahuks kujuneb seega 667
091 €. Eelarve kogumaht on võrreldes
2012.aastaga 4,8 % suurem. Eelarve koos
seletuskirjaga on leitav valla kodulehelt.
Tunnistati kehtetuks Kareda Vallavolikogu
19. mai 2005.a. määrus nr 10 „Kareda
valla raamatupidamise sise-eeskiri“.
Kareda Vallavalitsuse 27. detsembri
2012.a. määrusega nr 2 on kinnitatud
uus sise-eeskiri. Selle eeskirja eesmärk on

kehtestada valla kui raamatupidamiskohuslase raamatupidamise ja finantsaruandluse kord.
Muudeti valla munitsipaalasutuste töötajate, omavalitsusteenistujate koosseisude,
ametikohtade nimetuste ja palgamäärade
kinnitamise määrust. 10. jaanuaril
2013.a. võeti vastu Vabariigi Valitsuse
määrus töötasu alammäära tõstmise
kohta, see on tagasiulatuvalt 1. jaanuarist
2013.a. 320€ kuus (seni 290€).
Palgamäära muudeti neil valla palgal olevatel töötajatel, kes olid ka seni alampalgal või kelle palgamäär jäi alla 320€.
Kehtestati uued Kareda valla halduses
oleva Peetri Kooli kooliõpetajate töötasustamise alused ja palga alammäärad.
Alates 1. jaanuarist 2013.a. on Peetri
Kooli kooliõpetajate palga alammäär
715€ (seni noorempedagoogil 608€ ja

pedagoogil 644€). Klassijuhatamise tasu
on sellest aastast 72€ (seni 10% palga
alammäärast).
Otsustati nimetada oma esindajad
Järvamaa arenguleppe 2014-2020 eelnõu koostamise töögruppidesse.
Lubati vallavanem puhkusele 21.01.2013
kuni 27.01.2013.
Sel korral puudusid volikogu istungilt
Mati Käärde, Ene Mikk, Rain Kuresoo ja
Taavi Tikerpalu. Järgmine vallavolikogu
istung on teisipäeval, 19. veebruaril kell
16.00.
Volikogu määrused on leitavad Riigi
Teataja kodulehelt www.riigiteataja.ee
ning volikogu otsused, määrused ja protokollid on leitavad Kareda valla kodulehelt.

Mida sisaldab 2013.a. eelarve
Kareda valla 2013.a. eelarve koostamisel on
lähtutud seaduste ja Kareda valla õigusaktidega vallaeelarve koostamisele kehtestatud põhimõtetest, õigusaktidega Kareda vallale kui
kohalikule omavalitsusüksusele pandud
kohustustest ning kehtivatest lepingutest.
Eelarve koosneb järgmisest osadest: põhitegevuse tulud, põhitegevuse kulud, investeerimistegevus ja finantseerimistegevus.
Põhitegevuse tulude eelarveosas jaotatakse
tulud majandusliku sisu järgi maksutuludeks;
tuluks kaupade ja teenuste müügist; toetusteks, varadelt saadavaks tuluks ning muudeks
tegevustuludeks.
Põhitegevuse kulude eelarveosas jaotatakse
kulud tegevusalade lõikes, näidates ära ka
kulude majandusliku sisu eelarve klassifikatsiooni järgi.
Investeerimistegevuse eelarveosa jaotatakse
majandusliku sisu järgi: põhivara soetus; põhivara müük; põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine; põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine; osaluste soetus; osaluste
müük; muude aktsiate ja osade soetus; muude
aktsiate ja osade müük; antavad laenud; tagasilaekuvad laenud; finantstulud ja finantskulud.
Finantseerimistehingute hulka kuuluvad laenude ja muude kohustuste võtmine, mis suurendavad finantskohustusi, ning laenude ja
muude kohustuste põhiosa tagasimaksmine,
mis vähendavad finantskohustusi.
Põhitegevuse tulude mahuks on planeeritud
551 534 €, põhitegevuse kulude mahuks on
planeeritud 540 086,96 €. Investeerimiseelarve
mahuks on planeeritud 98 004 €, investeerimistegevuse finantseerimiseks on planeeritud

kohustuste suurenemine 70 097 € ulatuses.
Eelarve kogumahuks kujuneb seega 667 091
€. Eelarve kogumaht on võrreldes 2012. aastaga 4,8 % suurem.
PÕHITEGEVUSE TULUD
Kareda valla 2013. aasta põhitegevuse tulu on
kokku 551 534 €.
Põhitegevuse tulude struktuur, st erinevate
tululiikide proportsioonid on jäänud aastate
lõikes samaks. 2013.a. põhitegevuse tuludest
moodustavad maksud 66%, toetused 25%
ning kaupade ja teenuste müük 9%.
Kareda valla 2013.a. eelarve tulust laekub
maksudena 361 324 €, mis moodsutab 66 %
eelarve tulust. Kareda valla 2013.a. eelarves
on kajastatud riiklikud maksud, Kareda vald
kohalikke makse kehtestanud ei ole. Riiklikud
maksud on füüsilise isiku tulumaks ja maamaks.
Üksikisiku tulumaksu on 2013.a. eelarvesse
planeeritud 311 324 €. Tulumaksu laekumist
mõjutab maksumaksjate arv, brutosissetulek ja
riigi kehtestatav tulumaksu laekumise määr
omavalitsustele. Kareda valla maksumaksja on
kodanik, kes on registreeritud Kareda valla
elanikeregistris. Tulumaksu laekub eelarvesse
11,57% elanike brutotulust (kuni 2013. aastani 11,40%). Protsendi muutus on tingitud
kodualuse maa maamaksu vabastuse kompenseerimisest omavalitsustele.
Maamaks lähtub kehtivast maamaksumäärast
Kareda vallas, planeeritud 50 000 €. 1. jaanuaril 2013.a jõustub maamaksuseaduse muudatus, mille kohaselt on nn kodualune maa
maamaksust vabastatud. Maksuvabastus
määratakse elamumaa või maatulundusmaa

õuemaa kõlviku osas tiheasustusega aladel
(ehk Peetri alevikus ning valla üldplaneeringuga tiheasustusaladeks määratud aladel) kuni
1500 m2 ulatuses ja hajaasustusega aladel
(ehk ülejäänud vallas) kuni 2 ha ulatuses.
Kaupade ja teenuste müügina kajastatakse riigilõiv, laekumised haridusasutuste majandustegevusest, tulu kultuuri- ja kunstialasest ning
sotsiaalabialasest tegevusest, elamu- ja kommunaaltegevuse tulu, laekumised üldvalitsemisasutuste majandamistegevusest, üüri- ja
renditulu varalt ning muude kaupade müügist
laekuvad vahendid.
Päästeameti tulu: leping Lääne-Eesti
Päästekeskusega Peetri abikomando rahastamiseks.
Toetused on sihtotstarbelised ja mittesihtotstarbelised. Vabariigi Valitsuse KOVi tasandusfondist laekub 135 970€.
Muud saadud toetused tegevuskuludeks on
raamatute raha Kareda vallaraamatukogule
ning koolipiima toetus PRIA-lt.
Muud tegevustulud on laekumine vee erikasutusest ja saastetasud ja keskkonnale tekitatud
kahju hüvitis.
PÕHITEGEVUSE KULUD TEGEVUSALADE
JÄRGI
Personalikulude planeerimisel on aluseks võetud 20.12.2011 volikogu määrusega nr 17
kinnitatud Kareda valla munitsipaalasutuste
töötajate, omavalitsusteenistujate koosseisude,
ametikohtade nimetused ja palgamäärad.
Arvestatud on töötasu alammäära ning õpetajate töötasustamise määrade muutustega.
Majandustehingutega kaasnev käibemaksukulu kajastatakse koos kaupade ja teenuste
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maksumusega.
Üldised valitsussektori teenused - siin kajastatakse Kareda Vallavalitsuse kulu ning 2013.a.
vallavolikogu valimistega seotud kulu. Üldiste
valitsussektori teenuste all on vallaeelarve
reservfond ning siit tasutakse liikmemaksud.
Avalik kord ja julgeolek - leping Lääne-Eesti
Päästekeskusega Peetri abikomando rahastamiseks.
Majandus - siit kaetakse maanteetranspordi ja
Kareda Valla Maja haldamisega seotud kulud.
Keskkonnakaitse – jäätmekäitlus ning bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse, haljastus
ehk vallale kuuluvate haljasalade hooldamisega seotud kulud.
Elamu- ja kommunaalmajandus - siit kaetakse
veevarustuse, tänavavalgustuse, kalmistute
hooldamise ja munitsipaalelamufondi korrastamisega seotud kulud.
Tervishoiu all on kulud AS Järvamaa Haiglale
õendusabikeskuse laenu tagasimakseks.
Vaba aeg, kultuur ja religioon - siit kaetakse
sporditeenuste osutamisega, laste muusikakooli, Kareda Valla Raamatukogu, Peetri
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Rahvamaja, Vallalehe kulu. Siit saavad toetust
külaliikumisega seotud mittetulundusühingud.
Haridus - siin kajastatakse haridusasutuse, sh
lasteaedade haldamisega seotud kulu.
Hariduskulude eesmärk on kindlustada Peetri
Koolis alg- ja põhiharidus, tagada õpilastransport sõiduks kooli ja koju ning eraldised teiste
omavalitsusüksuste koolides ja lasteaedades
käivate/õppivate Kareda valla laste eest.
Sotsiaalse kaitse realt kaetakse üldhooldekodude kohatasude kulu, samuti puuetega inimeste, perekondade ja laste ning eakate sotsiaalse kaitse kulu.
INVESTEERIMISEELARVE JA FINANTSEERIMISTEHINGUD
Valla investeerimiseelarve kogumaht on 98
004€, millest 4 000€ on teedeehitus omavahendite arvelt, 25 000€ teedeehitus riigipoolse
toetuse arvelt; soojasõlmede soetamine Kareda
Valla Majja, Peetri Lasteaia ja Peetri Põhikooli
hoonesse 14 322€ ning veeprojekti elluviimine
77 097€. Materiaalsete ja immateriaalsete
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varade müügist planeeritakse 4 000€ ning
Järvamaa Haiglale põhivara soetuseks 3 085€.
Finantseerimistehingute all kajastuvad finantskohustuste ja –varade suurenemised ja vähenemised.
Valla laenukohustuste kogumaht 01.10.2012
seisuga on:
Swedbankilt 34 762,34€ (intress 6 kuu Euribor
+ 1,2%)
Keskkonnainvesteeringute Keskuselt 82 574€
(intress 6 kuu Euribor + 1%)
Kohustuse vähenemiseks ehk laenumaksete
tagastamiseks kulub 6 324€.
Kohustuste suurenemine – veeprojekti elluviimiseks on plaan võtta laenu 77 097€.
Põhitegevuse tulem on planeeritud 11
447,04€. Netovõlakoormus on 33,58%
(KOFSi järgi lubatud 60%)
Aasta alguse pangakontode ja sularahakassa
jäägiks on 15 783,96€
Koostas:
Triin Pobbol
vallavanem
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Muudatused töö-, tervise- ja sotsiaalvaldkonnas 2013. aastal
Töövaldkond
1. jaanuarist 2013 on töötasu alammäär
320 eurot senise 290 euro asemel.
Jaanuarist 2013 tõuseb töötutoetus 65,41
eurolt 101,5-le. Lisainfot taotlemise ja
määramise kohta Töötukassa kodulehelt:
www.tootukassa.ee
Jaanuarist 2013 on isapuhkus tasuline.
Isapuhkust on õigus saada kokku kümme
tööpäeva kahe kuu jooksul enne arsti või
ämmaemanda määratud eeldatavat sünnituse tähtpäeva ja kahe kuu jooksul
pärast lapse sündi. Isapuhkus tasutakse
töötaja keskmise töötasu alusel, kuid
mitte rohkem, kui on kolmekordne Eesti
keskmine brutokuupalk üle-eelmises
kvartalis.
Alates jaanuarist 2013 tõuseb lapsepuhkuse tasu. Töölepingu seaduse järgi on
emal või isal igal kalendriaastal õigus
saada lapsepuhkust kolm tööpäeva, kui
tal on üks või kaks alla 14-aastast last
ning kuus tööpäeva, kui tal on vähemalt
kolm alla 14-aastast last või vähemalt üks
alla 3-aastane laps. Alates 2013. aastast
on lapsepuhkuse tasu, senise 4,25 euro
asemel, koosmõjus töötasu alammäära
tõusuga 15,18 eurot päevas. Lisainfot
Sotsiaalkindlustusameti
kodulehelt:
www.ensib.ee/isapuhkus-ja-lapsepuhkus/.
Tervisevaldkond
Alates 1. jaanuarist 2013 on tervishoiu
esmatasandi
korraldusfunktsioon
Terviseameti pädevuses. Sellest aastast on
Terviseameti ülesanneteks perearsti
nimistu moodustamise konkursi korraldamine, perearsti nimistute kinnitamine,
perearstide ajutine asendamine ja järelevalve korraldamine. Lisainfot uue korralduse ja kontaktide kohta Terviseameti
kodulehelt: www.terviseamet.ee
Alates 1. jaanuarist 2013 kehtivad muudatused Eesti Haigekassa meditsiiniseadmete loetelus. Lisainfot Eesti Haigekassa

kodulehelt: www.haigekassa.ee. Uuest
aastast jõustunud muudatused soodusravimite loetelus ja piirhindades leiate
ministeeriumi kodulehelt: www.sm.ee
10. jaanuarist jõustub ravikindlustuse
seaduse muudatus, mis kehtestab eriarsti
visiiditasu piirmääraks 5 eurot ja voodipäevatasu piirmääraks 2,50 eurot.
Tervishoiuteenuse osutajal on õigus, kuid
mitte kohustus eelnimetatud piirmäärade
piires visiidi- ja voodipäevatasud kehtestada.
1. märtsist 2013 tõuseb hooldajate miinimumtunnitasu 2,6 euroni, kiirabitehnikutel 3,83 euroni, õdedel, ämmaemandatel
ja tervishoiu tugispetsialistidel 4,5 euroni
ja arstidel 8 euroni tunnis.
Käesoleva aasta oktoobrist jõustub
Euroopa piiriülese tervishoiu direktiiv.
Hiljemalt 25. oktoobril 2013 võtavad kõik
Euroopa Liidu liikmesriigid üle direktiivi,
mis võimaldab patsiendil saada vajaminevat tervishoiuteenust ükskõik millises
Euroopa Liidu liikmesriigis. Tuleb aga
meeles pidada, et Eesti Haigekassa hüvitab tervishoiuteenuse eest ainult siis, kui
teenuse saamise õigus Haigekassa kulul
oleks patsiendil olnud ka Eestis. Ühtlasi
hüvitab Haigekassa teenuse eest oma
hinnakirja, mitte välismaise hinnakirja
alusel. Kui välismaal saadud tervishoiuteenus maksab rohkem, kui Haigekassa
hinnakirjas olev summa, siis tuleb patsiendil vahe ise kinni maksta.
Sotsiaalvaldkond
Alates 1. jaanuarist 2013 langevad töötuskindlustusmaksed nii töötajale kui ka
tööandjale. Kui 2012. aastal oli töötuskindlustusmakse 4,2 protsenti, siis tänavu
on see 3%. Sealjuures on kindlustatu
maksemääraks 2% ja tööandja maksemääraks 1%. Lisainfot Töötukassa kodulehelt: www.tootukassa.ee
Käesoleval aastal on vanemahüvitise
ülempiir 2234,19 eurot. Hüvitise alampiir

ehk hüvitise määr on 290 eurot. Kui
vanem eelmisel aastal töötas, kuid tema
keskmine sissetulek jäi alla töötasu alammäära, siis makstakse vanemahüvitist
töötasu alammääras. 2013. aasta töötasu
alammäär on 320 eurot. Vanemahüvitise
saamiseks tuleb hüvitise taotlejal esitada
Sotsiaalkindlustusametile avaldus ja isikut tõendav dokument. Lisainfot
Sotsiaalkindlustusameti
kodulehelt:
www.ensib.ee.
Juunist 2013 saavad allpool absoluutse
vaesuse piiri elavad pered hakata taotlema vajaduspõhist peretoetust. Toetust
hakatakse maksma alates juulist.
Täiendava toetuse suuruseks on 9,59
eurot, kui peres on üks lapsetoetust saav
laps ning 19,18 eurot, kui peres on kaks
või enam lapsetoetust saavat last. Taotlusi
võtavad vastu ning toetuse maksavad
välja kohalikud omavalitsused. Toetus
määratakse kolmeks kuuks, seega tuleb
taotlus esitada neli korda aastas.
1. juulist 2013 tõuseb kolmikute ja suurema arvu mitmike sünni ühekordne sünnitoetus 1000 euro peale lapse kohta ehk
kolmikute ühekordne sünnitoetus tõstetakse 3000 euroni, nelikutel 4000 euroni
jne.
1. juulist tõuseb lapsetoetus kolmanda ja
enama lapse kohta peres 76,72 euroni.
Suvi 2013 toob muudatused ka peredele,
kus on põhikooli lõpetav laps. 2013. aastal makstakse põhikooli lõpetanud lapsele
peretoetusi ka juuli ja augusti eest sõltumata õpingute jätkamisest. Hiljem, s.o
oktoobris makstakse välja vaid toetus
septembrikuu eest. Kui laps õppimist ei
jätka, lõpeb õigus peretoetusi saada septembrist (varasemalt juulist). Lisainfot
peretoetustekohtasaabSotsiaalkindlustusametist: www.ensib.ee/.
Sotsiaalkindlustusamet

Meeste terviseriskid
18. jaanuari õhtul oli Peetri Kooli saali
kogunenud ligi paarkümmend huvilist
osa saama loengust meeste tervise teemadel. Külas käis ning teemat arendas hr
Madis Veskimägi, kes on pikki aastaid
töötanud Pärnu EMOs, arendanud
Tõstamaal tervisekeskust ning perearstipraksist, kirjutanud raamatuid ning õpetanud meditsiinitudengeid. Kolmetunnise
ettekande põhjal jäid meeste peamiste
terviseriskidena kõlama:

Alkoholi liigtarbimine - millele kaasneb
sageli rida muid haigusi;
Depressioon, mille kulg erineb kardinaalselt naistel tuvastatud samast haigusest kui naistel on sageli sümptomiteks kurbus, jõuetus, viha, siis meestel on need
näitajad agressiivsus, ärrituvus, ülereageerimine;
Tubaka tarvitamine - millele omakorda
kaasnevad paljud erinevad haigused;
Liiga hea ja mugav elu, mis tähendab

maitsvat, rikkalikku toidulauda ning
vähest liikumist.
Eraldi võib veel nimetada südame- ja
veresoonkonna haigusi. kuid väga paljuski on need eelpool nimetatuga seotud.
Tore oli see, et inimeste vahel tekkis elav
arutelu.
Kaidi-Ly Välb
Läbi Tähevärava
juhatuse liige
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Jaanuar koolis ja lasteaias
3. jaanuar toimus koolis õppenõukogu.
8. jaanuaril saime muusikalise õpetuse
ansamblilt Tallinn Baroque barokkmuusika kontserdiga “Külla Kuningale”, mille
raames tutvustati barokiajastu muusikat,
tantse ja pille.
Kehalise kasvatuse õpetajate ainesektsioonil osales õpetaja Tuuli Järva.
14. jaanuar toimus aktivistide teeõhtu.
17. ja 18. jaanuaril osalesid alushariduse õpetajad Estelle Tikerpalu, Kady
Aas, õpetaja abi Maris Maasi ning direktor Janno Nau Lastekaitse liidu koolitusel

"Kiusamisest vaba lasteaed".
18. jaanuaril võeti mõõtu Imaveres
Kesk-Eesti saalihoki etapil 6.-9. klassidele.
Meie võistkond, kuhu kuulusid Helina
Välb, Liina Kruusement, Elsa-Pauliine
Palu ja Liisi Välb saavutasid kolmanda
koha.
Õhtul oli võimalus osaleda MTÜ Läbi
Tähevärava poolt korraldatud teabepäeval “Meeste tervis perearsti pilgu läbi”.
25. jaanuaril tähistati kodutütarde sünnipäeva.
29. jaanuar meenutati A. H. Tammsaare

olulisust Eesti kultuuriloos.
30. jaanuar külastab kooli psühholoog
ja logopeed.
Alates 11. jaanuarist kuni 15.veebruarini
osalevad igal reedel 8.kl õpilased kutsealasel eelkoolitusel Järvamaa Kutsehariduskeskuses.
Täname Erko Einmanni, kes paigaldas
Suure-Peetri rühmas uued wc-potid!
Janno Nau

Järvamaa Muuseumi lipunäitus
"Muuseum lehvitab"
Alates 8. jaanuarist avati Järvamaa muuseumis lippude näitus. Fondinäituse
Muuseum lehvitab eesmärgiks on Eesti
Vabariigi 95. aastapäeva künnisel välja
tuua fondis säilitatavaid eriilmelisi ja erinevatesse ajastutesse kuuluvaid lippe.
Olgu need siis Eesti riigi lipud, koolide,
äriühingute, väeosade, seltside või organisatsioonide lipud. Muuseumi umbes
viiekümnest lipust koosnevast kogust on
eksponeeritud on ligikaudu 20 lippu,
mille juurde kuuluvad ka ajaloolised

fotod, esemed ja lippudega seotud lood.
Ajaloost on teada, et lippude ajalugu
küündib 3000 aasta taha. Meie näitusel
on vanimad Järva-Peetri ja Ambla meeskooride lipud, millega käidi juba esimesel
üldlaulupeol 1869. aastal. Väärikaim sinimust-valge lipp on kindlasti Ambla vallakirjutaja E. Järgi 1944. aastal peidetud ja
1994. aastal muuseumisse annetatud
lipp. Põnevaim lugu on ehk Järvamaal
loodud Sidepataljoni lipul. Punalippe on
meie fondis mitmeid. Nõukogudeaeg soo-

Kahetsus!
Usun, et mitmed Kareda valla ja Peetri kihelkonna kodanikud tunnevad samu tundeid,
milliseid tundsin ja tunnen mina seoses
Peetri kirikus toimunud jõulujumalateenistusega. Mina ei tea kedagi, kes teaks kedagi,
kes oleks kuulnud ja kogenud ühel jõulujumalateenistusel sellist kultuuritust ja lausmatslikku käitumist. Loomulikult ei käi jutt
kirikuõpetajast, vaid mõnest külastajast, kes
röövisid tagaridades omavahelise jutumölaga kogu minu tähelepanu. Nende inimolendite (mehed nii ei tee) kõvahäälsed kommentaarid, omavahelised naljad ja laulujoru
olid väga ärritavad. Minu esimene mõte oli,
et need mölakad tuleb kirikuuksest ilma
viisakuseta lihtsalt välja lükata, aga siis tekkis kahtlus. Mõtlesin, et tõmban sellega veel
rohkem kirikuliste tähelepanu sinna kuhu
pole vaja või äkki ma näin nõnda käitudes
jõuluõhtul liiga agressiivne. Nii ma lihtsalt
tolereerisin seda tsirkust teenistuse lõpuni.
Tunnen tagantjärele, et käitusin valesti ja
olin ilmselt lihtsalt arg. Pole raske ette kuju-

tada, mida oleks tehtud rahurikkujatega
sarnases olukorras mõnes mošees. Kes on
Piibliga tuttavad, need teavad ka mida
Jeesus tegi, kui templisse tulid kaupmehed,
röövides oma tegevusega inimeste tähelepanu kõige olulisemalt, mis on meie suhe
Jumalasse ja kaasinimestesse. Jeesus ajas
need mehed templist piitsaga välja.
Andestage mulle!
Taavi Tikerpalu

sis lippude kasutamist lasteasutustes, töökollektiivides ja miitingutel.
Näituse koostas Järvamaa muuseumi kollektiiv. Näitus jääb avatuks 25. märtsini.
Näituse kujundas Krista Kollo OÜ-st
Illustrator. Rahaliselt toetas Eesti
Kultuurkapitali Järvamaa Ekspertgrupp.
Järvamaa muuseum on avatud
T - L 10.00 - 17.00.
Info: www.jarvamaamuuseum.ee või
info@jarvamaamuuseum.ee .
Tel 38 51 867.

Uued põnevad teemad
sel kevadel
Käesoleva aasta kevad-talvel on MTÜ
Läbi Tähevärava ellu kutsunud projekti
"Endiste aegade künnisel", mille raames
toimuvad koolitused-teemaringid erinevas eas huvilistele. Tegevust toetab
Kohaliku Omaalgatuse Programm.
Esimene neist sündmustest leiab aset
juba 1.veebruari õhtul kell 17.00 Peetri
Koolis. Külla tuleb tuntud pärimus-uurija
ja kirjamees Mikk Sarv, kes
kõnetab meid teemal "Eestlaste vaimne
iseseisvus". Osalejatele väljastatakse tunnistused. Oma tulekust anna palun teada
otse kooli või e-postile kaidily.valb@mail.
ee.
Kaidi-Ly Välb
projektijuht
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Kareda Valla jõulupidu
Fotod: Getter Klaas

Liisi Sakkol ja Rain Kuresoo lunastasid oma jõulupakke

Tantsuplats täitus juba esimese laulu aeg.

22. detsembril toimus taas traditsiooniline valla jõulupidu. Kõigi üllatuseks oli
kohale kutsutud ka Jõuluvana, kes salmikese eest pidulistele kinke jagas. Enamus
kohalviibijad olid õnneks ikka salmid
selgeks õppinud ja pakita ei läinud
Jõuluvana juurest enda lauda tagasi küll
keegi. Kes ei julgenud üksi minna läks
kahekesi, nii sai mõni vanaemagi oma
paki lapselapse abil kätte. Kohalviibijaid
oli palju, isegi laudu oli vaja juurde tassida, et kõik ikka kenasti endale sobiva
koha saaks. Siinkohal võikski mainida, et

kes ikka peole plaanib minna võiks laua
seltskonna peale broneerida, siis jääks
sagimine peo ajal ära. Õhtujuhiks oli
kutsutud Imre Saareleht ja esines ansambel nimega Taas. Nii saigi üks lõbus ja
tore pidu meil jälle peetud. Et ka edaspidi neid toimuks tuleb ikka ise tublisti osa
võtta, tore on ju koos väljas käia, sõpru
kohata ja veel ka tantsida. Täname ka
omaltpoolt korraldajaid, kes ei anna alla
ka siis, kui mõni pidu päris nii välja ei
kuku kui plaanitud oli.
Vallaleht

Algas nurmkana aasta
Eesti Ornitoloogiaühing valis 2013. aasta
linnuks nurmkana, keda tuntakse ka
põldpüü nime all. See väikese kodukana
mõõtu lind elab peamiselt kultuurmaastikus ning tegutseb sageli talude, lautade
ja muu inimasustuse läheduses.
Vaatamata sellele ei teata nurmkanade
eluolu kohta kuigi palju. Eestis arvatakse
seda liiki pesitsevat 4000 - 8000 paari,
kuid uuemad loendusandmed näitavad,
et nurmkanade arvukus on väga tugevalt
langenud. Alanud aastal on kavas meedia ja loodusõhtute vahendusel nurmkana inimestele tuttavamaks teha ning
koos linnusõprade abiga selle liigi elust
rohkem teada saada. Selleks ootame
teateid kohatud nurmkanadest. Seda
saab teha aasta linnu kodulehel, nutitelefoniga ka otse vaatluskohalt. Nurmkana
käekäiku ning talviste salkade ja pesakondade suurust aitab aga selgitada
küsitlusankeet. Lisaks on plaanis nurmkanade talvisesse toitmiskohta paigaldada veebikaamerad ning uurida, kes käib
nende lindude pesi rüüstamas.
Nurmkanast ja osalusvõimalustest saab
lähemalt lugeda aasta linnu kodulehelt
www.eoy.ee/nurmkana. Nurmkana on
19. aasta lind. Aasta linnu valimise eesmärk on tutvustada
avalikkusele üht meil esinevat linnuliiki
või liigirühma ning kaasata loodushuvilisi aasta linnu uurimise ja kaitse tegevustesse. Varasemate aasta lindudega saab
tutvuda Eesti Ornitoloogiaühingu kodulehel www.eoy.ee/aastalind. Lisainfo:
Jaanus Aua, jaanus.aua@gmail.com,
5664 9369
Eesti Ornitoloogiaühing

Hiina uusaasta tähistamine
12. veebruaril tähistatakse E-Piim
Spordihallis Hiina uue aasta saabumist
ning musta vesimao aasta algust suurejooneliste pidustustega. Tallinna linn
koostöös
Eesti
Kultuurilinnade
Võrgustikuga kutsus taaskord Eestisse
Hiina artistid. Külastajatel on võimalik
nautida Hiina folkloorseid ning Miao,
Mongoli, Uyguri, Dai ja teiste piirkonda-

de etnilisi tantse. Lisaks Hiina artistidele
esitavad draakonitantsu ka Eesti võitluskunstide harrastajad. Samuti saab näha
elamusterohket trummietendust.Olete
kõik oodatud üheskoos tähistama musta
vesimao aasta algust. Kohtume 12. veebruaril kell 18.00 E-Piim Spordihallis, üritus on kõigile tasuta

Foto: Remo Savisaar
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Seitsmes matk admirali mälestuseks
Kaitseliidu Järva Malev koos oma eriorganisatsioonidega ja koostööpartneritega
kutsub kõiki 17. veebruaril seitsmendat
korda toimuvale rahvamatkale Järvamaalt
pärit admiral Johan Pitka mälestuseks.
Matk toimub liikumissarja "Liikumist ja
sportimist harrastav Järvamaa 2013" II
etapina ning selle eesmärk on meenutada
Järvamaa ühte kuulsamat meest, tugevdada kodanike ühtekuuluvustunnet ning
propageerida liikumist ja sportimist
Järvamaal. Matka korraldavad Kaitseliidu
Järva Malev, Naiskodukaitse Järva
Ringkond, Noorte Kotkaste Järva Malev,
Kodutütarde Järva Ringkond, Järva-Jaani
ja Kareda vallavalitsus ja Järvamaa
Spordiliit. Matka läbiviimist toetab Eesti
Kultuurkapitali Järvamaa ekspertgrupp
Järva Maleva poolt korraldatav transport
stardib Peetrist kell 9.00, et sõita edasi
Jalgsemale. Ligikaudu 20 km pikkune

matkatee kulgeb Jalgsemalt admiral Pitka
mälestuskivi juurest läbi Järva-Jaani
Peetrisse.
Äraväsinute tarvis liigub matkaliste sabas
väikebuss, kus saab jalgu puhata, samuti
on korraldatud esmaabi. Poolel teel
Peetrisse on kõigile matkalistele kosutuseks kuum tee ja pirukad ning finišis,
Peetris, ootab matkalisi keha kinnituseks
ja väsimuse peletamiseks soe supp.
Palume kõikidel osavõtjatel selga ja jalga
panna ilmastikule sobivad riided ja jalanõud. Pole paha kui on võimalus kaasa
võtta termos sooja joogiga ja veidi suupisteid. Uuenduslikult on sisseviidud osalemistasu, mille suurus on 1 euro, mis
tasutakse finišis registreerimisel. Kõik
templiga varustatud matkakaardid osalevad loosimisel.
Matkaliste vahel, kes on osalenud matkadel kolm või enam korda, loositakse välja

traditsiooniline Admiralimõõk.
Kõik uued osalejad saavad matkakaardi,
millega on võimalik tulevastel admiralimatkadel templeid koguda ja loosimistel
osaleda.
MATKA ORIENTEERUV AJAKAVA:
09:00 väljasõit Peetrist Jalgsemale
09:15-09:30 matkal osalejate kogunemine Jalgsemale
09:45-10:00 matka avakõned Jalgsemal
10:00 matka algus Jalgsemalt
11:30-11:50 peatus Järva-Jaanis
12:50-13:10 kuuma tee ja piruka peatus
15:30 matka lõpp, osalejate registreerimine, soe supp ja auhindade
loosimine.
Osalejad saavad end kirja panna 11. veebruarini Järva Maleva telefonil 717 9749
või e-posti teel: urmas.piigert@kaitseliit.
ee

Maaturg on abiks maaomanikule
Tänaseks on maareform Eestis jõudnud
lõpusirgele ja enamus metsa-ning põllumaast leidnud endale omaniku. Paraku
on erinevatel põhjustel vaja aeg-ajalt
omandit müüa. Tavainimesele ei ole see
igapäevane tegevus ning pea alati on päevakorral mitmed küsimused - Kas saadav
hind on hetke parim? Kas tehing on turvaline? Kas ostja on usaldusväärne?
Millele on vaja veel tähelepanu pöörata?
Müümisel on alati eesmärgiks saada
antud hetke parim hind. Kuidas siis leida
oma metsa-või põllukinnistule ostja, kes
oleks piisavalt usaldusväärne ja pakuks ka
parimat hinda?
Maaomanikule on tähtis turvalisus ja see,
millised on tehingu läbiviimise juures
ilmnevad riskid. Selleks olemegi loonud
spetsiaalselt metsa- ja põllukinnistute
ning raieõiguste internetipõhise enampakkumiste keskkonna, mille eesmärk on
aidata eraomanikel maa müügil läbi oksjoni saada parim võimalik hind.
www.maaturg.ee on oksjoniportaal, mis
on pühendunud metsa- ja põllukinnistute
ning kasva metsa raieõiguse müügile.
Tänaseks oleme tegutsenud juba veidi üle
aasta. Alustasime ostametse.ee nime all ja
keskendusime eelkõige metsakinnistute
ning kasvava metsa raieõiguse müügile.
Meie portaalis oksjonitel osalemine on nii
müüjatele kui ostjatele lihtne ja mugav.
Internetioksjon tagab suure ostjate-pakkujate ringi, mis on üks eeldus parima
hinna kujunemisel. Avalikult veebis korraldatud enampakkumisel teevad sobiva
alghinna puhul pakkumisi kõik Eesti suu-

remad metsaettevõtted, kokkuostjad ja
põlluostjad. Tänaseks on meie andmebaasis pea 200 metsaostuklienti ja loomisel on põlluostuklientide andmebaas.
Juba korraldatud metsaoksjonitel on
müüjad saanud alghinnast tuhandeid
eurosid suuremat tulu. Tänaseks on läbi
maaturg.ee korraldatud oksjonite uue
omaniku leidnud üle poolesaja metsakinnistu või kasvava metsa raieõiguse.
Turvalisust tõstab ka see, et internetioksjoni puhul on pakkujatel väga keeruline
omavahelisi kokkuleppeid sõlmida ja
nende täitmist jälgida, sest osalejad selguvad alles oksjoni jooksul. Kõik pakkujad
peavad end identifitseerima ID-kaardiga
või läbi pangalingi, mis tagab ka turvalisuse.
Lisaks aitame müügilepingute koostamisel ja tehingute nõustamisel, et oleksid
tagatud sõlmitavate kokkulepete täitmised ja hajutatud maaomanike ning ostjate
riskid, mis kaasnevad tehingutega.
Pakume abi kuni notaris tehingu lõpuleviimiseni välja.
Oluline on ka see, et portaalist on võimalik leida maksimaalne informatsioon
müüdava kinnistu või kasvava metsa
kohta. Seega esmase nägemuse müükiminevast kinnistust saab kujundada ilma
loodusesse minekuta.
Maaturg.ee-s saab oma metsa- ja põllukinnistut või kasvavat metsa müüa iga
maaomanik. Vajalik on metsakinnistul
metsakava olemasolu ja kasvava metsa
müügi puhul kehtiv metsateatis. Portaali
kasutajatele ei ole määratud liikmemaksu

ega muid püsitasusid. Kui kinnistu koosneb metsamaast ja põllumaast, siis parima hinna saamiseks on enamjaolt kasulik
müüa mets ja põld eraldi, sest huvilised
võivad olla erinevad. Seda on võimalik
meie portaali kaudu teha ja ostjate leidmisel pakume abi kinnistu jagamise korraldamisel.
Kui maaomanikule on tehtud metsa- või
põlluostjalt pakkumine kinnistu ostuks,
siis oleme andnud soovitusi korraldada
müük ikkagi läbi oksjoni, mis annab kinnituse ja veendumuse, kas pakutav hind
on hetkel turu parim hind.
Teate oksjonite toimumise kohta saavad
kõik portaali andmebaasis olevad ostukliendid iganädalaselt infokirja näol.
Maaturg.ee on loodud koostöös haamer.
net keskkonna ja meeskonnaga, kellel on
täna juba pea viis aastat internetioksjonite korraldamise kogemusi. Maaturg.ee
põhineb haamer.net-i välja töötatud tarkvaral, mida täna kasutavad varade realiseerimiseks mitmed kohtutäiturid ja
pankrotihaldurid. s.h ka Eesti Kaitsevägi.
Oksjoni portaali leiab aadressilt www.
maaturg.ee
Edukaid ning turvalisi metsa- ja põllutehinguid ja lisainfo saamiseks võtke meiega julgesti ühendust!
Mirko Metsaoru
arendusjuht
53443610
mirko@maaturg.ee
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TEATED

KUULUTUSED

REKLAAM

Info
Kuni 2013 a. juunikuuni teostatakse
ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni rekonstrueerimist Peetri alevikus. Tööde tellija
on AS Paide Vesi, tööde teostaja on AS
Paide MEK. Peale tööde lõppu toimub ka
pinnakatete taastamine (haljasalad,
teed) ja järgneb ehitustööde garantiiperiood mille jooksul tekkinud pinnase
vajumised korrastab tööde teostaja.
Haljasaladel taastatakse katted mullaga,
teedel kasutatakse kahekordset pindamist
(bituumen
ja
killustik).
Ehitusjäätmed koristab töövõtja AS
Paide MEK.

Sambla Juuli pajatusi
No näed siis olleme keik maailmalõpud ja
aastalõpud jälle üle elanu. Aga ets tuu
teggi ikke vähe tigedaks küll. Kuulutavad ja
kuulutavad, et maailma lõpp ja maailma
lõpp. Ma vanainime jäi kohe uskuma. Kuna
too lõpp toimub juba pea iga kuu, siis on
mul kohe keik selleks tarbeks valmis pantu.
Kui saatuslik 21. kuupäev kukkus, võtsin
aga jälle oma valge lina man ja hakkasin
vaikselt surnuaia poole hõljuma. No aga
kaua sa külmaga ikka jõuad hõljuda ja
lõppu oodata. Kui too lõpupäev õhtusse
jõudis, siis läksin rahuliku südamega jälle
koju tagasi. Panin oma illusa valge linakese kappi tagasi paremaid päevi ootama.
Hakkasin siis täie tõsidusega aastalõpu
pidustusi orgunnima. Egas ma süüa eriti
palju kokku
vaaritanudki. Mu vanainimese ainevahetus
ju na kehvavõitu. Kui aus olla, siis ma hoidsi ikke nati oma kopkaid ka kokku. Ja ets
pood olle meist ikke kaugel.
Nüüd on keik suured peod peetud. Ellu
lähe jälle endistviisi edasi. Varsti tuleva
vastlad.
Kõige toredam asi meite elus on, et meitel
hakkas käima taas kaubaauto. Kuna ma ela
poest ikke mitme kilomeetri kaugusel, siis
olli too mulle kohe üks ütlemata tore
südant soojendav uudis. Mul läks kohe
silm märjaks. No ja ets ma olle oma eluajal
niipalju tööd ikka teinu, et tolle luksuse olle
ära teeninu. Palju mul vanainimesel ikke
vaja olle- tükike saia ja killuke vorsti pääle.
Illusat talve jätku teitele.
Ikke ja alati teite Juuli.
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EELK Järva-Peetri Püha Peetruse
koguduse teated:
10.veebruar 2013 kell 12.00
Jumalateenistus armulauaga
17.veebruar 2013 kell 12.00
Jumalateenistus armulauaga
17.veebruar 2013 kell 13.00 Koguduse juhtorganite valimine
24.veebruar 2013 kell 11.00
Iseseisvuspäeva palvus ja pärgade asetamine
Vabadussõjas langenute mälestuskivi juurde
kirikaias.
Koguduse ja kalmistute info: e-mail: jarvapeetri@eelk.ee tel.51 41 486 Jaanus
Tammiste diakon

Meie hulgast on lahkunud

Meie hulgast on lahkunud

VELLO ADUSOO

18.01.1939 - 28.01.2013

KAREDA VALLALEHT
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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.

IVAR JÄRVA

14.04.1936 - 27.12.2012

Tiraaž 200
Lehe trükib: OÜ Multipress
Küljendab: Andrus Kopliste

