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Vabariigi 95. aastapäeva
tähistamine Kareda vallas

Foto: Getter Klaas

24. veebruaril, Eesti iseseisvuspäeval toimus kell 11.00 palvus
Järva-Peetri kirikus.
Asetati pärjad Vabadussõjas ja I maailmasõjas langenute monumendile. Kell 12.00
kogunesid inimesed Müüsleri ausamba
juurde, kus esinesid Peetri kooli kodutütred. Kareda vallavanem Triin Pobbol
pidas kõne, kus jäid kõlama laused :
Minu südamesoov on, et meil kõigil oleks
südames see väike soov ja väike tahtmine

- teha iga päev midagi, mis muudaks meid
ja meie riiki ikka paremaks, sest eesti kultuuri, eesti rahvuse, eesti keele, eesti meele
ja Eesti riigi säilimine on teekond, mitte asi
iseenesest. Eesti riik on meie ühine südameasi ja teekond.
Edasi said sõna veel Maasekretär Virve
Toodre, Kaitseliidu Järva Maleva pealik
Arvi Niglas ning Järvamaa Omavalitsuste
Liidu tegevdirektor Toomas Tippi
Getter Klaas

Tantsutuba Peetri
kihelkonnas
Tantsutuba Peetri kihelkonnas on ellu
kutsutud sooviga elavdada kohalikku
kultuurielu ning väärtustada Eesti ja teiste rahvaste pärimuslikku tantsuoskust.
Tantsutuba on koht, kus on võimalus

kokku saada suurtel ja väikestel, et üheskoos tundma õppida läbi sajandite meie
esivanemaid saatnud tantse – labajalad,
reilenderid, valsid, polkad jpm. Samuti
saab ringmängude ajatust ilust ja lustist
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Elektrilevi kliendile: mida teha,
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kaasa tunde, et igal inimesel on igal ajal
ja igas kohas oma väärtus, mida edasi
anda. Taoline tunne suurendab teiste
inimeste vastu suuremat usaldust ja lähedust ning see loob pinnase, kust inimesed
ei taha lahkuda maalt suurlinnadesse või
välismaale.
2013 aasta esimene Tantsutuba Peetri
koolis 8.veebruaril tervitas 50t osalejat
üle Eesti. Oli pillimehi Tartu ja Tallinna
tantsuklubidest ja tantsujalgu Saaremaalt,
Põltsamaalt, Padiselt. Uudistama ja kaasa
lööma oli tulnud kohalikku rahvastki
Müüslerist, Köisist, Vodjalt, Esnast,
Paidest. Oli neid, kes kohe julgelt tantsupõrandale tulid, neid, kes algul vaatasid
ja siis ise järele proovisid ja neid, kes
haarati lõpuks kaasa suures sabatantsu
hoos. Kel tantsulusti kaasas polnud said
suupistelaua ääres tutvust sobitada ja
lauluviisi üles võtta. Tantsiti viiuli, kannelde, karmoshka ja lõõtsaviiside saatel
poole ööni ja osalejad soovisid järgmiselgi korral kohal olla.
Järgmine Tantsutuba Peetri koolis
toimub 12.04!
Ootame kõiki suuri ja väikseid koos õppima ja tantsima Eesti ja teiste rahvaste
külapidude tantse alates 19.sajandist.
Kaasa palume võtta midagi söögipoolist
ühisele teelauale, vahetusjalanõud ja
tänuks headele pillimeestele kogumiskarpi paar eurot.
Lähem info Leila Joosepson telefonil
55568987
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Volikogu
istungilt
Kolmandale lugemisele saadeti Kareda
valla arengukava aastateks 2013-2020.
Kehtestati Kareda Vallavalitsuse põhimäärus. Vallavalitsuse kui ametiasutuse põhimäärusega sätestatakse ametiasutuse
üldandmed, tegevusvaldkond ja ülesanded, juhtimine, struktuur ning teenistuskorraldus, sh hulgas nõuded ametnike
haridusele, töökogemusele, teadmistele ja
oskustele.
Kehtestati Kareda Vallavalitsuse palgajuhend. Selle määrusega sätestatakse ametnikele ja töötajatele palga määramise ja
maksmise kord.
Kehtestati Kareda Vallavalitsuse struktuur
ja teenistuskohtade koosseis. Teenistuskohti on kokku kaheksa, neist kuus ametikohta (vallasekretär, pearaamatupidaja,
sotsiaalnõunik, maa- ja keskkonnaspetsialist, ehitussspetsialist, sekretär) ning kaks
töökohta (koristajad). Kõik need teenistujad alluvad otseseselt vallavanemale.
Kehtestati Kareda valla hallatavate asutuste struktuur, koosseisud ja palgakorralduse
alused. Vallal on kolm hallatavat asutust –
Peetri Kool, Kareda Valla Raamatukogu ja
Peetri Rahvamaja.
Kehtetuks tunnistati varasemad valla
munitsipaalasutuste töötajate, omavalitsusteenistujate koosseisude, ametikohtade
nimetuste ja palgamäärade kinnitamise
määrused.
Kõik eelpoolnimetatud õigusaktid võeti
vastu seoses 1. aprillist 2013 kehtima hakkava uue avaliku teenistuse seadusega.
Otsustati tasuta kasutusse anda OÜ-le SW
Energia Kareda Valla Majas asuvad ujulaja keldriruumid uue katlamaja ehituseks.
Otsustati garanteerida Peetri Kooli poolt
teostatava ning Kultuuriministeeriumi
poolt rahastatava projekti "Peetri Kooli
pastoraadihoone algupära ning ajalugu"
omafinantseerimise 1497 euro suuruses
summas.
Vabastati vallavanem Triin Pobbol teenistusest alates 1. aprillist. Kuni uue vallavanema ametisse kinnitamiseni täidab tema
kohuseid maa- ja keskkonnaspetsialist
Kristiina Krönkvist. Uue vallavanema leidmiseks kuulutatakse konkurss.
Teadmiseks võeti vallaeelarve täitmise aruanne seisuga 28. veebruar 2013.a. Aasta kahe
esimese kuuga on laekunud 18,87% eelarve
tuludest ning tehtud 19,36% kuludest.
Sel korral ei puudunud ükski volikogu
liikmetest. Järgmine vallavolikogu istung
on teisipäeval, 16. aprillil kell 16.00.

Elektrilevi kliendile: mida teha,
kui pingekvaliteet ei rahulda
Viimastel päevadel on palju tähelepanu
saanud pingekvaliteedi probleem. Kui
aastas kogeb rikkeliste ja vananenud liinide tõttu elektrikatkestusi veel sadu tuhandeid kliente, siis pingekvaliteedi probleemiga oleme juba niiöelda lõpusirgel –
kindlakstehtult ei vasta pinge nõuetele
ligikaudu 4500 majapidamises. Kui 2008.
aastal tegime pingeprobleemide tuvastamiseks oma klientide seas küsitluse ja
kaardistasime „laia pildi", siis viimastel
aastatel on jooksvalt juurde tulnud igal
aastal umbes 150 juhtumit, mil tuvastame nõuetele mittevastava pinge. Seega ei
ole probleem numbrites mastaapne, kuid
mõistame, et iga klient, kel kehv pingekvaliteet igapäevast elu häirib, soovib olukorrale lahendust.
Mis on kehva pinge põhjus?
Pingekvaliteedi probleem esineb peamiselt elektriliinidel, mis on ehitatud enne
1980. aastat. Kuna tol ajal kasutati elektrit majapidamistes eelkõige valgustuseks,
toodi elekter kohale pikkade madalpingeliinide kaudu, mille lõpus võis pinge olla
juba üsna madal. Tänapäeval kasutatakse
aga oluliselt rohkem elektriseadmeid ja
need on pingekvaliteedi osas tundlikumad – tarbimisharjumused on muutunud. Elektrivõrk on siiski ehitatud ehitusaegsete normide ja toonase tarbimise
iseloomu järgi ning seda üleöö korraga
uuendada pole võimalik.
Kuidas pingekvaliteedi probleem
väljendub?
Ebakvaliteetne pinge väljendub näiteks
selles, et pirnid ei põle täie võimsusega
või kodumasinaid saab sisse lülitada

ainult kordamööda. Probleemid võivad
ilmneda ka siis, kui mõni naaber lülitab
sisse suurt võimsust nõudva seadme.
Kuidas Elektrilevi pingekvaliteedi
probleeme kindlaks teeb?
Pingeprobleemi ei saa me kindlaks teha
ainuüksi liini või alajaama parameetrite
või infosüsteemi järgi, vaid üldjuhul
mõõtmiste alusel konkreetses majapidamises. Pingekvaliteet sõltub muuhulgas
majapidamise enda elektritarbimisest,
naabrite tarbimisest, maja kaugusest alajaamast ning see ei väljendu ka kõikidele
sama liini toitel olevatele majapidamistele sarnaselt. On ka olukordi, kus näiteks
majades, mida kasutatakse üksnes suveperioodil, ei pruugita probleemi tunnetada, kuid samal liinil olevatel aastaringselt
kasutatavates hoonetes on ebaühtlane
või madal pinge talveperioodil suureks
probleemiks.Seetõttu käib probleemi
tuvastamine enamasti iga kliendi kaupa.
Mõõtmise tegemise eelduseks on see, et
klient tajub häireid pingekvaliteedis ja
selle teadasaamiseks oleme teinud „kahtlusaluste" majapidamise seas küsitluse.
Kuna meie võrku lisandub aga igal aastal
ka endisi suvilakooperatiivide või aiandusühistute elektrivõrkusid, siis mõistagi
on ka potentsiaalselt pingeprobleemsete
majapidamiste arv muutuv suurus.
Pingeprobleem = 80% soodustust võrgutasult
Soodustuse andmist ei reguleeri seadus
ega Konkurentsiameti metoodika, kuid
oleme võrgulepingu tüüptingimustega
klientidele lubanud, et nõuetele mittevastava pinge korral vähendame 50 protsen-
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di võrra võrgutasusid. Tegelikkuses
vähendame tasusid 80 protsenti, kuna
mõistame, et ebakvaliteetne pinge võib
elutegevust oluliselt häirida ja klient ei
saa nõuetekohasele kvaliteedile vastavat
teenust. Seega – kõikidel klientidel, kel
oleme tuvastanud pingeprobleemi, on
õigus saada seejärel võrgutasudelt 80
protsenti hinnaalandust.
Sellekohase teavituse saab klient koos
pingekvaliteedi tuvastamise otsusega ja
tasude vähendamine toimub seejärel
automaatselt. Erandlikud meedias käsitletud juhtumid, kus selle põhimõtte vastu
on eksitud, on sisemise töökorralduse
vead, mille vältimiseks oleme ette võtnud
samme. Kindlasti palume klientidel, kellele mingil põhjusel ei ole pingeprobleemi
tuvastamise järel soodustust rakendatud,
meiega ühendust võtta.
Millal pingeprobleemid minevikku
jäävad?
Aus vastus sellele on, et seda pole võimalik öelda. Saame kinnitada, et valdavas
osas on potentsiaalselt pingeprobleemsetel majapidamistel liinid korda saanud ja
oleme selle probleemiga jõudsalt tegelenud. Aastatel 2008-2012 oleme saanud
pingekvaliteeti parandada ligi 4900 kliendil, investeerides selleks vajalikku võrguehitusse ligi 50 miljonit eurot. Liinide
kordategemise järjekorra valikul oleme
arvestanud, milline on mõjutatud majapidamiste arv, samuti seda, kas tegemist on

näiteks suvilatega, mis aastas mõne kuu
elektrit vajavad või suurema tarbimismahuga piirkonnaga, kus ebakvaliteetne
elektrivarustus võib oluliselt rohkem
probleeme valmistada ja elukvaliteeti
vähendada. Nüüd oleme jõudnud aga
„hõredalt asustatud" liinideni, kus suuri
summasid tuleb investeerida väheste
majade olukorra parandamiseks. Nii
oleme arvestanud, et kui korda teha täna
teadaoleva probleemiga 4500 kliendile
pinge, kulub selleks 100 miljonit eurot.
Umbes sama summat võimaldavad tänase suurusega võrgutasud rikete vähendamiseks suunatud töökindlusinvesteeringuteks kolme aasta jooksul, mis tähendaks paranevat elektrikvaliteeti ligi 60
000 kliendile. Teisipidi öeldes – kui me
kolm aastat ei investeeriks katkestuste
vähendamiseks, siis saaksime tänased
pingeprobleemid 4500 kliendile lahendatud. Sellised on meie ees seisvad valikud,
mis viib selleni, et nii mõnedki kliendid
peavad veel paraku aastaid leppima kordatehtud liinide asemel vähendatud tasuga.
Mida peaks tegema klient, kes tunnetab pingekvaliteedi häireid?
Pingekvaliteedi probleemist teatamiseks
tuleks esitada Elektrilevile vabas vormis
avaldus kas e-postiga aadressile info@
elektrilevi.ee, Eesti Energia teenindusbüroos või helistades klienditelefonile 1545.
Pöördumises palume võimalikult täpselt
kirjeldada, mis ajast, kuidas ja kus pingek-
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valiteedi probleem väljendub.Anname
pöördumisele vastuse hiljemalt 10 päeva
jooksul. Vajadusel lepime kokku mõõtmised, et pinge kvaliteeti kontrollida ja teavitame Teie mõõtmiste tulemustest. Kui
tuvastame nõuetele mittevastava pinge,
vähendame Teil võrgutasusid 80 protsenti
ja anname sellest otsuses ka teada.
Lisainfot, kuidas käituda pingekvaliteedi
häirete korral, saab lugeda meie veebilehelt.
Mida teha kodumasinate rikete
korral?
Kui meie võrguhäirete tõttu on kahjustunud Teie kodumasinaid või muud elektroonikaseadmeid, andke meile alati sellest võimalikult ruttu teada, kuna näiteks
aastatetaguseid juhtumeid ei ole meil
võimalik tagasiulatuvalt lahendada.
Kahjunõude avalduse vormi leiate meie
veebilehelt
või
teenindusbüroost.
Kontrollime seadme kahjustumise ajal
meie võrgus toimunud sündmusi ning kui
kahjustused on põhjustatud meie võrgust,
hüvitame kahjud vastavalt korrale, mis on
toodud kodulehel. Möödunud aastal esitati meile ligi 900 kahjunõuet, millest
hüvitamisele
kuulusid
pooled.
Võrguhäiretest tingitud kahjusid on võimalik ennetada, rakendades selleks vastavaid kaitsemeetmeid.
Jaanus Tiisvend,
Elektrilevi varahalduse valdkonna juht

Seeniorlaul taas tulekul!
Vabariiklikust seeniorlauluvõistlusest on
oodatud osalema kõik harrastussolistid
alates viiekümnendast eluaastast.
Konkursi finaal toimub 20. aprillil Pärnu
kultuurikeskuse "Tervis" saalis.Žürii esimees Toomas Kuter: "Lauluvõistlus kuldses keskeas harrastuslauljatele on tänavu
juba seitsmes ja muutub üha populaarsemaks. Igal aastal lisandub uusi huvilisi ja
ka varasemad seeniorsolistid kasutavad
head võimalust saada taas kokku, et
tunda esinemisrõõmu ja panna oma lauluoskus proovile. See on suurepärane
põhjus hoida end aasta läbi vormis,
ammutada muusikast ja laulust energiat
ning jagada seda ka teistele. Kutsume teid
osalema või kaasa elama, soovime kõigile
jätkuvat lauluarmastust ja musitseerimisrõõmu ning kohtumiseni "Seeniorlaulul
2013" Pärnus!"
Konkurss toimub kolmes voorus ja kahes
vanusegrupis. I voor viiakse läbi helisal-

vestiste põhjal, millest valitakse välja kuni
20 solisti, kes pääsevad edasi II vooru.
Helisalvestised saata vabalt valitud helikandjal hiljemalt 8.aprilliks 2013.a. aadressil: "Seeniorlaul 2013", MTÜ Rand,
Lõuna 2 -311, 80010 Pärnu. Lisada nimi,
vanus, lugude pealkirjad, saatja nimi,
kodune aadress, telefon, e-post.
Edasipääsust II vooru teavitatakse soliste
hiljemalt 13.aprilliks 2013. II ja III voor
toimuvad 20.aprillil 2013.a. Pärnu kultuurikeskuse "Tervis" saalis. Esinemisjärjekorra loosimine kell 13.00. II voorus
esitatatakse kaks laulu - üks Raimond
Valgre loomingust ja teine vabal valikul
fonogrammi, klaveri, mõne muu instrumendi või kahest liikmest koosneva
ansambli saatel. Laulude kohustuslik pikkus 2-4 minutit.
II voorust valib žürii välja kuni kümme
solisti, kes pääsevad III vooru ehk finaali.
III voorus esitatakse II voorus kõlanud

Raimond Valgre laul ja üks uus laul vabal
valikul.
Mikrofoniproov alates kell 13.
Lauljad võistlevad kahes vanusegrupis:
50-65 aastased ning 66 ja vanemad. Žürii
esimees on laulja ja literaat Toomas Kuter.
Parimaid soliste ootavad auhinnad.
Konkursi läbiviimist toetab Pärnu linnavalitsus. Seeniorlaulu korraldab MTÜ Rand.
Infot konkursi kohta jagavad:
Toomas Kuter tel: 5591 4058 e-mail: toomas@kuter.eu, Kaja Treuberg tel: 5666
2733 e-mail: puhvi@hotmail.com
Konkursi koduleht: http://www.viaterramariana.ee/seeniorilaul/Seeniorlaul ETV
Pealtnägijas: http://etv.err.ee/arhiiv.
php?id=127157
Merike Viilup
PromFesti ja Seeniorlaul 2013 meediajuht
Tel. 5045400
merike.viilup@estmedia.ee
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Suured teod algavad sinus eneses

Olen Kristian Talviste, 19-aastane noormees.
Pärit olen Kareda vallast Peetri alevikust. Tõsi,
vanemad elavad nüüd küll hoopiski Öötla
külas. Vahel satun meenutama oma lapsepõlve, kui sai käidud Peetris lasteaias. Nägu
läheb alati naerule kui vaatan vanu pilte lapsepõlvest. Ka Peetri Põhikool pole mul veel
unustatud. Kahjuks oli põhjuseid, mis veensid
mind 6. klassist vahetama kooli Koeru
Keskkooli vastu, kus ma nägin endal paremaid võimalusi arenguks. Arvan, et see avas
ka mu silmad maailma koha pealt. Maailm
on suurem kui vaid see, mis sul nina ees.
Põhikool sai lõpetatud Koerus ning edasine
plaan oligi minna õppima kokandust, miks
just Pärnu, ei tea ma veel siiani. Otsus sündis
üleöö.
Elan juba peaaegu neljandat aastat Pärnus,
lõpetasin 2013. aasta veebruaris Pärnumaa
Kutsehariduskeskuse kokanduse eriala ning
nüüd töötan kokana Pärnus Lime Lounges.
Eriala on väga huvitav ja alati saab ennast
täiustada ning on olemas tõelisi kokk-geeniuseid, kes alatasa tulevad välja uute ideedega
ja motiveerivad. Kätt olen saanud harjutada
võistlustel. Võitsin koolisisese kokandusvõistluse “Kulde Kulp” koostöös klassivenna
Aleksei Pogrebnoiga. Minu tegevusi ning

Madaltemperatuuril küpsetatud haugirull täidetud haugi moussega koos kartulivahu ja Beurre Blanc kastmega, serveeritud koos köögiviljade ja õunaga,
haugi naha chips

võistlemisi erialaselt on tunnustanud ka kool.
Kool andis mulle näiteks võimaluse minna
välispraktikale Austriasse, kus elasin kuu
aega. Muidugi ei ole võistlused ja töö ainsad
kohad, kus oma erialaga kokku puutun.
Alatasa kui maal vanematel külas käin, valmib mõni hõrk roog ning siis saab perega
üheskoos einestatud. Kahjuks on taolised
külaskäigud aina harvemaks jäänud. Kool,
töö ja muud tegevused neelavad mu aega
ning raha. Mõnikord lihtsalt ei ole võimalust,
et maale tulla, kuigi tahaks peret näha.
Kokandus pole minu ainus huvi. Kooli kõrvalt
panustan väga palju oma vaba aega noorteprojektidesse ning –organisatsioonidesse.
Olen aktivist, mida väljendab selgelt minu
aktiivsus oma kooli õpilasesinduses, messitiimis, erinevates noorteprojektides ja MTÜ-s
Noored Sotsiaademokraadid. Oma aktiivsuse
tõttu olen palju reisida saanud. Läbi on reisitud terve Eesti ja käidud on nii Soomes,
Ukrainas, Austrias kui ka Prantsusmaal. Kõige
südamelähedsemaks jääb siiski Eesti. Viimane
reis Prantsusmaal oli natukene pettumus.
Räägitakse ju suurest Prantsusmaast ja
Pariisist kui armastajate linnast. Tegelikkuses
oli kultuuride erinevus nii suur ja sealne sotsiaalne ühiskond ning linn nii erinev Eestist.
Kõnniteedel seisid rohelised prügikonteinerid, mis haisesid. Suurlinnale omaste igaõhtuste pidudega kaasnesid purjus inimesed,
kes urineerisid avalikult, käitusid väga ebasündsalt. Poleks uskunud, et Eesti mind nii
väga tagasi tõmbab.
Ma tõepoolest armastan oma kodumaad, mis
seob mind ka sotsiaaldemokraatidega.
Kuulun juba rohkem kui aasta Noortesse
Sotsiaaldemokraatidesse ja umbes pool aastat olen olnud Sotsiaaldemokraatliku erakonna liige. Eelkõige on sidujaks minu maailmavaade. Ma tahaksin Eestit muuta – inimesed
võiksid olla hoolivamad teineteise suhtes ja
valikuid tuleks teha tavainimestest, mitte ärimeestest lähtuvalt. Huvi poliitika vastu sai
alguse Tallinnas Teeviida haridusmessil, kus
mulle tutvustati noorsotse ja räägiti nende
maailmavaatest. Teadsin juba põhikooli ühiskonnaõpetuse tundidest, et oma vaadetelt
olen vasakpoolne, kuid toetasin millegipärast
IRLi. Vist seepärast, et nad tundusid ainsad,
kes meie kodumaast hoolivad. Nüüd olen
teisel arvamusel. Pere majanduslik seis ja
elukoha asukoht ei saa olla määravaks lastele, kas nad saavad näiteks kvaliteetse hariduse või piisava palgaga töökoha tulevikus. Riik
on ju maakohtadest nii kaugele kolinud.
Mõlgutan mõtteid tulevatel kohalikel omavalitsuste valimistel kandideerida valla volikokku, kuna leian, et tegemist oleks suurepärase

Mina Versaille’i lossi Peeglisaalis

võimalusega ennast teostada ja midagi siin
korda saata. Alustada tuleb ju iseendast ning
pisiasjadest – sellistest ettevõtmistest saavad
alguse suuremad muutused. Samuti oleks
vaja valla volikogusse innovatiivset mõtlejat
ning inimest, kes tõmbab kohaliku elu käima.
Julged noored, kes ei karda läbikukkumist,
mõtlevad ette mitte viis, vaid kakskümend
viis aastat. Noored, kes on täis teotahet peaksid ennast rohkem näitama. Siinkohal tahaksin julgustada noori astuma suuri ja otsustavamaid samme, et elada oma elu täisväärtuslikult. Olgu selleks kasvõi kuhugi kaugemale
kooli minek peale põhikooli lõpetamist.
Soovitan oma eriala valik teha kire ning südame järgi. Ei tohiks eelarvamustele tuginedes
karta kutsekoole, vaid mõista, et peale kutsekooli saab alati ülikooli edasi õppima minna.
Inimeste üldistatud arvamus, et kutsekool
suleb ülikooliukse, on vale. Kõik on iseenda
pingutamises ja tahtmises kinni. Näiteks mul
endal on plaan Tallinnasse ülikooli edasi
minna. Mõtisklen riigiteaduste ja informaatika vahel. Eks ole näha, kuhu tuuled mind
seekord viivad.
Lõpetuseks tahaksin tänada noort ja hakkajat
lehetoimetajat Getterit, et ta andis mulle võimaluse oma ideid jagada.
Vallaleht

Soe õunakook, peediõied, maasika vahukomm, vaarika svamm, vaarika plaadikomm, musta pipra karamell, mandlid
ja vanilje lumi
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Kevadkuu koolis
1. märtsil osalesid Peetri Kooli õpetajad
Tartus toimunud hariduskonverentsil
“Tabamata ime”, mis oli pühendatud
psüühiliste erivajadustega õpilaste probleemidele.
5. märtsil alustasid 2.ja3.kl õpilased ujumise algõpetuse kursusega Paide
Tervisekeskuse ujulas.
6. märtsil said 1.-5. klassi õpilased kuulata loengut teemal “10 nõuannet rahast”,
mille viis läbi Swedbanki töötaja Tagasi
Kooli projekti raames.
7. märtsil osalesid Elsa-Pauliine Palu,
Kirke Anton, Aigar Riisenberg Kangrumäel
toimunud Järvamaa MV suusavõistlusel.
Kodutütred arutasid oma tegevuskava.
8. märtsil saavutasid õpioskuste olümpiaadil meie kooli esindanud Mari
Einmann, Ege Orlovski, Liisi Välb ja ElisErika Maasi esikoha. Neid juhendas õp.
Helle Raunmägi.
Õhtul toimus kohtumine Tiina Varataluga
teemal "Põlvkondade vaheline sidusus
astroloogilises sümboolikas".
12. märtsil toimus 6.-7. klassi klassiõhtu.
Kati Tsirk osales UNICEFI “Väike heate-

gu” kokkuvõtval üritusel. Detsembri kuus
oli lastel võimalik müüa UNICEFI heategevuskaarte. Meie kooli parimaks müüjaks oli Kati Hummel, kes sai endale tubli
müügitulemuse eest tahvelarvuti.
14. märtsil Türi Põhikoolis toimunud algklasside emakeelepäeval esindasid meie
kooli Abigail Tikerpalu, Sofia Bristol, Arli
Orlovski ja Karolin Kons. Direktor Janno
Nau osales Järvamaa arenguleppe haridusvaldkonna töökoosolekul Järva
Maavalitsuses.
15. märtsi aktusel said tublimad õpilased
heade õpitulemuste eest kooli ees tunnistused, räägiti emakeelepäevast ning ilusaid luuletusi olid lugemas nii lasteaiakui ka koolilapsed.
Kolmandat õppeveerandit jäi lõpetama
lavavõitluse töötuba, mille viis läbi VAT
teatri näitleja Tanel Saar. Töötoas said
lapsed teadmisi, kuidas laval ja filmides
võideldakse, samuti prooviti omal käel
läbi lihtsamad võitlusvõtted
Toimus õppenõukogu ning kodutütred
käisid Paide Kultuurikeskuses Rootsi löökpilliansambel Komoda kontserdil.

15.-18. märtsil osalesid kodutütred Liina
Kruusement ja Helina Välb Lõõlas Rühmaja salgajuhtide koolitusel.
18. märtsil osales õpetaja Urmas Täht
seminaril “Lihtsustatud õppekavaga õpilane tavakoolis”.
19. märtsil osales direktor Janno Nau
Järvamaa koolijuhtide nõupidamisel
Paide Gümnaasiumis.
20. märtsil külastas lasteaeda logopeed.
Õpetaja Tuuli Järva osales inimeseõpetuse ainesektsiooni koolitusel “Enesekindlus.
Kunst saada seda, mida tahad”.
22. märtsil osalesid Toiduhügieeni koolitusel kokad Ille Obermann, Ülle Aas ning
õpetaja abi Tiiu Krümann.
27. märtsil tähistame Priiuse põlistumise
päeva ning õp. Helle Raunmägi osaleb
Uurimistööde juhendaja koolitusel Paides.
Rõõm on tõdeda, et üle pikaaja on enamus koolilastel suusad ning taas saab läbi
viia suusatamistunde. Märtsikuu ilmad
on seda igati toetanud.
Päikselist kevadet!

Väiksese Peetri rühma tegemised märtsikuus
Kuu I nädalal oli meil "Tüdrukute juttude"
aeg. Rääkisime tunnetest:
kurbus, viha, rõõm, hirm, õnn. 3-4 aastased lapsed teavad nendel teemadel päris
palju kaasa rääkida.
II nädal oli emakeele päralt. Lugesime

eesti autorite luuletusi ning mängisime
eakohaseid rahvalikke mänge.
III nädalal otsisime kevade tundemärke
ning pidasime kevade sünnipäeva.
IV nädalal pidasime kevadpüha.
Rääkisime lihavõttejänese muinasjutte

ning mängisime
mänge.

munaveeretamise

Õpetajad Edvi ja Ene

Suure Peetri rühma toimetused
Märtsikuus olid paljud lapsed endiselt
haigusega kodus. Kohalolijatega liikusime
rahvakalendri tähtpäevade rütmis, saades
targemaks ja osavamaks. 28. veebruaril
käisid viis last (Mattias Kõrgesaar, Aksel
Gornov, Hanna Krass, Laura- Liisa Toodre,
Grete Einmann) koos õpetaja Estellega
Lokutal Järvamaa lasteaedade talispordipäeval.
1. märtsil osales õpetaja Kady hariduskonverentsil "Tabamata ime". Konverents

oli pühendatud Hugo Masingu kooli 20.
sünnipäevale ja juhtis tähelepanu erivajadustega laste toetamisele koolis.Märtsi
esimese nädala pühendasime tüdrukutele, teise emakeelele. Emakeele nädala
raames veetsime toreda ennelõuna raamatukogus. Nädala lõpus võtsime osa
kooliaktusest, kus esitasime õpitud luuletusi. Märtsi kolmandal nädalal tervitasime kevadet. Veebruari alguses liitusime
üleeestilise projektiga "Tere kevad", mis

aitab kevade saabumist jälgida. Märtsikuu
lõpetab vaikne nädal juhatades sisse ülestõusmispühad.
4. aprillil algusega 17.00 toimub
lasteaialaste lastevanemate koosolek.
Õpetajad Estelle ja Kady

Kodutütred kontserdil
Meie kodutütred käisid ajavahemikul oktdets 2012 Paide Kultuurikeskuses paekivist meeneid valmistamas. Tegime paberihoidjaid, mis valmisid seoses kuultuurikeskuse 25-aastapäeva üritusega möödunud aasta lõpus. Tehtud töö eest kinkis
Paide Kultuurikeskus meile 15. märtsiks
priipääsmed Rootsi löökpilliansambel
Komodo kontsertetendusele Kabare

Kalabalik!
See oli uhke etendus, kus sai nalja, püsis
põnevus ja oli ootusi... Artistidel oli väga
hea omavaheline koostöö, mida koos
trummimänguoskusega ka publikule
demonstreeriti. Kui rahvas oli esinejaid
aplauside saatel viis korda tagasi kutsunud, siis ansambel laulis lõpetuseks neljahäälselt, mis oli väga võimas!

Aitäh! Vahva päev oli! Kodutütred tänavad ka Estellet ja Kaidi-Lyd, kes lahendasid transpordiküsimused.
Liisi Välb
Peetri rühma kodutütar
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Kesk-Eesti noortekeskus annab teada
Kesk-Eesti Noorsootöö Keskus e. Järvamaa
Rajaleidja keskus on abiks töötavatele erialase
hariduseta täiskasvanutele kindlustunde loomisel tööturul toimetulekuks ja püsimajäämiseks, positiivse enesehinnangu kujundamisel
ja isikliku ning tööalase karjääri planeerimisel.
Täiskasvanutel, kellel puuduvad kutse- ja erialaoskused, on suurem oht tööturult välja
langeda.
1.Pakume karjääriinfot (teavet hariduse, tööturu, elukutsete ja nende omavaheliste seoste
kohta) ja karjäärinõustamist (tegevusi, mis
aitavad ennast paremini tundma õppida ja
oma võimeid, oskusi ning huvisid töömaailma
ja enda vajadustega seostada) nii grupitegevustena kui ka individuaalse nõustamisena.
2.Otsime üheskoos vastuseid küsimustele kuidas olla motiveeritud ja tööandjate silmis hinnatud töötaja.

3.Osutame karjääriteenuseid (karjäärinõustamine ja infopäringutele vastamine) ka telefoni,
e-kirja, facebooki ja keskuse kodulehe kaudu
(kontaktid kodulehel www.kenk.ee).
4.Meie keskuses töötavad pikaajalise töökogemusega karjäärispetsialistid Heidi Antons ja
Sirli Kriisa.
5.Enamasti tegutseme keskuses, aga tuleme
grupinõustamiste ja töötubade läbiviimiseks
abiotsijale ka lähemale, nt. ettevõttesse, valla
või küla keskusesse, …
Info ja nõustamistele registreerimine: heidi.
antons@gmail.com, tel. 55670722 või kriisasirli@gmail.com, tel. 56158381.
Teenust pakume ESF projekti „Täiskasvanutele
karjääriinfo vahendamise ja –nõustamise
metoodikapaketi koostamine“ toel ning see on
tasuta!
Kui Sa tunned ennast töömaailmas ebakindlalt

või otsid uusi võimalusi, siis oled oodatud töötuppa
ISTUDA VÕI ASTUDA?
10. aprillil 2013.a kell 16.00-18.00
Kesk-Eesti Noorsootöö Keskuse saalis
(raamatukogu majas, Paide Lai tn 33 III korrus)
Uurime
mida tähendab töötava täiskasvanu jaoks
karjääriplaneerimine ja kuidas see mõjutab
isiklikku ja tööelu?
Kuidas töömaailma muutustega edukalt
toime tulla?
Peame üheskoos nõu
Milliseid teemasid töötubades, infoloengutel, grupinõustamistel edaspidi käsitleda?
Info ja registreerimine töötuppa kuni 5. aprillini: heidi.antons@gmail.com, tel. 55670722
või kriisasirli@gmail.com, tel. 56158381.

Järvamaa Aasta ema tiitel antakse tänavu välja neljandat korda
Naiskodukaitse Järva ringkonna esinaine
Kaire Lõhmus ja Järva maavanem Tiina
Oraste kuulutavad emaks olemise väärtustamiseks välja "Järvamaa aasta ema
2013" konkursi ning kutsuvad kõiki
Järvamaa inimesi märkama ema väärtusi
ja sellest avalikult teada andma.
Aasta ema konkursile võivad kandidaate
kuni 31. märtsini esitada nii omavalitsused, asutused-ettevõtted kui ka kodanikud. Kirjalikud ettepanekud tuleb saata
elektrooniliselt e-posti aadressile: tiia@
naiskodukaitse.ee või paberkandjal aadressil: Rüütli 25, Paide, 72713. Taotluse
võib tuua ka isiklikult Järva maavalitsuse
valvelauda.

Taotluses tuleb ära märkida kandidaadi
nimi, sünniaeg, elukoht, laste arv ja nendevanus ning vabas vormis kirjeldus ja
põhjendus, miks just see ema on väärt
Järvamaa aasta ema 2013 tiitlit. Samuti
tuleks lisada ka taotluse esitaja nimi ning
kontaktandmed.
Konkursi statuudi järgi on Järvamaa aasta
ema konkursile sobiv kandidaat Järva
maakonnas elav naine, pühendunud ja
väärikas ema, kelle laps või lapsed võivad
olla ka kasulapsed.
3. aprillil kogunevasse konkursi žüriisse
kuulub kolm Naiskodukaitse Järva ringkonna esindajat ja neli ühiskonnas lugupeetud Järvamaa kodanikku. Uuendusena

avalikustatakse aasta ema nädal aega
enne tiitli üleandmist. Aasta ema tiitel
hõisatakse välja ja antakse üle emadepäevale eelneva reedel, 10. mail Türi
Kultuurimajas peetaval emadepäeva
kontserdil, kus tunnuskirja annavad aasta
emale üle maavanem Tiina Oraste ja
Naiskodukaitse Järva ringkonnaesinaine
Kaire Lõhmus. Auhinnad on aasta ema
tiitlile väärilised, ühe kingitusena saab ta
Järvamaa kunstniku poolt valmistatud
taiese. Järvamaa aasta emaks 2012 valiti
kaheksa lapse ema Ülle Pent Türi vallast.
Täpsem teave: Naiskodukaitse Järva ringkonna instructor, Tiia Mettus,
tel 5344 0519, tiia@naiskodukaitse.ee

2013. aasta looduskaitsepreemia ja looduskaitse märgid ootavad nominente
Keskkonnaministeerium ootab ettepanekuid
tänavuse Eerik Kumari nimelise looduskaitsepreemia ja Eesti looduskaitse märgi kandidaatide kohta 15. aprilliks. Võitjad kuulutatakse välja maikuus, kui algab üle-Eestiline
looduskaitsekuu.
Keskkonnaministeerium ootab ettepanekuid, keda autasustada Kumari looduskaitsepreemiaga ja Eesti looduskaitse märgiga.
Eerik Kumari nimelise looduskaitsepreemiaga tunnustatakse kodanikke, kelle tegevus
looduslike koosluste, haruldaste liikide ja
looduse üksikobjektide kaitse korraldamisel
ning looduskaitseliste teadmiste levitamisel
on olnud pikaajaline ja tähelepanuväärne.
Preemiat on välja antud 1989. aastast ning
alates 2010. aastast antakse Eerik Kumari
nimelise looduskaitsepreemia saajale ka looduskaitse kuldmärk. 2013. aastast on

Kumari nimeline looduskaitsepreemia 5000
eurot.Eesti looduskaitse märgiga tõstetakse
esile inimesi, kelle teeneid on tunnustatud
looduse uurimisel, loodusteadmiste levitamisel ja looduskaitse arendamisel nii üleriigilisel kui ka rahvusvahelisel tasandil.
Ettepanekud, mis sisaldavad nominendi
looduskaitsetegevuse vabas vormis ülevaadet, palume saata Keskkonnaministeeriumi
looduskaitse osakonda hiljemalt 15. aprilliks
aadressil: Narva mnt 7a, 15172 Tallinn või
keskkonnaministeerium@envir.ee Eerik
Kumarit (7.03.1912 – 8.01.1984) tuntakse
kui silmapaistvat teadlast ja õppejõudu ning
looduskaitse organisaatorit. Ta oli ligi 30
aastat Eesti Teaduste Akadeemia looduskaitse komisjoni esimees, kelle eestvõttel koostati pärast Teist maailmasõda looduskaitseseaduse eelnõu, mis jõustus 1957. aastal. Sama

seaduse alusel loodud kaitsealad kuuluvad
ka praegu kaitstavate loodusobjektide hulka.
Kumari algatas ka Eesti punase raamatu
pidamise, mille esimene nimestik ilmus
1979. aastal. Samuti koostas ta 1982. aastal
Eesti punase raamatu rahvaväljaande. 2012.
aastal pälvis Kumari preemia ornitoloog ja
looduskaitseametnik Taivo Kastepõld.
Keskkonnaministeerium kuulutab Kumari
looduskaitsepreemia ja looduskaitse märkide saajad välja maikuus, kui algab üle-Eestiline looduskaitsekuu. Kumari preemia varasemad laureaadid ning lisainfo on leitav siit:
http://www.envir.ee/1182034
Lisainfo:
Annely Martin
Keskkonnaministeeriumi pressiesindaja
626 2908, 505 8786
annely.martin@envir.ee
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Eesti Naabrivalve Häirenupp
Eesti Naabrivalve häirenupu teenus aitab
lähedaste või vabatahtlike kaasabil eakaid
Häirenupp on abivahend, mis aitab suurendada üksi elavate eakate turvalisust ja
tõsta õnnetuste avastamise kiirust.
Lähedaste või vabatahtlike kaasamine
eakate abistamisse ühendab kogukonda.
Naabrivalve häirenupp on lahendus üksi
elavatele või suure osa päevast omaette
kodus veetvatele inimestele, kes võivad
õnnetuse korral jääda hätta abi kutsumisega. Uuenduslik teenus aitab märkimisväärselt suurendada inimeste turvalisust
ja kiirendab abi kohalejõudmist – nupulevajutus või suitsuanduri häire annavad
mobiiliside kaudu lähedal elavaile abistajaile juhtunust viivitamata teada. Sedasi
saab vältida õnnetuse hilist avastamist –
nii tulekahju kui ka terviserikke korral on
abi saamisel tihti küsimus minutites ja
sekundites.
Risk, et üksi elavad eakad ei saa õnnetuste korral õigel ajal abi, on eriti suur maapiirkondades haja-asustusega aladel.
Ootamatu kukkumine või kõrbev toit
pliidil võivad eakate puhul tähendada
seda, et abi saamata võib ka esialgu kergena näiv õnnetus lõppeda traagiliselt.
Naabrivalve häirenupu süsteemi abil
avastatakse õnnetus võimalikult vara ja
sellele reageerimine toimub kiiresti.
Kuidas see kõik toimib? Eaka koju paigaldatakse GSM-sidel töötav süsteem, mis
koosneb suitsuandurist, kaasaskantavast
häirenupust ja lokaalsest GSM-keskusest,
mille kaudu teade õnnetusest naabruskonna vabatahtlikeni jõuab. Lisaks annab
süsteem teada pikematest elektrikatkestustest ning suitsuanduri häire jõuab reageerijateni ka juhul, kui inimene ise ei ole
võimeline nupule vajutama.
Lähedased isikud, lased või sugulased või
siis hoopis läheduses elavad naabrid
vabatahtlike näol, kes on valmis esmase
reageerijana teenuses osalema, saavad
tasuta tuleohutuskoolituse Päästeametilt

ja esmaabikoolituse Eesti Punaselt Ristilt.
Päästeameti ennetustöö osakonna juhataja Indrek Intsu sõnul on teenuse kättesaadavus nii hajaasustusega maapiirkondades kui ka linnades oluline. „Koolitatud
vabatahtlikest on ohuolukordades päästeteenistusele palju abi,“ kinnitas Ints.
Koolituste tulemusena oskavad vabatahtlikud paremini ohuolukorda hinnata ning
operatiivteenistuse
väljakutsumisel
Häirekeskusele täpsemat informatsiooni
anda. Samuti õpitakse, millised on esmased tegevused erinevate ohuolukordade
puhul kuni professionaalse abi saabumiseni. Koolitustel omandatud teadmised ja
oskused on inimestele vajalikud ka muudes olukordades ning selle kaudu suureneb ohutusalane teadlikkus kogukonnas
laiemalt. Vabatahtlik tegevus, mida ka
Eestis üha rohkem väärtustatakse, aitab
tugevdada kogukonna sidusust ja üksteisest hoolimist.
Teenuse arendamist ja pakkumist läbi
MTÜ Eesti Naabrivalve toetab EestiŠveitsi koostööprogrammi Vabaühenduste
Fond ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.
Praegu on võimalik häirenupu teenust
tellida ülisoodsa kuutasuga- 12 € / tavahind 37 € /.
Häirenupu teenusest huvitatud võiksid
uurida ka kohaliku omavalitsuse võimalusi teenuse täieliku või osalise kompenseerimise kohta. Kui omavalitsuse pakutavate sotsiaalteenuste nimekirjas Eesti
Naabrivalve häirenupu teenust veel ei ole,
saab teenust tellida ka otse Eesti
Naabrivalvelt. Selleks pöörduge palun
meie poole allpool toodud kontaktidel.
Teenuse tellimise lepingu saab vajadusel
lõpetada ilma pikema eelteatamiseta ilma
trahvinõudeta, kusjuures seadmed kuuluvad tagastamisele.
---------------------------------------------------------Juhtumid Harjumaal:
- Häirenupu kutsung veidi peale kella ühtteist õhtul. Vabatahtlik reageerija helistas

eaka telefonile, kuid telefoni vastu ei võetud, samal ajal tuli veel kaks häireteadet.
Reageerija jõudis eaka juurde vähem kui
kümne minutiga. Eakas kurtis valu südame
piirkonnas ja kutsuti kiirabi. Eakas ise ei
olnud suuteline telefoni kasutama.
Vabatahtlik reageerija abistas eakat riietumisel, puhastas lumest sissesõidutee talu
juurde. Kiirabi jõudis kohale ~10-15
minuti pärast. Eakas viidi täiendavaks
kontrolliks ja raviks haiglasse, kus selgus,
et tal on kopsupõletik.
- Häirenupu kutsung veidi enne kella ühte
päeval. Reageerija helistas eaka telefonile,
kuid telefoni vastu ei võetud. Reageerija
jõudis kohale vähem kui kümne minutiga.
Kohale jõudes leidis reageerija eaka tualetist, kuhu ta oli kinni jäänud, kuna tool,
mida ta kasutab tualetini jõudmiseks, oli
kukkunud mingil põhjusel vastu ust ning
takistas sealt väljapääsu. Lisaks oli eakas
enne tualetti minekut pannud toas ahju
küdema ning hirm kontrollimata tulekolde
pärast võimendas tema muret. Vabatahtlik
aitas eaka tualetist välja ning ootas, kuni
ahi sai köetud. Veendudes, et antud hetkel
rohkem kaebusi ja hädasid ei ole, lahkus
vabatahtlik tagasi oma tegemiste juurde.
- Suitsuanduri häire hommikul kella poole
üheksa ajal. Reageerija asus häire hetkel
poole kilomeetri kaugusel ning oli just teel
eaka juurde. Kohale jõudes selgus, et põleb
pliidile jäetud toit. Kuna eakas viibis teises
ruumis, aitas reageerija ta ruttu välja värske õhu kätte. Seejärel läks ta tagasi, kustutas pliidi alt tule ning viis tossava panni
majast välja. Pärast seda avas vabatahtlik
kõik uksed ja aknad ning ventileeris ruumid. Veendudes, et kõik on korras, sai
eakas tagasi tuppa.
---------------------------------------------------------Rohkem infot: Koduleht: hairenupp.naabrivalve.ee Telefon: 50 62 588, 6 522 522
E-mail: nupp@naabrivalve.ee
MTÜ Eesti Naabrivalve
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Pakutavad teenused:

-

Kaevetööd
Vee- ja kanalisatsioonitööd
Muru/rohu
niitmine(trimmeriga/
Murutraktoriga)
Fekaali vedu
Kalmistute hooldus/ kabeli
rent

INFO: 5033515, andreas@jjteenus.ee

MTÜ Järva Arengu Partnerid juhatus
kinnitas 11. märtsi koosolekul 2013.a.
taotlusvooru tulemused. Kokku toetati
51 projekti.
Kareda vallast said toetust:
•MTÜ
Müüsleri
Saare
Selts
„Ekspositsioonihoone kasutuselevõtuks
vajalike rekonstrueerimistööde teostamine“ toetus 18 468,00
•MTÜ Müüsleri Saare Selts „Vabadussõja
teemalise näituse „Vabaduse Tee“
koostamise II etapp“ toetus 4 450,50
•Mõtleja Tigu OÜ „Lasergraveerimisseadme soetamine“ toetus 8 261,78
•Kaks Meistrit OÜ „Avatud talumeierei“
toetus 11 250,00
•Mõtleja Tigu OÜ „Ettevõtte turundamist
toetava brändi lahenduse väljatöötamine“ toetus 4 458,00

Ostan PARIMA HINNAGA seismajäänud: kodumasinaid/elektroonikat,
autoromusid, tsikleid, põllutehnikat,
rattaid, tööriistu, metalli jne. Transport,
äravedu, demontaaž TASUTA!
Info: 58947301

Meie hulgast on lahkunud

Meie hulgast on lahkunud

REIN VILLEMSAAR

NADEŽDA ŽUKOVA

25.04.1942-16.03.2013

KAREDA VALLALEHT

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.

31.01.1915-20.03.2013

Tiraaž 200
Lehe trükib: OÜ Multipress
Küljendab: Andrus Kopliste

