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Kallis Kareda valla
elanik !
Siiri Tammiste

Helju Plukk

Septembrikuus andis Kareda vallavanem Kulno Klein välja kaks kõrgeimat
valla autasu, tänukirja.
Kareda valla tänukirja nr 9 pälvis Siiri
TAMMISTE volikogu töö juhtimise eest
aastatel 2009-2013. Tänukiri anti üle
selle koosseisu viimasel volikogu istungil, 17. septembril 2013.a.
Siiri Tammiste on Kareda Vallavolikogu
töös osalenud 2002. aastast, alates
2009. aaastast volikogu esimehena.
Volikogu esimehe tööd tegi ta kogu hingest ja suure pühendumisega, kulutades
oma aega ja energiat volikogu töö korraldamisele, valla esindamisele, vallaelu
korraldavate otsuste väljatöötamisele
ning seda kõike oma pere arvelt.
Käesolevatel valimistel Siiri Tammiste
volikogusse ei kandideeri. Tema enda
sõnul loobus ta selleks, et pühendada
rohkem aega perele, hobidele ning erinevate projektide elluviimisse. Soovime

omalt poolt Siirile tema unistuste ja
soovide täitumist ja loodame, et ta edaspidigi aktiivselt tegevustes, mis elu vallas paremaks muudavad, kaasa lööb.
Kareda valla tänukiri nr 10 anti välja
Helju PLUKKile suure panuse eest
vallaelu korraldamisel ning 25. tööaasta
täitumisega Kareda vallasekretärina.
Helju Plukk asus tööle 19. septembril
1988.a., tol ajal veel Esna Küla RSN
Täitevkomitee sekretärina. Alates 10.
oktoobrist 1991, kui Kareda vald sai
omavalitsusstaatuse on tema ametinimetuseks vallasekretär. 25 aasta jooksul
on tema tööülesandeks ikka olnud, et
vallaelu korraldamiseks vastuvõetud
volikogu ja vallavalitsuse õigusaktid
oleks aja ja seadustega kooskõlas. Sellel
ametikohal töötamine eeldab täpsust,
pidevat enesetäiendamist ja head koostöövalmidust. Soovime Heljule jätkuvat
koostööd.

Parandus eelmises vallalehes ilmunud artiklilie "Puude langetamine tiheasustusalal
nõuab luba". Artikli teise lause õige sõnastus oleks olnud: Luba ei ole vaja rinna kõrguselt mõõdetuna kuni 8 cm läbimõõduga puu langetamiseks.
Kristiina

Olen lehte kokku pannud üle aasta ja
tunnen, et nüüd on õige aeg kaasata
kõiki lehetegemisse. Kuna tegemist on
kogu meie valla elanike lehega, arvan, et
oleks hea, kui kõik saaksid sõna sekka
öelda. Nimelt on vallaleht ainuke koht,
kus inimesed saavad lugeda ainult meie
endi kohalikke uudiseid. Niisiis palun
kõiki aitamaks lehte paremaks muuta.
Kuna vallalehe toimetaja töö on rohkem
hobi moodi, siis pean seda tegema põhitöö, ülikooli ja väikese põngerja kõrvalt
ja tahestahtmata tekib mul olukordi, kus
ei saa võtta osa kõigist meie vallas toimuvast. Seega palun kõigil aktiivsetel, tublidel inimestel kirjutada asjadest, mis neid
huvitavad ja võiks ka teistele huvi pakkuda. Andke mulle aegsasti teada toimuvatest üritustest ja inimestest, kellest oleks
meil kõigil huvitav lugeda. Vallaleht võib
olla ka stardiplatvorm noortele, keda
huvitaks reporteri töö. Kindlasti kirjutage, mida ootate vallalehelt, kas rohkem
infot tööpakkumiste kohta Järvamaal
ehk huvitavad rohkem maaeluga seonduvad artiklid või oleks huvitav lugeda
tervise teemadel. Kõik on võimalik kui
olla ise killukene aktiivsem. Minuga saab
ühendust nii interneti teel getter@kareda.ee, või saata kiri postiaadressil Välja
12-15, Peetri alevik 73101 või helistada
nr 56662038
Vallalehe toimetaja
Getter Klaas
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Volikogu istungilt
Volikogu VII koosseisu viimane istung
toimus 17. septembril. Volikogu istungist
võttis osa kuus liiget, puudusid Urmas
Dikker, Rain Kuresoo ja Alar Sakkool.
Seoses Laane tänava osaliselt avalikuks
kasutamiseks määramisega muudeti
kahte volikogu määrust.
Volikogu nimetas oma otsusega kohaliku
volikogu valimisteks jaoskonnakomisjoni
esimehe ja neli liiget.
Võeti vastu otsus alustada menetlust alljärgnevate ehitiste peremehetuse selgitamiseks, hõivamiseks ja peremehetuks

tunnistamiseks:
Pritsikuur- Öötla küla Meieri maaüksuse
ja 8 krt elamu vahelisel maa-alal
Sepikoda - 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
Kinnitati Kareda valla 2013.a. eelarve II
lisaeelarve.

Kareda ja Koeru
ühinemisest
Kui sirvida Kareda ja Koeru vanu vallalehti, leiab sealt läbi aastate ikka ja jälle
arutelu haldusterritoriaalsest reformist.
2000ndate aastate alguses oli teema eriti
kuum, siis arutati võimaliku haldusreformi üle ka riiklikult. Tänavu on väga tugevalt päevakorda tulnud tõmbekeskuste
teema ning järjest rohkem räägivad omavalitsused riiklike ja kohalike küsimuste
täitmisest.
Kareda ja Koeru vallad on läbi aastate
teinud koostööd, kümmekond aastat
tagasi toimis koos Järva-Jaani vallaga
Ühisnõukogu. Samuti on olnud aegu, kus
Kareda, Koeru ja Järva-Jaani vallad on
palganud endale ühisspetsialistid ühiseks
teenuse pakkumiseks. 2008. aastal tegid
toonased Järva-Jaani, Ambla ja Koeru
vallavanemad ning vallavolikogu esimehed kõikidele maakonna omavalitsustele
ettepaneku moodustada maakonnast üks
omavalitsus, see ettepanek kahjuks toetust ei leidnud. 2010. aastal tegi Koeru
vald Järva-Jaani, Kareda ja Roosna-Alliku
valdadele ettepaneku arutada haldusterritoriaalse korralduse muutmise algatamise otstarbekuse üle.
Mitme aasta järjepidev koostöö on viinud
konkreetse ühinemisettepaneku tegemiseni. Tänavu 30. mail võttis Koeru
Vallavolikogu oma istungil vastu otsuse
"Ettepanek haldusterritoriaalse korralduse ja piiride muutmise kohta", milles tehti
Kareda Vallavolikogule ettepanek ühinemiseks. Selle ettepaneku eesmärgiks on
ühinemisläbirääkimiste alustamine ja läbi
ühiste arutelude jõudmine ühinemislepingu allakirjutamiseni ja ühinenud omavalitsusüksuse tekkimiseni.
Kareda Vallavolikogu võttis paar nädalat

hiljem, 18. juunil, vastu otsuse
"Haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle läbirääkimiste alustamisega nõustumine", milles ollakse nõus Koeru
Vallavolikogu ettepanekuga haldusterritoriaalse korralduse ja piiride muutmise
kohta.
Selle aasta augusti vallavolikogudes moodustasid Kareda ja Koeru vallavolikogud
ühise ühinemiskomisjoni, mille suurim
eesmärk on ühinemislepingu eelnõu ettevalmistamine ning selle esitamine vallavolikogudele. Ühinemiskomisjon oli esimest korda ametlikult koos 18. septembril Müüsleris. Ühinemiskomisjon leppis
kokku edasises tegevusplaanis ja ajakavas. Samuti arutati ühinemise positiivsete
mõjude üle. Kahe valla ühinemisel saaks
riigilt toetust kokku 300 000 eurot, mida
saaks investeerida oluliste hoonete kordategemiseks. Oluline on kooli ja lasteaia
säilitamine Karedal ning gümnaasiumi ja
muusikakooli arendamine Koerus. Praegu
peab Kareda valla elanik, kelle laps õpib
Koeru muusikakoolis, tasuma 40% muusikakooli kohamaksust, ühise omavalitsuse puhul selline kulu kaoks. Samuti kaoks
omavalitsuste omavaheline lasteaia ning
kooli kohatasude arvlemine. Oluline on
ka esmaste sotsiaalsete teenuste säilitamine nii Koerus kui Karedal - sotsiaaltöötaja
peab olema abivajajale lähedal. Kindlasti
hoogustub mõlemas vallas veelgi külade
ühistegevus.
Ühinemiskomisjon ning Kareda ja Koeru
vallavalitsused tagavad vajalike uuringute tegemise, läbirääkimiste protsessi läbipaistvuse ja avalikustamise ning vallaelanike arvamuse väljaselgitamise. Varsti
valmib kodulehekülg, kus saab tutvuda

Peetris
toimus
linnalahingu
õppus
3.- 6. septembrini korraldas õhuväe väljaõppekeskus nooremallohvitseride kursusele Peetris linnalahingu õppuse "Järva
Mõõk". Nelja päeva jooksul pidid tulevased allohvitserid täitma erinevaid taktikalisi ülesandeid - näiteks juhtima jalaväe
jagu hoone vallutamisel. Selle õppe käigus kasutasime ka imitatsioonivahendeid, mis nii mõnegi kohaliku elaniku
hoone juurde uudistama tõi. Öisel ajal
teostasid õppurid Peetri asula tänavatel
julgestuspatrulle, mille eesmärgiks oli
stsenaariumi järgi leida seal tegutsevad
vandaalid ning tagada kohalike elanike
öörahu ja turvalisus. Peetri asula sai valitud seetõttu, et tegemist on minu kodukohaga ja eesmärgiks oli näidata, et kaitsevägi tegutseb vajadusel ka siin. Samuti
tuli kasuks see, et Peetris on piisavalt
hoonestatud esmaõppuritele selliste harjutuse läbiviimiseks ning samuti mittekasutuses olevaid hooneid, milles drillida
hoonete ja ruumide puhastamist.
Õhuväe väljaõppekeskus tänab Kareda
Vallavalitsust ja AS Peetri Põld ja Piim,
kes lubasid meil harjutust siin läbi viia.
Kaarel Piirisalu
Nooremleitnant
Õhuväe väljaõppekeskus

kõigi ühinemisega seotud dokumentidega ning ühinemiskomisjon teeb volikogudele ettepaneku, kuidas ja millal rahva
arvamust välja selgitatakse.
Kui vajalikud uuringud valmis ning vallaelanike arvamus välja selgitatud, koostatakse ühinemisleping, mis määratleb
ära ühinenud omavalitsusüksuse moodustamise aja ja eesmärgid, nime, sümboolika, staatuse ning tegevuse põhisuunad ja haldusterritoriaalse korralduse
muutmisega seonduvate organisatsiooniliste, eelarveliste ja teiste varaliste kohustuste ning õigustega seotud küsimuste
lahendamise põhimõtted.
Kas, kuidas ja millal Kareda ja Koeru ühinemine reaalselt toimub, seda näitab aeg.
Hoiame teid sündmuste käiguga kursis.
Triin Pobbol
Koeru vallavanem
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Peetri koolis algas uus õppeaasta

Pildil esimese klassi lapsed vasakult: Mattias Kõrgesaar, Hanna Krass, Laura-Liisa Toodre, Taavet Tikerpalu, Henri Einberg.

Suvi läind ja kooliaasta on taas hoo sisse
saanud. Käesoleval õppeaastal on 73 õpilasega Peetri Koolis alusharidust omandamas 32 last ning põhiharidust 41.
Esimeses klassis alustasid kooliteed 5
õpilast, kellest 4 on meie oma lasteaia
kasvandikud. 6-st lasteaia lõpetanust 2
alustasid oma kooliteed naabervaldade
koolides. Peamiselt elukoha muutusest
tingituna jätkasid oma õpinguid mujal
koolides 4 meie kooli õpilast ning meil 1
õpilane. Võrreldes aasta tagusega on lasteaia poolel 4 last rohkem, mis tähendab,
et Suure-Peetri rühmas uutele tulijatele
väga palju ruumi ei olegi. Mõni nädal
enne kooliaasta algust teatas senine matemaatikaõpetaja oma töökoha vahetamise

soovist, mis algava kooliaasta eel ilmselt
igas koolis teatud ebameeldivust põhjustab. Väljakuulutatud konkursiga saime
selle koha aga taas täidetud, lisaks veel ka
informaatikaõpetja ning algklasside kehalisekasvatuse ja lasteaia liikumisõpetaja.
Sellega seoses lisandus Peetri Kooli perre
3 uut meesõpetajat. Tähelepanuväärne,
et kõik on omakandi inimesed ning niipalju meesõpetajaid pole Peetri kooli ajaloos ilmselt kunagi olnud.
Kes on käinud, see on näinud, et suvekuudel said uue värvkatte pikalt ja koledalt
kirjuna paistnud lasteaia koridor koos
köögi eesruumiga. Mõningase värviuuenduse said ka koolimaja tualettruumid,
saali ning nelja klassiruumi põrandad.

Loodetavasti laseb tehtud töö muidu
päevi näinud hooneid natukenegi rõõmsamates toonides näida. Teha on aga
palju, kui vaid jõudu jätkuks. Hoolimata
materiaalsest kitsikusest peame rahulduma, et oleme suutnud majad täita inimestega ja sisuga. Ilma nendeta kaotaks üks
haridusasutus peagi mõtte. Tänud kõigile, kes te olete olemas, kes te ei ole pidanud paljuks kulutada oma ressursse näitamaks, et üks väike maakool ei ole sugugi
halvem nendest suurtest, kes endid meist
paremateks peavad!
Janno Nau
Peetri Kooli direktor

September koolis
Esmaspäeval, 02. septembril alustas Peetri
Kooli pere oma uut õppeaastat.
Päikesepaisteline ilm lubas avaaktuse
pidada Lipuplatsil. Aktusele olid tulnud
ka Peetri Kooli kõige väiksemad, lasteaialapsed.
06. sept toimus kooli traditsiooniline koolialgusmatk. Seekord käisime Küti külas,
Kiidakaevul. See on kant kuhu igapäev ei
satu. Liikusime mööda vaheldusrikast
maastikku. Õpetajad rääkisid lastele lugusi teekonnal olevatest objektidest. Erilise
fookuse all olid järgmised kohad: Peetri
töökoda, Küti küla, Kiidakaevu, Küti –
Ammuta (Esna) mõisa piiriaed (selle
ääres tegime peatuse ja einestasime),

Kilgi veski ja Küti mõis. Peatusime mitme
vana talukoha juures, et kuulda huvitavaid lugusi nende saatusest. Lapsed liikusid matkal gruppides ja täitsid koos erinevaid ülesandeid.
14. septembril osalesid kodutütred ja
nende sõbrad Järva – Jaanis „Fotojahil“.
16. – 20. september oodati kooli näitusele
sügisande. Oodatud olid nii „nunnud“ kui
vigurid. Suured aedviljad saab raskuse
järgi ritta seatud ja tulemustest saab lugeda oktoobri vallalehest.
19. ja 20. septembril toimus koolis
Sügisene Jooksupäev õp. Tuuli ja Taavi
juhtimisel. Lapsed võtsid mõõtu kiirjooksus ja pikamaajooksus. Koos teistega spor-

tisid ka lasteaia vanema rühma lapsed.
Esimese klassi lapsed jooksid koos lasteaia vanema rühma lastega. Tulemustest
täpsemalt kooli kodulehel www.peetrikool.ee
23. septembril tervitas koolipere ühiselt
22. septembril saabunud sügist. Kuulati
laulu ja luulet. Lapsed said mõõtu võtta
aedviljadetundmises, nuputamises.
tulemas: 13. Oktoober algusega 12.00 on
kõik huvilised oodatud vallamajja tutvuma noorkotkaste tegevusega. Peetri poiste
noorkotkaste tegemisi koordineerib
Urmas Täht.
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September rühmas „Suur Peeter“
„Suure Peetri“ peateemaks on õppeaastal
2013/2014 „Puust algab mets“.
Keskendume kõigele, mis on puudega
seotud. Septembri kuu teemad on:
Pesapuu, Väärtuste põõsas, Vanaema
õunapuu otsas.
02. septembri seisuga on rühmas 17 last.
Juurde tuli meie rühma 7 last. Neli rühmast „Väike Peeter“ ja 3 on tulnud teistest
lasteaedadest. Esialgu on meie esimene
ülesanne üksteisega kohanemine. Suureks
abiks selle juures on osalemine projektis
„Kiusamisest vaba lasteaaed“, mis ametlikult algas meie rühmas 09. Septembril.
(Huvilised võivad lähemalt projekti kohta
lugeda aprillikuu Vallalehest). Projekti
jätkukoolitus toimus 18. September
Paides Sookure lasteaias, sellel osalesid

Peetri Kooli lasteaiast Estelle Tikerpalu ja
Janno Nau.
11.september oli meie rühmal võimalus
minna Vaole, et külastada OÜd Vao
Põldur, kus meid võttis vastu lahke pererahvas. Nägime lähedalt ja saime lausa
käega katsuda hiiglaslikke kombaine ja
traktoreid. Saime teada, milline on kombaini töö põhimõte, mida peetakse silmas
külvil ja lõikusel. Põllumehe töö on tõesti
põnev! Intelligentsed masinad vajavad
rooli tarku juhte. Suured tänud meid
transportinud
vanematele
Leila
Joosepsonile, Piretile, Tõnu Truskale ja
Maris Maasile!
19. september osalesid „Suured Peetrid“
Peetri Kooli jooksupäeval.
20. september olid külalisteks „Suure

Peetri“ rühmas laste vanaemad. Koos
lugesime raamatuid, tuustisime patjade
jaoks vatiini ja lasime õunakoogil hea
maitsta.
Ka „Suured Peetrid“ tõid lasteaeda aedvilju. Aitäh kõigile vanematele, kes lastel
aitasid ande kaasa võtta. Siinkohal täname kõiki, kes on lasteaeda lastele toonud
õunu. Kodumaisest maiusest ei ütle ära
ükski laps ja sellel sügisel on õunu olnud
laual heldelt. Aitäh lahketele jagajatele!
Täname ka Tõnu Aasa, kes parandas lasteaias kiigerauad, mis olid väga kulunud.

Estelle Tikerpalu
Lasteaiaõpetaja, huvijuht

Karedal pürgib volikogusse 36 inimest
Arvamused valimistulemuste ja valimiste
kohta jagunevad laias laastus kaheks nii
omavalitsuse siseselt kui ka väljaspool.
Ühed kiidavad omavalitsust ja selle põhjendatud vajadust kui viimasele sotsiaalse
võrdsuse ja õigluse kantsile, mis pärast
valimisi justkui igaveseks kadunud oleks.
Samuti on veel paljudel inimestel sära
silmis ning nad on valmis panustama
Kareda valla heaks.
Teised ei näe neis valimistulemustes aga

midagi erilist. Nähakse pigem teatud loogikat ja paratamatust, mis on ilmnenud
paljudes teistes omavalitsustes. Kui igapäevaelu osaks saab tööpuudus, sotsiaaltoetuste vähenemine ning tervishoiuteenuste kallinemine, hakatakse tahes-tahtmata otsima süüdlast, kelleks on koolidirektor, vallaametnikud, volikogu liikmed,
kuid ka süsteem, mis muutunud olude
tõttu ei ole enam jätkusuutlik. See on
justkui ühiskonnasisene evolutsiooniline

enesepuhastusprotsess. See on loomulik
ja isegi positiivne areng, sest igaüks peab
kandma vastutust ühiskonna toimimise
eest. Tõde armastab aga ikka keskteed ja
õigus on mõlemal poolel. Ka Kareda elanikel tuleb valida tee, mida mööda edasi
liikuda ja selle otsuse, kuhu poole liikuda,
saab teha vaid rahvas. Kes valima ei lähe
sel pole õigust ka kritiseerida. Tarku otsuseid iidne ja uudne Kareda.

Hiljemalt 07.10.2013 Valla või linna valimiskomisjon võib tühistada kandidaatide registreerimisotsuse või registreerimata
jäetud isikud registreerida.
10.10.-13.10.2013
Toimub eelhääletamine maakonna valimiskomisjoni määratud jaoskonnas. Hääletamine algab kell
12.00 ja lõpeb kell 20.00.
10.10.-16.10.2013
Elektrooniline hääletamine algab 10. oktoobril kell 9.00 ja kestab ööpäevaringselt kuni hääletamise
lõpuni 16. oktoobril kell 18.00.
14.10.-16.10.2013
Eelhääletamine toimub kõigis valimisjaoskondades kell 12.00 - 20.00. Toimub ka hääletamine väljas
pool elukohajärgset valimisjaoskonda, sealhulgas valija asukohas ning kinnipidamiskohas.
20.10.2013
VALIMISPÄEV! Hääletamine toimub kell 9.00 - 20.00. Toimub ka kodus hääletamine.
VL Kodupaik Kareda
nr 101 ENE MIKK
nr 102 ERGO MAASI
nr 103 TAAVI TIKERPALU
nr 104 ALAR SAKKOOL
nr 105 LEA AAS
nr 106 KRISTIAN TALVISTE
nr 107 JAANUS TAMMISTE
nr 108 HILLAR ANTON
nr 109 ÜLLE TRÄÄL
nr 110 LEA HEINASTE
nr 111 MARET SASAI
nr 112 GETTER KLAAS
nr 113 RAIN KURESOO

nr 114 KRISTO GLASE
nr 115 ANDRES LAUKSE
nr 116 AINAR LEHTSAAR
nr 117 ERKO EINMANN
nr 118 MARGUS JÄTSA
nr 119 KAIDI-LY VÄLB
nr 120 JANNO NAU
Eesti Keskerakond
nr 121 KÜLLI MAJORI (ei kuulu parteisse)
nr 122 OLAR PLANS
nr 123 ANNELI PIIRSALU (ei kuulu parteisse)
nr 124 LEO ROOSIOJA

nr 125 KERSTI LAUKUS
nr 126 HELVI KEREM
nr 127 LUULE ANTIPOVA
nr 128 LEO SILLUTA
nr 129 HEINO LANDMANN
nr 130 EHA PAIMETS
VL Elu Maal
nr 131 ALO JOOSEPSON
nr 132 LEILA JOOSEPSON
nr 133 ESTELLE TIKERPALU
nr 134 TÕNU TAAL
nr 135 TERJE TRUSKA
nr 136 RAIVO SEEPTER
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Valimisliit Kodupaik Kareda
Hea Kareda valla elanik! Kutsume Sind
valima, sest ainult nii saad kaasa rääkida
Kareda valla arengule! Meie valimisnimekirja inimesed on ühiskondlikult aktiivsed
ning kodupaigast lugu pidavad ning väärtusi hindavad kodanikud.
Kohaliku omavalitsuse valimistel osaleb
valimisliit 20-liikmelise kandidaatide nimekirjaga, kellest üle poolte on varasematel
aastatel osalenud valimisliit Kareda
Kodupaik nimekirjas, mis on üks vanemaid
Eestis ja valimistel osales esmakordselt
1993. aastal.
Juhtimine/haldus
• Jätkata avatud juhtimise põhimõtet ning
anda vallakodanikule võimalikult palju
infot vallas toimuva osas
• Juhtimisel ja haldamisel lähtuda seisukohast, et efektiivsus ei toimu kvaliteedi ehk
vallakodanike heaolu arvelt
• Kaasata kodanikuühendused omavalitsuse tegevustesse
• Anname inimesele võimaluse rääkida
kaasa omavalitsuse eelarve koostamises.
• Teha koostööd politsei, päästeteenistuse,
tuletõrjeseltsi ning naabrivalve sektoritega
Kareda valla turvalisuse tagamisel
Majandus
• Teede hoolduse ja renoveerimise järjepidev teostus
• Aidata kaasa korterelamutes ühistute
tekkele
• Kaardistada valla territooriumil müügis
olevad kinnistud ja koondada info valla
kodulehele
Haridus/kultuur
• Säilitada Peetri lasteaed-kool ning seda
edasi arendada valdkonnapõhiselt, kuhu
tullakse meelsasti ka väljastpoolt valda

• Jätkata Peetri lasteaia ning koolikeskkonna parendamist
• Tagada igale lapsele lasteaiakoht
• Jätkata traditsiooniliste ürituste korraldamist, toetada huviringide ja kodanikeühenduste tegevust ning kultuurikollektiive
• Jätkata koostööd ja kiriku toetamist
• Täiskasvanu hariduse toetamine
Noored
• Luua võimalused Kareda Avatud Noortekeskuse loomiseks ning väljaarendamiseks
• Toetada erinevaid noorteorganisatsioone
(Kodutütred, noorkotkad jne)
• Aitame kaasa kooliõpilaste suvisele tööja puhkelaagri tegevusele
• Toetada ettevõtlike noorte programmides osalemist
• Toetada spordirajatiste arendamist: korvpalliväljak, suusarajad, liuväli, mänguväljak jne.
Sotsiaalvaldkond
• Kindlustada arstiabi kättesaadavus vallas
• Toetada päevakeskuse tegevust ning
arengut
• Toetada eakate osalemist Järvamaa eakate päeval ning muudel üritustel
• Ehitada kahekordse elamu baasil sotsiaalmaja uutele noortele peredele ning ise
hakkama saavatele eakatele
• Toetada vähekindlustatud peresid
Vaba aeg/külaelu
•Luua ja arendada edasi puhke- ja virgestusalasid
• Arendada välja Türi-Tamsalu matkatee
Kareda vallas
• Toetada rahvaspordiüritusi
• Rajada talvel suusarajad tasuta kasutamiseks
• Toetada kodanikeühenduste tegevust
• Julgustada kodanikualgatust, toetades

seltside ning vallaelanike algatatud projekte
• Arendada külade elukeskkonda
Ettevõtlus/turism
• Võimaldada ettevõtluse arendamist koostöös Järva-Jaani, Koeru, Paide, Koigi ja
Roosna-Alliku vallaga ning toetada ettevõtjate koolitamist koostöös Järvamaa
Arenduskeskusega
• Olla ettevõtjatele partneriks infrastruktuuri loomisel ning asjaajamisel
• Toetame ettevõtteid vajalike töötajate
leidmisel ja taristu loomisel
• Teha koostööd erinevate turismiorganisatsioonidega Kareda valla turismiobjektide tutvustamisel - Looduskaar, Kilplased,
Türi-Tamsalu matkatee jne.
Keskkond
• Heakorrastada valla omanduses olevad
objektid
• Kaasata vallaelanikke hoogtööpäevadele
• Leida peremehetutele kinnisvaraobjektidele uued omanikud ning aidata lammutamist vajavate hoonete omanikke utiliseerimisprojektide kirjutamisel
Investeeringuobjektid
• Kooli ja lasteaiaruumide elukeskkonna
tagamiseks toetame hoonete energia-säästlikuks muutmist ja taastuvate kohalike
energiaallikate kasutuselevõttu
• Vallale kuuluvate teede renoveerimine
• Jalg- ja jalgrattatee ehitamine Peetri ja
Kareda vahele, projekteerimine teha valla
eelarvest 2015. aastal (Siseministeeriumi
kergliiklusteede programm)
• Kaasata erasektor pansionaadi väljaehitamisele Peetri põllumajandusühistu ruumidesse
• Ülekäiguraja rajamine kooli ja vallamaja
vahelisele teelõigule

Rohkem läbipaistvust ja inimestega rääkimist
Kareda vallas kandeerivate nimekirjade
valimisplatvormid räägivad sarnaselt
asjadest, mida vallas edendada ja parendada. Ent paratamatult on saamas väga
oluliseks küsimuseks mis lähitulevikus
meie vallast ja siinsetest inimestest üldse
saab.
17. septembris rääkisid maakonna ajakirjanikud Kuma raadios Karedast kui mahakantud vallast, kelle saatus on ette ära
otsustatud. See on üsna mõtlemapanev
diagnoos.
Kareda vallal ei ole viimastel aastatel
olnud kõige paremad ajad. Meie elanikkond kahaneb, raha on vähe, töökohti ja
tegevust napib. Kas see tähendab allaandmist?
Äsja moodustasid Kareda ja Koeru vallavolikogu ühiskomisjoni, mis peaks hakka-

ma kaaluma liitumise plusse ja miinuseid.
Kuma uudised tsiteerisid 18. septembril
meie endist ja praegust Koeru vallavanemat, kes väitis, et mõlema valla reaalne
eesmärk on liituda. Kas sama eesmärk on
ka vallakodanikel - vajab siiski veel selgitamist ja võimalikud tingimused hoolikat
vaagimist.
16. septembril märkis Tartu Ülikooli
regionaalplaneerimise dotsent Garri
Raagmaa maarahva kongressil kõneledes,
et pooled senised liitumised pole tekitanud uut ühtset valda, vaid liidrite vahel
üksjagu uusi konflikte.
Türi või Tapa vallaks liitumise eel räägiti
hulga ilusaid ja lootusrikkaid lugusid, mis
paljuski jäid unistuseks. Laia maantee
pealt maha keerates on näha, et võitnud
on suured - võim ja raha koondub kesku-

sesse ja kümnete kilomeetrite kaugusele
jäävad külad kustuvad.
Seda ettevaatlikumalt ja kaaluvamalt
peame meie astuma igat järgnevat sammu
ja õppima teiste vigadest ning vaatama
ise peeglisse.
Tark on võrrelda kõiki variante midagi
välistamata. Alates iseseisva vallana jätkamisest kuni naabrite: Koeru, Järva-Jaani
ja Roosna-Alliku ettepanekute plusside ja
miinuste kaalumiseni. Seda ei tohi teha
tagatubades, vaid vallarahvaga pidevalt
aru pidades ja inimesi teavitades. Kogu
info peab olema vallarahvale pidevalt
kättesaadav ja mis peamine - arusaadav.
Keegi väljastpoolt ei saa meile ette kirjutada kuidas me otsustame. Valik peab olema
igale Kareda valla inimesele parim. See
ongi omavalitsuse mõte.
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ELU MAAL on küll kallis, kuid sisaldab tasuta reise ümber Päikese!
Valimisliit ELU MAAL esindab inimesi, kes
väärtustavad kokkuhoidvat ja kogukondlikku elamise viisi maapiirkonnas.
Kuna Kareda valla elanike arv on väike,
on meie võimalused piiratud. Neid kitsendavad veelgi hiljutisest saneerimisest tingitud ettekirjutused. Mida saaksime teha,
et elu siiski siinmail edeneks?
Juhtimine peaks muutuma läbipaistvamaks, tõhusamaks ja kaasavamaks.
Peame oluliseks, et vallarahvas saaks olulistes küsimustes kaasa mõelda ja rääkida
ning rahva arvamusega ka arvestataks.
Aruteludesse kaasamiseks peaks kasutama tänapäevaseid infotehnoloogilisi
vahendeid. Valla koduleht tuleb muuta
informatiivseks ja sisukaks nii koduvalla
elanikele kui ka külalistele. Selleks peavad volikogu koosolekute päevakorrad ja
materjalid olema kõigile kättesaadavad,
teated ja kuulutused valla ettevõtmistest
piisavalt varajased.
Kareda Vallaleht peaks olema sisukam:
kajastada tuleks kohalikke sündmusi,
avaldada intervjuusid, arvamusartikleid,
käsitleda ettevõtlusteemasid jms.
Haridus. Peetri Kool koos lasteaiaga on
jätkusuutlik valla allasutus. Kooli tegevuskava uuendamine ja elluviimine peab
toimuma tihedas koostöös lapsevanemaid
esindava hoolekoguga. Oluline on info
liikumine osapoolte vahel. Õpilastele pea-

vad olema tagatud elementaarsed töövahendid. Vald peab võimaldama lastele
huviringe ja väljasõite. Tagada tuleb turvaline õpikeskkond.
Turundus ja ettevõtlus. Eesmärgiks
tuleks seada: Kareda, ettevõtjasõbralik
piirkond! Edastada tuleks pidevalt teavet
töökohtade, kinnistute, ettevõtluse võimaluste kohta. Olla avatud tegutsevate
ettevõtjate ootustele. Tegeleda aktiivselt
valla turundamisega, näiteks portaalis
"Maale elama". Luua tuleks kaugtöökeskus, mis pakub töötamisvõimalusi maa
elukeskkonda väärtustavatele inimestele.
Taristud ja sotsiaalhoolekanne.
Valla teedevõrgustikku tuleks korrastada
ja hooldada vastava plaani kohaselt,
arvestades valla elanike soove ja arvamusi. Iga elanik on tähtis! Sotsiaaltöö tuleks
muuta tõhusamaks ja vajadusepõhiseks
(toidu ja ravimite kojuviimine, arsti juures käimine jms), mille tagab otsesuhtlus
leibkondadega. Piisavalt tihe bussiliiklus
peab toimima ka koolivaheaegadel.
Toimima peab koostöö suuremate tõmbekeskustega.
Heakord. Valla heakord tervikuna aitab
tagada piirkonna atraktiivsust võimalike
uute elanike hulgas. Heakorrastamisel
tuleks iga hooaja eel arutada läbi, mida ja
kuidas teha, et mitte arutult ressursse
raisata. Praegu kasutult seisvate vanade

ühiskondlike hoonete saatus tuleb arutada läbi volikogus/rahvakoosolekul.
Lahendada
tuleb selliste
hoonete ja
objektide
turvalisuse
probleemid.
Haldusreform. Valdade ühinemine
puudutab tõenäoliselt ka Kareda valda.
Läbirääkimistel tuleb omavahel kokku
leppida põhimõtetes, millest ei loobuta.
Liitumisprotsessi etappidest tuleb anda
kogukonnale ülevaateid, arvestades
Kareda valla elanike ettepanekutega.
Meie arvame, et:
• loobuda ei tohi lasteaiast ja alghariduse
andmise võimalusest,
• tuleb leida maksimaalne kasutus meie
üldkasutatavatele hoonetele,
• piirkonda peavad jääma arstipunkt,
raamatukogu, sotsiaaltöötaja
• tõmbekeskuste vahel peab toimima
bussiliiklus,
• toimima peavad jääma ka teised väljakujunenud taristud.

Kodutütarde toimetused sügise hakul
Kaunis ja meeleolukas suvi on seljataha
jäänud. Põgusalt meenutades oli suvi tüdrukutele tihe ja laagrikirev. Liina
Kruusement, Helina ja Liisi Välb osalesid
23.06 Türil Maakaitsepäeval. 2-4.07 toimus Seikluslaager Koeru vallas, kus osalesid Abigail Tikerpalu, Liis Villemsaar, Kati
Hummel, Helina ja Liisi Välb. Juuli keskel
osalesid Kati Hummel, Liina Kruusement,
Helina ja Liisi Välb vabariiklikus
Suurlaagris Põlvamaal. Iga maakond eristus teistest millegi poolest – meie noored
tegid kõike koos!
Niipalju meenutusi. Viimane kuu on tüdrukutele samuti tihe ja teguderohke
olnud. Vahetult enne kooli algust 27-30
aug toimus Väätsa vallas Skautlike
Oskuste laager, kus meie rühmast osalesid
Abigail Tikerpalu, Liisi Välb ja Sofia
Bristol. Õpiti looduses toime tulema. Oma
kätega rajati laagriplats, varjualused, istumiskohad, vaatetorn, sillad jpm. Õpiti ka
veetakistust ületama.

Iga-aastase traditsioonina valitakse igast
maakonnast üks kodutütar ja noorkotkas,
kes lähevad preemiareisile. Kodutütardel
oli kandidaatidele seatud neli tingimust:
vähemalt 14-a, jätkuvalt aktiivne, vähemalt III järgu kodutütar, varem tunnustatud
kodutütarde
hoolsuspaelaga.
Järvamaalt esitati kolm nominenti, nende
seas Helina Välb meie rühmast. Helina
osutus häälteenamusega valituks. Poistest
jäi sõelale Sander Poak Türilt. Preemiareis
toimus 7-8 sept Käärikule. Ööbiti Kääriku
Suusaspordikeskuses. Veedeti lõbusalt
aega Otepää seikluspargis, osaleti mõttelaboris „Eesti 100“, külastati Otepää kirikut, Eesti Lipu muuseumi ja Eesti
Spordimuuseumi. Kõikidele preemiareisil
osalenud noortele anti üle graveeringuga
laualipud.
14. sept toimus Järva-Jaanis maakondlik
kodutütarde fotojaht. Meie läksime välja
10-liikmelise võistkonnaga, kellest 6 olid
kodutütred Liina Kruusement, Helina ja

Liisi Välb, Kirke Anton, Birgit Korbe, Ege
Orlovski. Tüdrukud olid kaasa kutsunud
ka kaks sõpra – Elsa-Pauliine Palu ning
Erko Lilletai. Täiskasvanutest osales rühmavanem Kaidi-Ly ja toetajaliige Tiiu
Saarist Paidest. Kokku osales 9 võistkonda. Saime kaardid maastikul liikumiseks
ning teemad pildistamiseks. Meie võistonna pilt „Tipi ja Täpi seiklused“ sai oma
kategoorias esikoha. Ilm oli ilus ja päev
meeleolukas. Aitäh Hillar Antonile, kes
aitas kaasa osalejate transportimisele!
Reedeti, alates oktoobrist, hakkavad toimuma iganädalased rühmakoosolekud,
kus õpime ja kogume teadmisi järgukatsete sooritamiseks. Täpsem info rühmavanemalt 53 402 705 ja kaidily.valb@
mail.ee või koolis otse minult.
Tegusat sügist kõigile,
Helina Välb
Kodutütarde Peetri rühma juht
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Läbi Tähevärava tegemistest
Võib öelda, et viimastel kuudel on tegevust erinevates valdkondades olnud,
noorsootööga ja tervisedendusega seonduvalt.
Koostöös MTÜga Mondo tegime vahekokkuvõtteid maailmahariduslike koomiksitöötubade läbiviimisest. Alates käesoleva
aasta jaanuarist on meie ühing läbi viinud
erinevates koolides ja noortekeskustes 11
töötuba, neist 5 Järvamaal.
Meiekandi pärandihuvilised noored said
eelmisel kuul osaleda laagris „Pärandimaailmas Suviselt Seigeldes“. Pikema
sõnalise ülevaate laagri tegemistest leiad
labitahevarava.net ja pildigalerii on päevade laupa leitav www.labitahevarava.net
esilehe ülalt paremalt poolt, vajutades
sõnale „Pildigalerii“. Palju toredaid tegemisi ja emotsioone. Laagrit toetas regio-

naalministri valitsemisala kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest.
Koostöös Järva Maavalitsusega teostame
projekti „Vigastuste vältimine Järva maakonnas“, mille ühe osana pakume psühholoogilise nõustamise teenust traumaatilise kogemuse üleelanud isikutele ja perekondadele. Eriti oodatud on väikelastega
pered. Soovi korral võta ühendust 53 402
705. Teenust toetab Eesti Haigekassa ja
see on inimestele tasuta.
Käimas on projekt „Reipaks ja Rõõmsaks!“,
mille käigus on kõigil soovijatel, vaatamata eale või elukorraldusele saada vajaduse
korral tasuta psühholoogilise nõustamise
teenust. Vajaduse korral võta ühendust 53
402705.TeenusttoetabSotsiaalministeerium
läbi Hasartmängumaksu Nõukogu.
Oleme jätkanud osalemist Vaimse Tervise

ja Heaolu Koalitsiooni (VATEK) tegemistes. Töökoosolek toimub korra kuus
Sotsiaalministeeriumis. Seni tegutseti
11-kuu vältel nö suulise kokkuleppe alusel. Septembrikuisel koosolekul lepiti
omavahel kokku, et koalitsioon registreeritakse seltsinguna ning kõikide organisatsioonidega sõlmitakse kuu aja jooksul
seltsinguleping. Teine aktuaalne teema oli
üle-eestiline Vaimse Tervise Päeva tähistamine oktoobris. Koos VATEKi liikmetega
plaanime osaleda Helsingis vaimse tervise
messil „Hea Elu“, mille kohta leiad rohkem infot www.mtkl.fi
Kaunist kuldset sügist kõigile!
Margit Produvnov
Läbi Tähevärava juhatuse liige

Jumal võib väikese hulgaga teha suuri asju.
Aastaid on räägitud, et Järva-Peetri kirik
vajab remonti. On kurdetud, et seinad on
mustad ja orel ei tööta. Viimane suurem
remont tehti kirikus 1925. aastal. Siis
korraldati korjandusi ja näitusmüüke.
Kirikukroonika kirjutab „terve kogudus
oli liitumas, igaüks püüdis isegi väiksema
annetusega üldasja toetada“. Kogudused
olid siis suured.
Tänaseks on Järva-Peetri kogudusel annetajaid umbes 66 ja kiriku remondist möödas 88 aastat. Veebruaris 2013 valiti
koguduse juhatusse Tuuli Järva, Edvi
Reidma,Elmar Meikup ja Siiri Tammiste.
Juhatuse esimeheks sai Elmar Meikup.
Uus juhatus võttis vastu otsuse teha see
esimene samm ja alustada kiriku remondiga. Suve alguses toimusid kiriku ümber

kaevetööd. Eemaldasime pinnase, mis
ulatus kohati meetri võrra kõrgemale kui
põrandapind, seetõttu olid müürid niisked ja krohv pudenes seintelt. Juulis töötas kirikus orelimeister Toomas Mäeväli.
Ta vahetas orelil mootori, paikas lõõtsa,
puhastas viled ja häälestas oreli. Järgmisel
aastal on plaan oreli remondiga jätkata.
Need tööd ei ole odavad ja koguduse oma
vahenditest ei piisaks. Aastaid on meid
toetanud Koigi vald. Tänavu saime tänu
Koigi vallale korda ka teelõigu Kadastiku
kalmistul. Seda on plaanitud ja oodatud
juba pea kümme aastat.Tänan koguduse
nimel Koigi Vallavalitsust ja vallavanem
Kristjan Kõljalgi mõistva suhtumise eest.
2013 aastal saime tegevustoetust ka
Kareda ja Roosna-Alliku vallalt. Muidugi

ei saa tänamata jätta meie annetajaliikmeid ja kiriku külalisi, kes meid on toetanud. See kõik on olnud meile tehtud
tööde teostamisel suureks abiks ja julgustuseks järgmiste aastate plaanide tegemisel. Astutud on alles esimene samm.
Tänavu on veel plaanis kirikut seest osaliselt krohvida ja valgendada. Järgmisel
aastal välismüüre korrastada, mis kohati
on varisemisohtlikud, aknaid taastada.
Tööd on palju. Kirik on seisnud siin ligi
800 aastat ja ikka tänu koguduse liikmetele ja töötegijatele, kellele jumalakoda
tähtis. Kindlasti püsib ta tänaste toetajate
abiga veel vähemalt teist 800 aastat.
Õnnistust ja rahu soovides,
diakon Jaanus Tammiste

Alustab oma teist õppeaastat!
2012. aasta sügisel rajatud MTÜ Paide
Rahvakool on asunud edukalt täitma lünki
täiskasvanute võõrkeeleoskuses. Eelmisel
aastal õppis inglise ja soome keele kursustel kokku 37 õppijat. Suvel toimus meeleolukas ja motiveeriv inglise keele laager
Inglismaa külaliste osavõtul. Õppetöö
Paide Rahvaülikoolis on õppeaastapõhine:
keelekursused algavad juba septembri
alguses ning kestavad aprilli lõpuni. Inglise
keelt õpetame suisa neljal erineval keeleoskustasemel, nii et kõik soovijad leiavad
endale sobiva rühma. Kuigi kõigi rühmade
esimesed tunnid on juba toimunud, ei ole

huvilistel veel hilja liituda. Tööd alustavad
ka vene ja soome keele kursus. Kui inglise
keele rühmad täituvad võrdlemisi kiiresti,
siis soome ja/või vene keele kursuse on
seni valinud vähesed, kuigi just nende
keelte oskus on praegusel majandusmaastikul oluline ning PRK soome ja vene keele
lektorid on oma eriala tõelised eksperdid
ja kauaaegsed täiskasvanute koolitajad.
Oktoobrist märtsini pakume riigieksamite
ettevalmistuskursusi matemaatikas, eesti
keeles ja inglise keeles abiturientidele,
kelle eesmärk on sooritada eksam enam
kui ühele punktile. Need kursused hakka-

vad toimuma laupäeviti, nii et Paidesse
saab kooli sõita kogu maakonnast ja kaugemaltki.
Paide Rahvakooli kursused toimuvad
Paide Kultuurikeskuses. Täpsemat infot
saate veebilehelt paiderahvakool.webs.
com, e-posti aadressil paide.rahvakool@
gmail.com või telefonitsi 5344 3465.
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TEATED

KUULUTUSED

REKLAAM

Rändnäitus
"Pärandkultuur
maastikus".

Sambla Juuli pajatusi
Ja ongi meitel valimiskampaania lahti
lännu. Ega meite küla eided siis teistest
kehvemad olle. Me tegime oma valimisliidu KIRIN- KÄRIN. Liikmeid olle meitel nii
tosina jagu. Meid olle vähe, aga me tuleme ja teeme ää. Lubadusi olle meitel ikke
hästi pallu. Aga muidu eks poliitikuonud
lubavad ja udutavad hästi pallu. Sellest
olle tingitu ka tohutu udu. Ja selle suure
udutamise pääle ei jää ilmataadil ka
muud üle kui lasta üks törts vihma vahepeal sadada. Muidu ma ela hästi. Kõik
juurikad olle juba aiamaalt ära korjatu.
Toiduabi sai ka natuke euroliidu poolt.
Nii, et nüüd või too külm ja kõle tali tulla
südame rahuga.
Vot niimoodi on siis need lood siin meite
pool. Lähen nüüd ruttu õunu korjama.
Vanamees juba oota ja tammu ühelt jalalt
teisele, et milla saa mahla tegema hakata.
Järgmine kord juba uued lood.
Illusat sügist teitele.
Ikke ja alati teite Juuli.

Teisipäeval, 8.oktoobril 2013 on Kareda raamatukogu suletud. Juhataja on Järvamaa
Keskraamatukogus seminaril. Lisaks tööjuttudele on kavas informatsioon tänavusest
Täiskasvanud õppija nädalast. Kuna on pärandiaasta, siis külastatakse Järvamaa muuseumi,
kus
tutvustatakse meie kultuuri jm pärandit ja
antakse infot, mida saaks raamatukogu seal
kasutada oma ajaloo uurimisel.
11. - 18. oktoober 2013 on Täiskasvanud
Õppija Nädal.
Eelinfoks niipalju, et Eesti Pangaliidu,
Finantsinspektsiooni ning ETKA Andras eestvedamisel toimuvad täiskasvanud õppija nädala (TÕN) raames üle Eesti ligi 130 rahatarkuse
koolitust, mille eesmärgiks on anda finantsalaseid teadmisi ja näpunäiteid igapäevaeluks.
Kokku on pandud programm, mis aitab teil
oma eelarvet planeerida, teha mõistlikke valikuid raha kasutamisel ja paremini mõista
arvukaid finantsteenuseid. Rahatarkuse koolitused toimuvad ka Järvamaal. Kui Kareda
raamatukogul on selle kohta täpsem info olemas, siis paneme üles teated.
Kareda raamatukogu plaanib korraldada TÕN
raames käsitöö õpitoa ja ootab külastajaid oma
soove avaldama hiljemalt septembrikuu
lõpuks, millist töötuba soovitakse.
23.oktoobril 2013 on Eesti raamatu päev, sellega seoses on plaanis teha üritusi lasteaialastele
ja koolilastele.
20.-30. oktoobril 2013 on traditsioonilised
raamatukogupäevad "Kohtume raamatukogus". Selle kohta täpsemalt järgmises vallalehes.
Helena
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Õnnitleme tütre
sünni puhul!
Aita Mets ja Jaan RaudkiviLaiman sündis 11. augustil
tütar PIHLA MARI

Päästekeskus kutsub
osalema sokikudumise
loominguvõistlusel
Lääne päästekeskus kutsub oktoobri lõpuni
kõiki käsitööhuvilisi kuduma Lääne regiooni
päästjatele pehmeid ja sooje ohutussõnumit
kandvaid sokke. Sokid palutakse saata lähimasse päästekomandosse. Vajadusel läheb
ennetaja või päästekomando pealik sokkidele ise koju järele. Soovi korral kontrollitakse
ka üle suitsuanduri korrasolek. Kodukülastuse
käigus vastatakse ka ohutusalastele küsimustele. Kõik võistlusele laekunud sokid jõuavad
päästjate jalga. Sokiloomingut oodatakse 31.
oktoobrini 2013. Parimatele ohutud auhinnad! Lisainfo: Marju Tamsalu, Päästeameti
Lääne päästekeskuse, ennetustöö büroo
vanemspetsialist, marju.tamsalu@rescue.ee

Meie hulgast on lahkunud
GEORG JÄRVA

21.06.1964-11.09.2013

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.
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