Kareda - iidne ja uudne
Hind 0,32 €
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Eesti meistritiitel kreekarooma maadluses

Alustan oma võiduloo rääkimist ühe toreda piiblilooga, mis on mind palju innustanud. Lugu räägib juutide esiisast
Jaakobist, kes läks aastaid pärast kodust
põgenemist oma venna Eesaviga leppima. Jaakob oli koos oma suure perega
teel isakodusse kui otsustas üheks ööks
teistest maha jääda, et palvetada. Keset
ööpimedust tuli järsku tema juurde võõras mees ja hakkas Jaakobiga maadlema.
Nad maadlesid terve öö kuni päev koitis.
Jaakob mõistis, et tegemist pole tavalise
inimesega vaid ingliga. Võõras pöördus
minekule, kuid Jaakob haaras temast
kinni ja palus end õnnistada. „Tahan
anda sulle uue nime“, ütles mees.
„Nüüdsest peab sind kutsutama Iisraeliks.
See nimi tähendab visa võitlust. Alati
oled sa meeles pidanud Jumala tõotust
ja sa oled oma võitluse võitnud.“
Osalesin 25. jaanuaril 2014 Rapla
Sadolini spordihoones peetavatel Eesti
meistrivõistlustel kreeka-rooma maadluses. Võistlesin kuni 75kg kaaluvate
meeste kaalukategoorias, kus oli 8 osalejat. Minu esimeseks vastaseks oli
Kadrinast pärit noor maadleja, keda
õnnestus mul esimese perioodiga seljatada. Poolfinaalis ootas mind ees selles
kaaluklassis varasemalt eesti meistriks

tituleeritud Tartut esindav
Silver Tögen, kes oli nüüdki
selle kaalu favoriit. Suutsin
esimeste minutitega minna
juhtima 6:1, mis oli mulle
ootamatult suur eduseis.
Maadluse käigus purunes
aga minu kulm, mida oli
matši jooksul vaja kolm
korda siduda ja korraks
kaaluti kohtunike poolt ka
minu eemaldamist. Teise
kolmeminutilise perioodi
lõpuks oli minu vastasel
õnnestunud aktiivsema maadlusega saavutada 6:6 viigiseis. Kuna minul oli üks
neljapunktine heide ja vastasel ühe ja
kahepunktised võtted, saavutasin viigi
puhul võidu suurema punktiga võtte
pärast. See oli minu sportlaskarjääri
magusaim võit. Ees ootas finaalkohtumine Eesti ühe tuntuma vabavõitleja ning
Raju MMA võistluste peakorraldaja Ott
Tõnissaarega. Teadsin teda kui tehniliselt
mitte nii tugevat, kuid väga hea füüsise ja
tugeva tahtega maadlejat. Suutsin finaaliks ennast suurepäraselt häälestada ja
võistlusärevuse unustada. Saavutasin
oma vastase üle kahe minutiga 8:0 eduseisu, mis tähendab selget tehnilist ülekaalu ja puhast võitu. Minu teekond selle
tiitlini kestis 28 aastat. Just nii palju aega

TÄNA LEHES
•

Jõusaal Kareda valda - lk 3

•

Minister tunnustab nõustaja
tööd lastega - lk 3

•

Taaskordne Pitka Matk lõppes
Kareda Valla Majas - lk 4

•

Rahvamaja ja raamatukogu - lk 7

tagasi läksin oma onu Olev Nisumaa
juhendatud maadlustrenni Vana-Vigalas.
Minu esimene treener istus sellel tähtsal
võistlusel pidevalt minu nurgas ja toetas
mind. Valasin higi, verd ja ka pisaraid,
sest kogu võistluse kulg oli minu jaoks
pidulik, väga emotsionaalne ja eluliselt
sügavmõtteline. See oli ühe pika teekonna mõtteline lõpp. Kellel tekkis peetud
ürituse vastu suurem huvi, see saab tutvuda tulemustega ja vaadata võitjate
intervjuusid veebilehelt maadlus.ee
Taavi Tikerpalu

Statistika
Seisuga 1. jaanuar 2014 on Kareda vallas
645 inimest.
2013.a. sündis 4 last, suri 12 inimest.
Elanike arv külades:
Peetri alevik - 200
Ataste küla - 29
Ammuta küla - 25
Esna küla - 58
Kareda küla - 56
Köisi küla - 57
Küti küla - 7
Müüsleri küla - 76
Vodja küla - 30
Õle küla - 12
Ämbra küla - 22
Öötla küla - 73
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Volikogu istungilt
Volikogu istung toimus 18. veebruaril.
Volikogu istungist võtsid osa kõik volikogu liikmed.
Kinnitati Kareda valla 2014.a. eelarve.
Seoses põhikooli õpetajate alampalgamäära tõusuga kinnitati volikogu määrusega Kareda valla halduses oleva Peetri
Kooli õpetajate töötasustamise alused ja
palga alammäärad.
Kinnitati vallavolikogu alatiste komisjonide tegevusvaldkonnad ja ülesanded.
Võeti vastu otsus „Kareda valla ja Koeru
valla ajutise ühinemiskomisjoni moodus-

tamine ja Kareda valla esindajate nimetamine ajutisse ühinemiskomisjoni“.
Otsustati järgmiste maade munitsipaalomandisse taotlemine: Peetri alevik, Välja
tn 2a 375 m2; Öötla küla, Sepikoja 7600
m2 ; Ammuta küla Kõrtsi 1 ha.
Muudeti Kareda Vallavolikogu 15.11.
2011 määrust nr 4 „Koolieelse lasteasutuse rahastamisel lapsevanema poolt kaetava
osa
määra
kehtestamine“.
Lapsevanema osalustasu tõsteti 6,50
eurolt 8,50 eurole ühes kuus.
Toimus Peetri Rahvamaja põhimääruse I

lugemine. Põhimääruse II lugemist jätkatakse märtsikuu volikogu istungil.
Järgmine volikogu istung toimub 18.
märtsil 2014.a.
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Jõusaal Kareda valda
Paljudel Kareda valla noortel on huvi jõusaalis sportida, kuid seni on nad selleks
pidanud külastama naabervaldade jõusaale, kuna kohapeal see võimalus puudub.
Üheskoos hakkasid noored mõtlema mida
teha, et saada ka Kareda valda jõusaal.
Nii tekkiski mõte küsida Tallinna suurimatelt jõusaalidelt ehk saavad nemad
meid kuidagi aidata.
Kuna vallavalitsus oli meile nõusoleku
andnud, hakkasime ruumi jaoks ettevalmistusi tegema. Suurtest pinkidest spordihoone inventariruumis aitasid vabaneda
Germo Klaas, Eelar Külmallik ja Heigo
Anton. 13. jaanuaril saabuski ühest jõusaalist suurepärane uudis. Küsisime küll
ainult hantleid, matte ja muud väiksemat
inventari, kuid seda neil kahjuks pakkuda

ei olnud. Üllatuseks pakuti meile hoopis
kardioseadmed, mis meid muidugi veel
rohkem rõõmustas. Nii saimegi 31. jaanuaril seadmetele järele minna. Siinkohal
tahaksime tänada Aimar Klaasi, kes meile
trantsporti pakkus ja ise ka seadmete
peale ja mahalaadimisel abiks oli. Kohale
jõudes ootas meid spordiklubi RevalSport majandusjuht Helari Tamtik, kellega meil eelnevalt ka kirjavahetus toimus.
Kui viis suurt seadet auto peal, pakkus
Helari, et tutvustab meile ka spordihoonet ja seal olevaid seadmeid. Nägime
sportlasi ja muidu harrastajaid, kes olid
jõusaalides juba kella 10 aeg. Küsimuse
peale, kas linnas tööd ei tehtagi. öeldi, et
esimesed külalised saabuvad juba hommikul kell 6.00 trenni tegema. Helari
pakkus võimalust ka edaspidi koostööd

teha, kui plaanime ise seadmeid soetada
projektidega, siis tema saab abiks olla ja
soovitusi jagada. Nii, et saime väga hea
kogemuse ja teadmise, et häid inimesi
ikka leidub ja kellegile läheb veel korda
see, et ka maanoortel oleks võimalus
spordiga tegeleda. Paari nädala jooksul
on käinud vilgas töö tegemine. Hillar
Anton on paigaldanud meile puuduolevad valgustid ja pistikupesad. Margus
Jätsa ja Jorma Brükland olid abiks seina
soojustamisel. Vajaminev materjal on tulnud sponsorluse korras. Veel tahaksime
tänada Mait Leppenit’u, kes samuti meie
tegevusele on õla alla pannud. Juba lähinädalal saame kutsuda teid kõiki päris
oma jõusaali avamisele.
Getter Klaas

Minister tunnustab nõustaja tööd lastega
Sotsiaalminister Taavi Rõivas tunnustas
18. veebruaril Estonia talveaias maakondade terviseedendajaid. Järvamaalt pälvis
ministri tunnustuse Süda-Eesti sotsiaalkeskuse psühholoog-nõustaja Kaidi-Ly
Välb.
Igast maakonnast pääseb vastuvõtule üks
terviseedendaja, kes lähtuvalt sotsiaalministeeriumi rahvastiku tervise arengukava
tegevuskava 2013. aasta teemast pidi
olema tegelnud laste vigastuste ja mürgistuste ennetustööga ning teadlikkuse tõstmisega.
Järva maavalitsusele tegi ettepaneku esitada tunnustamiseks Kaidi-Ly Välbi Järva
maakonna traumameeskond, mille hulka
Välb kuulub. «Ta selgitas välja ja nõustas
väikelastega riskiperesid, viis läbi üksi

elavate eakate vigastusriskide hindamise,» seisab maavalitsuse esitatud põhjenduses.
Eilse päeva (17.02.) veetis Kaidi-Ly Välb
oma põhitöökohas Süda-Eesti sotsiaalkeskuses, kus tegeles nõustamisega. Päeva
alustas ta noorte ja väikelaste emadega,
pärastlõuna kulges eranõustamiste tähe all.
Kolleeg Eneken Savi hinnangul on see
Välbi puhul pigem erandlik. «Ega ta paigal püsi, on väga liikuv ja pidevalt ennast
täiendav,» sõnas ta. See tähendab nõustamisi koolides, lasteaedades ja koolitustel
osalemist.
Savi ütlust mööda on laste ja noortega
seonduvad tegevused Kaidi-Ly Välbi südameasi. «Tema algatusel liitus ka SESOKi
terviseedendajate võrgustikuga,» täpsus-

tas ta.
Maavalitsus tõstis esile ka Välbi tegevust
eelnevatel aastatel seoses üldhariduskoolide
õpilaste alko- ja mõnuainete uuringutega.
Kaidi-Ly Välb osaleb aktiivselt Eesti psühholoogide liidu tegevuses ning mitmes
lastele mõeldud Euroopa Liidu projektis.
Ta kuulub ka Peetri kooli hoolekogusse.
Kaidi-Ly Välb on varem pälvinud
Järvamaa aasta õppija tiitli.
Kaidi-Ly Välbi juhitud projektid:
«Noortekool – teeme koos»
«Inglipai»
«Nutikad nobedad noored»
«Huvilaager – ajast aega»
«Pärandimaailmas – suviselt seigeldes»
Allikas: Järva Teataja

Pindalatoetuste eelinfo
Käes on aeg uute maade kasutuselevõtmiseks ja põllumassiivide piiride täpsustamiseks. 2003.a seisuga registreeritud põllumaa nõude piirangut enam pole. PRIA
ootab avaldusi uute maade kasutuselevõtu ja põllupiiride muutmise kohta.
Just praegu on teil õige aeg enda kasutuses olevate põllumassiivide piire kontrollida, vajadusel muudatusi teha ning nendest PRIAle teada anda. Nüüdsest on
võimalik registrisse kanda maa-alade
osas, mis polnud 30.juuni 2003 seisuga
heas põllumajanduslikus korras, aga on

praeguseks põllumajanduslikus kasutuses. Kui nn uus maa saab registrisse kantud, saab sellele hakata toetusi taotlema.
Esitades avalduse hiljemalt 1. aprilliks
2014 väldite olukorda, mil teil pole pindalatoetuste taotluse juurde vajaminevat
põllumassiivi kaarti. Piirimuutmise avaldus tuleb esitada nii põllumassiivide lisamiseks kui seniste piiride muutmiseks.
Konsultatsiooni saad küsida konsulendilt
või PRIA põldude registri büroost.
Võimalik on saada 2 tundi tasuta nõuannet nendel põllumajandustootjatel, kes

kasutavad vähemalt 0,3 hektarit põllumaamajandusmaad ja kes ei ole viimase
kolme aasta jooksul saanud PRIAst nõuandetoetust. Põllumajandustootjaks loetakse põllumajandusega juba tegelevat
või sellega alustavat füüsilist või eraõiguslikku juriidilist isikut.
Tegutse varakult, küsi abi!
Epp Säga
Maaettevõtluse konsulent
Tel. 52 61 630
epp@maamees.ee
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Taaskordne Pitka Matk lõppes
Kareda Valla Majas
Vasakult: Kady Aas ja Külli Kärner

16. veebruaril toimuvale Pitka matkale oli
korraldajate sõnul registreerunud 530
inimest, mis on kõigi aegade osalejate
rekord. Ja kõik lõpetasid oma matka
Kareda valla majas. Palju tööd oli ära teinud küll kaitseliit, kuid meiegi saime oma
õla alla panna. Korraldasime muusika
valla ette, et juba kaugemalt oleks kuulda, et lõpp on lähedal ja läbi mikrofoni
saaks ergutusi karjuda. Ergutajaks ja
majas teejuhiks oli Kirsika Ilmjärv Koerust.
Ka meie vallavanem osales matkal, tema
mõtles et nalja peab ka keegi tegema ja
sammus kekseldes Jalgsemalt Järva-Jaani
jõehobu kostüümis.
Kui kuulsime, et matkalised on Kareda
valla piiri ületanud, läksime neid pildistama. Rõõmsaid nägusid jagus. Kõik lehvitasid ja olid heas tujus. Kuigi seljataga oli
juba üle viieteistkümne kilomeetri. Tee
peal nägime ka oma, Kareda valla elanikke, kes kõik olid võidukal sammul lõpu
poole teel. Lehvisid lipud ja tõeliselt ilus
oli vaadata, kuidas meeletu mass rahvast

üheskoos sellise retke ette võtab ja seda
veel igal aastal. Paljudele olid näod juba
tuttavad, kuna sama rada on sammutud
koos nii mõnedki aastad. Kaasa tegid ka
mõned koerad, nemadki ei näidanud
väsimismärke. Kuulda oli najatamisi, et
iga järgmine tõus peaks olema viimane.
Millegipärast kippus ikka nii olema, et
peale viimast tuli järgmine viimane.
Registreerimisega aitasid meie valla inimesed Terje Kuusmann, Külli Majori,
Anneli Piirsalu. Kohal oli ka meie pereõde
Pilvi Raudsepp, kes samuti abistas registreerimisel. Seina peale said kleebitud sildid, et majas keegi ära ei eksiks kui on
juba kord selline keeruline maja meile siia
ehitatud. Kohale jõudjad said kätte oma
auhinnad, mis loosirattast oli tõmmatud.
Kõigile osalejatele pakuti kehakinnituseks
suppi. Ja oligi järjekordne ilus ja sportlik
päev leidnud oma lõpu.
Küsisime ka Kareda valla elanikelt, millised on emotsioonid pärast matka lõppu.
Aiki Obermann: Miks ma osalen ei

oska öelda täpselt. See aasta oli mulle
neljas kord ja emotsioonid on head.
Arvatavasti olen jäänudki osalema sellepärast, et esimene kogemus oli meeldiv.
Eks see olegi siis iga aastaseks väikseks
vajaduseks muutunud.
Külli Kärner: Matkal olen osalenud
kahel korral, eelmine aasta ja sellel aastal.
Esimesel aastal tahtsin teda saada, kas
olen võimeline sellise maa maha käima.
Ja täitsa olin. Emotsioonid on head.
Toredad inimesed ja mõnus jalutuskäik
pühapäeva hommikul, koos võrratu kaaslase Kadyga.
Mats Talviste: Osalesin naise soovil,
kuna ta üksi ei tahtnud minna, siis läksime oma väikese kambaga. Käisime esimest korda ja lähme ka järgmisel aastal.
Peale selle, et jalad väga valutavad, oli see
matk päris hea, ilm küll läks lõpu poole
jamaks.
Liina Kruusement: Ega sellist kindalt
põhjust polnudki, miks ma osalesin.
Lihtsalt soov end proovile panna ja sõpradega toredalt vabas õhus üks päev veeta.
Varem olen 2 korda osalenud, 2011. ja
2012. aastal. Eelmine aasta jäi haiguse
tõttu vahele. See aasta oli päris mõnus
jalutada, sest ilm oli enam-vähem ilus.
Eelmistel aastatel on tuisune ja külm
olnud. Umbes 5-6 km enne lõppu tekkis
korraks selline tunne, et istuks bussi ja
sõidaks lõppu, aga lubasin endale, et käin
lõpuni. Jalad olid Peetrisse jõudes rampväsinud ja isegi paar villi tuli. Kui lõpuks
maha sai istuda, oli päris uhke tunne.
Järgmisel aastal tahan kindlasti uuesti
minna.
Getter Klaas
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Koolisport
Rahvaste palli võistlused Kareda
vallamajas
Neljapäeval, 20. veebruaril toimusid
Kareda vallamajas Järvamaa põhikoolide
meistrivõistlused rahvastepallis 1.-3. klassidele. Võistlustel osales kokku 7 võistkonda: Väätsa põhikool, Retla põhikool,
Paide valla LAK, Imavere põhikool, Koigi
põhikool, Laupa põhikool ja Peetri Kool.
Mängiti kahes alagrupis kahe geimivõiduni, üks mäng kestis neli minutit.
Olime harjutanud oma kooliga selleks
võistluseks terve veerandi. Peetri Kooli
esimeseks vastaseks oli rahvastepalli
võistlustel alati hästi esinenud Väätsa
põhikool. Meie lapsed suutsid kohe hästi
alustada ja saavutasid geimivõidu, kuid
vastased kogusid ja suutsid kaks järgmist
geimi ise võita. Peetri Kooli järgmine vastane oli Paide valla Lasteaed-Algkool,
kelle vastu tuli juba kerge võit. Mõlemast
alagrupist pääses poolfinaali kaks paremat ja meie kool siis oma alagrupist teise
paremana. Poolfinaalis ootas meid ees
Koigi põhikool, kelle vastu mängisid meie
lapsed väga hästi ja suutsid võita 2:0.
Pärast seda mängu täitis spordisaali pealtvaatajate tormiline aplaus ja rõõmuhõis-

ked, millist mina selles saalis pole veel
kuulnud. Ees ootas finaalmäng juba vana
vastase Väätsaga. Meid toetas maruline
kodupublik. Taas mängisid meie lapsed
suurepäraselt ja kolmandas otsustavas
geimis tuli vastu võtta napp ühe-eluline
kaotus. Meie võistkonna 2. koht polnud
veel sugugi kindel, sest kolmandaks tulnud Laupa põhikooli õpetaja esitas meie
vastu protesti ja soovis meiega mängida
lisamängu 2.-3. kohale. Protesti põhjuseks oli võistlusjuhendist vääriti arusaamine, mille järgi osadel võistkondadel oli
platsil kaheksa ja teistel seitse mängijat.
Pärast nappi kaotust pidid meie lapsed
end veel kokku võtma ning väga pingelises mängus võitis Peetri Kooli võistkond
teist korda teise koha. Peetri Kooli legendaarsesse võistkonda kuulusid: Samuel
Vilipõld, kes oli kapten, Arvo Orlovski, kes
oli väga tubli ründemängija, Brent
Bürkland, Daniel Vilipõld, Kirke Koppel,
Abigail Tikerpalu, Arli Orlovski, Karolin
Kons ja varumängijana Kaspar Talviste.
Suur tänu pealtvaatajatele ja toetajatele!
V Maalehe ja Maaspordikeskuse
auhinnavõistlused vabamaadluses
1.-2. veebruaril toimusid Tartus Eesti

Maaülikooli Spordihoones Maalehe ja
Maaspordikeskuse auhinnavõistlused
vabamaadluses. Võistlusest võttis osa 21
maadlusklubi Järvamaa Matimehed võistlejat. Esimesel päeval oli kavas kehalised
katsed (nelja joone jooks, rippes käte
kõverdamine, paigalt kaugushüpe, sillaringid ja nukuheide) ja teisel päeval toimus maadlusvõistlus. Kokku osales võistlustel 99 võistlejat üle vabariigi ja 16
võistlejat oli tulnud
ka Lätist. Kareda valda esindas kaks
maadlejat: Brent Bürkland ja Erko Lilletai.
Brent saavutas 18 osaleja seas (selles kaalus oli enim osalejaid) kaalukategoorias
32kg nii kehalistes katsetes kui maadluses
10. koha. Erkol läks kaalukategoorias 50
kg paremini. Ta saavutas nii kehalistes
katsetes kui maadluses seitsme osaleja
seas auhinnalise kolmanda koha. Laste
jaoks omaette põnev sündmus oli ööbimine ühes Tartu linna sõjaväeosas. Kellel
tekkis võistluste vastu suurem huvi, saab
tulemusi ja pilte vaadata veebilehelt
maaspordikeskus.ee
Kehalise kasvatuse õpetaja ja
maadlustreener Taavi Tikerpalu

Veebruar koolis
Veebruaris käib koolis usin õppimine,
õppeveerand on saanud poole peale,
uued teadmised ootavad ammutamist,
kontrolltööd tegemist ja raamatud lugemist. Selle kõrvalt on vaja leida aega ka
huvitegevuseks, sõpradega koos olemiseks ja koduste tööde tegemiseks. Selle
kuu jooksul kahel korral on kogunenud
Vodja - Peetri laulukoor. 06. 02. käidi
kokkulaulmist harjutamas Vodjal ja 19.02.
Türil. Pärast laulmist Türil oli lastele
organiseeritud ekskursioon Võhma küünlavabrikusse, kus lapsed meisterdasid
endale küünla ning said liuelda parafiinist liuväljal!
Veebruaris sai uue hoo sisse ka kitarriring,
mida juhendab Andres Arendi.
14. veebruaril tähistasime sõbrapäeva.
Üle mõne aasta sai uue hoos sisse Peetri
Koolis ikka au sees olnud PlayBox, kus
lapsed jäljendavad enda valitud lauljat,
ansamblit. Üles astus 10 erinevat „staari“.
Oli nii üksikesinejaid kui ansambleid. Ei
puudunud ka üllatusesinejad, kes rabasid
jalust nii publikut kui iseendid. Esinejaid
oli hindama ja head nõu pakkuma palu-

tud kaheliikmeline zhürii: Jaan – Markus
Järva ja Birgit Itse. Suur tänu neile, et nad
olid nõus oma vaba aega panustama.
Huvijuhina tänan ka kõiki lapsevanemaid, kes olid kaasa elamas ja oma lapsi
toetamas. Aitäh! PlayBoxi esimese koha
said sel korral Erko ja Guido oma rokkiva
looga „Animals“. Kõigile esinejatele oli
kaetud koogi – ja puuviljalaud. Pidu jätkus diskoga, mida vedasid Elis – Erika ja
Mari , hoides üleval piduliste meeleolu
hea muusika ja lõbusate vahepaladega.
15. veebruaril esindasid Peetri Kooli maakondlikul ajalooolümpiaadil Helina ja
Liisi Välb. Helina tõi koju 2 – 3 koha, Liisi
9. Tunnustust väärt tulemused!
16. veebruaril matkasime Kaitseliidu korraldatud Pitka Matkal. Sel aastal 8. korda.
Ja nii nagu seitsmel eelneval aastal oli ka
nüüd Peetri Kooli esindus täitsa olemas.
Tublid matkajad olid : Helina ja Liisi Välb,
Liina Kruusement, Ege, Arli, Arvo
Orlovski, Joonas Pappel, Kaspar Talviste,
Abigail ja Taavet Tikerpalu, Erko Lilletai.
20. veebruaril toimus Kareda Valla Majas
maakondlik algklasside rahvastepallitur-

niir.
21. veebruaril kogunes koolipere, et tähistada Eesti iseseisvuspäeva.
Alates 28. 02. on võimalik koolis käia
tantsutrennis.
TULEKUL:
03. märts toimub preemiareis Vanapaber
2013 osalenud lastele. Seekord on oluline, et toodud vanapaberi hulk oleks
vähemalt 25 kilo. Sõidame Tallinna, kus
külastame telemaja, lustime batuudikeskuses Skypark ja päeva lõpetame Solaris
Kinos.
04. märts on vastlapäev. Ei ole veel kindel, et traditsioonilisel moel liugu lasta
saame, kuid eriliseks teeme selle päeva
lastele kindlasti. On oodata spordivõistlusi ja lauamänge.
17. – 21. märts on kevadine koolivaheaeg.
Kevade alguseni on jäänud veel kuu aega!
Päikest!
Estelle Tikerpalu
Peetri Kooli huvijuht, lasteaiaõpetaja
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Küünlakuu lasteaias
Veebruar kulges lasteaias oma tavapärases
rütmis. Siia jagus nii õppimist, mängu,
lusti, teatriskäik, matk, lumes lustimist.
Kahjuks ei pääsenud Suured ja Väikesed
Peetrid külmetushaigustest ning sellest
tingituna olid lasteread mõnel päeval
päris hõredad. Täna käib aga päike jälle
kõrgemalt ja rühmad on lõbusat siginat saginat täis.
Väikesed Peetrid võtsid vastu Sinise
Hobuse Aasta uhke kappamisega, mille
tarbeks meisterdati vahvad sinised kepphobused. Lähtuvalt meie aastateemast
„Puust algab mets“ käivad Väikesed
Peetrid regulaarselt õppekäigul kooli pargis vaatlemas pargi kui ökosüsteemi muutusi aastaringselt. Parki külastasid nad ka
veebruaris. Väikeste Peetrite rühmas

oleme sel õppeaastal näinud põnevaid
näitusi, sel kuul on avatud näitus, kus
eksponeeritakse erinevaid küünlaid ja
küünlajalgu. Sõbrapäeval meisterdati
porgandikomme. Kel huvi saab selle tervisliku imemaitsva maiuse retsepti leida
aadressilt www.terevisoon.ee. Komme
jagus ka sõpradele alumisest rühmast.
Suured Peetrid saavad päev – päevalt
vanemaks, pikemaks ja veel targemaks;
sünnipäev küünlakuus oli lausa 4 lapsel,
kellest kolm said 6- aastaseks ja üks viieseks.
04. veebruaril käisime Paide Kultuurikeskuses vaatamas Viljandi Noorsooteatri
etendust „Sööbik ja Pisik“. Suured tänud
transpordiga abistamises Tõnu Truskale ja
Leila Joosepsonile. Sõbrapäevale pühen-

datud nädala raames sai senisest tihedamini käsitletud sõpruse, headuse, andeksandmise teemat. Jätkuvalt toome rühma
headust läbi programmi „Kiusamisest
vaba lasteaed“. Sõbrapäeva hommikul
tegime üheskoos südamekujulisi võileibu,
mis maitsesid ülihääd. Kogu nädala vältel
oli avatud ka postkast, kuhu sai postitada
kaarte sõpradele ja mängukaaslastele.
17. 02. Külastasime Kareda Valla Maja.
Meid võtsid vastu vallavanem Kulno Klein
ja Valdur Permanson. Lastele tutvustati
maja ja töötajaid. Saime teada, mida keegi
teeb ja miks on see oluline. Aitäh vastuvõtu eest!
Eelkoolilapsed, keda sel aastal on kolm,
alustasid kooliskäimist. Koolis võtab neid
vastu ja õpetab õpetaja Tuuli Järva.

Politseimuuseum peibutab mängulisusega
Möödunud aastal Rakveres avatud politseimuuseum tõmbab kooliõpilasi ammutama
teadmiseid läbi interaktiivse õppetöö ja
mängulusti. Põnevat avastamist leiab täiskasvanugi!
SA Virumaa Muuseumid koosseisu kuuluv
politseimuuseum avas oma uksed külastajatele möödunud aasta mais ja on selle
ajaga võõrustanud ligi 14 000 külastajat.
„Enamjaolt on käinud kooliõpilased, kuid
ootame ka täiskasvanuid, kellel on võimalus muuseumis pidada seminare ja turgutada mõttetööd politseiteemaliste mängudega,“ rääkis muuseumi direktor Andrus
Eesmaa.
*Muuseum toob legendid rahvani
Kahel korrusel on kokku 10 näitusetuba ja
lastemuuseum, kus põnnid saavad lustida
pehmete mänguautodega, õppida liiklusmärke ja avastada muudki huviäratavat.
Näitusetubades saab tutvuda Eesti politsei
ajalooga, testida päris autos oma pidurdusreaktsiooni, sõita kaldteel, proovida joodikuprillidega kõndida, korraldada päris
märul, katsetada fotorobotit, proovida
selga politseiriideid, võtta sõrmejälgi ja

palju-palju muudki. „Meie muuseumi suur
pluss ongi see, et külastaja saab üheaegselt
osaleda reaalses politseitöös ning samal
ajal avardada silmaringi köitvate faktidega,“ sõnas Eesmaa.
Muuseumis saab istuda ka vangikongis,
tutvuda erinevate narkootiliste ainetega ja
vangidelt konfiskeeritud külmrelvadega.
„Gruppidele korraldame põnevaid mänge
ja programme,“ lausus muuseumi direktor.
„Näiteks saab mõõta tänaval autode kiirust,
lahendada mõrvamüsteeriumit, võistelda
meeskondlikult politseitöös.“
Tõsisemat tooni lustlikule muuseumile
lisab jaanuaris alguse saanud sari
„Politseiakadeemia“. Sarja raames kutsutakse muuseumisse legendaarseid politseitegelasi, kes jagavad kohtumisõhtutel
külastajatele erakordseid meenutusi oma
tööst ja elust.
Jaanuaris rabas külastajaid üllatavate seikadega endine abikomissar Koit Pikaro,
mis Eesmaa sõnutsi panid Pikarot ennastki
küsima, kas niivõrd ausalt tohib rääkida.
„Millest ta täpsemalt rääkis, see on meil
videolinti võetud ja saab olema muuseumi-

Teade
Lähtudes „Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seaduse“ § 141 lg 1,
otsustas AS Paide Vesi juhatus kehtestada Kareda vallas veeteenuse hinnad alates 01.04.2014 alljärgnevalt:
Tasu võetud vee eest 1.10 €/m3
Tasu reovee ärajuhtimise eest
kodutarbijad 1.71 €/m3
juriidilised isikud 2.13 €/ m3
Hindadele lisandub käibemaks.

külastajatele avastamiseks.“
20. veebruaril peab „Politseiakadeemias“
loengu K-Komando looja Lembit Kolk.
Märtsis on plaan kohtuda 90ndate uurimisameti juhi ning hilisema peadirektori Ain
Seppikuga.
Muuseum ei puhka ka suvel, vaid korraldab
mitmeid üritusi koostöös politsei ja päästeametiga. Täpsemat infot jälgi muuseumi
kodulehelt: www.politseimuuseum.ee.
TEAVE
Eesti Politseimuuseum
Tallinnast 97 km kaugusel Rakveres
Tallinna tn 3 asub ajalooline maja, mis valmis aastal 1786.
2013. aasta mais avati selles hoones Eesti
Politseimuuseum, mis pakub põnevat avastamist kahel korrusel.
Eesmärgiks on olla interaktiivne muuseumteemapark, kus külastajad saavad läbi isetegevuse ja mängu kogeda politsei tööd.
Lisaks püsiekspositsioonile korraldab muuseum mitmeid töötubasid.
Kokku on kahel korrusel kümme näitusetuba, lisaks veel laste Politseimuuseum.

Teade kaevuomanikele
Kareda vallavalitsus palub teada anda majapidamiste kaevudest, kus
vee kvaliteet on halb. Kareda vald asub alal, kus pinnasekiht pae peal
on õhuke ja põhjavesi ei ole reostumise eest piisavalt kaitstud ehk
siis nitraaditundlikul alal. Sellisel alal asuvate majapidamiste joogivee kvaliteedi parandamist toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus.
Esialgu on vaja ülevaadet, kui palju selliseid kaevusid võib vallas olla.
Juhul kui vald hakkab toetust taotlema, tuleb omanikel eelnevalt
esitada joogivee analüüsid.
Analüüsimisele viidav proov peab olema võetud atesteeritud proovivõtja poolt.
Teatada võib aadressile kareda@estpak.ee või telefonil 3849024.
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Aafrika katk
Loomatauditõrje meetmed seoses sigade aafrika katku diagnoosimisega Leedus ning klassikalise katku diagnoosimisega
Lätis
Leedus diagnoositi hiljuti metssigadel
sigade aafrika katk, ning Lätis sigade klassikaline katk. Lätis on haigestunud juba
ka kodusead. Kõne all olevad nakkushaigused on väga kiiresti levivad ja ohtlikud.
Inimene neist haigustest ohustatud pole,
kuid haiguste ohtlikkus seisneb sigade
väga kõrges surevuses ning nakkuse ülikiires levikus. Halvemal juhul võib tagajärjeks olla kogu seakasvatuse likvideerumine suurtes piirkondades. Haiguste tekitajaid ei mõjuta ebasoodsad keskkonnatingimused. Need levivad eelkõige haigestunud või haigust kandvate loomade,
nendega kokku puutunud materjalide-,
esemete-, sööda- ning transpordivahenditega. Nakkust aitab levitada peaasjalikult
inimene ise kas otsese või kaudse kontakti, või siis oma tegevustega.

Järvamaa veterinaarkeskus paneb kõigile
loomakasvatajatele südamele, et loomapidamishoones oleksid rakendatud
Loomataudi tõrje seaduses sätestatud
bioohutuse meetmed. Esmane nõue on,
et ei tohi oma farmi territooriumile lubada võõraid inimesi ning võõraid transpordivahendeid. Loomade, sööda ja muude
materjalide veo puhul farmi peab olema
kindel selles, et nii loomad kui ka transpordivahendid pärinevad haiguste suhtes
riskivabast piirkonnast. Samuti peavad
kõik loomapidajad, ning loomade pidamiseks mõeldud hooned olema registreeritud Põllumajanduse Registrite ja
Informatsiooni ametis. Juhul kui loomade
pidamine on lõpetatud, tuleb ka sellest
PRIA-le teada anda.
Arvestades praeguseks tekkinud olukorda, on Veterinaar- ja Toiduamet lisaks
seaduses sätestatule kehtestanud täiendavad loomataudi tõrje abinõud:
• Kõik Leedu ja Läti vabariigi territooriumil viibinud elusloomade veokid peavad

enne farmi territooriumile sisenemist
olema Eestis viibinud vähemalt 48 tundi.
See peab olema dokumentaalselt tõestatud,
• Enne farmi territooriumile sisenemist ja
loomapartii pealelaadimist peavad nimetatud veovahendid olema põhjalikult desinfitseeritud. Veovahendi desinfektsioon
peab olema samuti dokumentaalselt tõestatud,
• Leedu ja Läti maakondadest, kus esineb
sigade aafrika või klassikalist katku, on
keelatud igasugune söötade sissevedu.
Lisainfot saab Veterinaar- ja Toiduameti
koduleheküljelt aadressil www.vet.agri.
ee. Samuti võib pöörduda kas oma piirkonna volitatud veterinaararsti või
Järvamaa Veterinaarkeskuse poole telefonil 3854520.
Andrus Leis
Järvamaa veterinaarkeskus
juhataja

Rahvamaja ja Raamatukogu
Toimunud käsitöötoad:
23.jaanuar – vanaaegsete kaartide valmistamine
11.ja 12.veebruaril – lastega sõbrapäevakaartide meisterdamine
14.veebruaril - kanzashi lillede ja helkurlillede tegemine
Järgmised:
25.märtsil kl 17:00 – portselannõude
maalimine (taldrikud, tassid, kannud),
portselanist jäneste, munapeekrite ja
kanade maalimine (munapühadeks)
01.aprillil kl 17:00 – naljakate nöörinukkude valmistamine
aprillis kl 17:00 – paberist korvide punumine
Üritused:
03.märtsil kl 17:00 – sugupuude uurijate

kokkusaamine
Aitamaks perekonnaloo uurimisega seotud küsimustele vastuseid leida, on meie
kandi suguvõsa- ja külade ajaloo uurimise
huvilistele lubanud appi tulla Eesti
Genealoogia Seltsi Järvamaa osakonna
esimees Andres Kruusmaa. Andres on
pärit meie naabrusest Väike-Karedalt ja
tema sugupuu mitmed juured ulatuvad
ka meie valda. Ootame Kareda raamatukogusse nii neid, kes sugupuu koostamisega juba tegelevad, kui ka neid, kes alles
kavatsevad alustada. Võtke kaasa ka oma
kogutud materjale. Plaanis on hakata
sugupuude uurijate kokkusaamisi tegema
1 x kuus.
14.märtsil – Emakeelepäeva tähistamine (lastega)
01. aprillil alates kl 13:00 – 17:30-ni –

Naljapäeva üritus
Naljapäevaürituse läbiviimiseks ootame
vallaelanikelt (nii lastelt kui täiskasvanutelt) naljakaid lugusid, luuletusi, pilte,
meisterdusi, laste vahvaid ütlemisi jne.).
Palume need tuua raamatukogusse või
saata e-postiga aadressil helena.siiroja@
mail.ee hiljemalt 28. märtsiks. Naljapäeva
üritusel loeme laekunud tööd anonüümselt ette ning valime välja kõige humoorikamad, kes saavad auhinnad. Võitjate
nimed avalikustatakse. Vaatame naljafilme, meisterdame naljakaid nöörinukke.
Infoks aiandushuvilistele:
11.mail plaanime koostöös raamatukogu
ja rahvamajaga korraldada Kevadlaada.
Kellel kurgi-, tomati-, paprika- ja lilleseemned mulda pandud või kohe pannakse, saate oma vajadustest ülejäänud
taimi laadal müüa või vahetada. Kindlasti
jääb teil kevadel oma aias üle ka muid
lilli, marja- ja ilupõõsaid jne., mida saate
laadal teistele pakkuda. Laadal võiks olla
ka seemnete ja aiatööriistade müüjaid.
Kui keegi valmistab ise näiteks labidavarsi, aiamööblit vm., tulge julgesti müüma.
Kellel veel häid ideid kevadlaada läbiviimiseks, andke teada.
Rahvamajal ja raamatukogul on nüüd ka
Facebooki lehekülg kus end sõbraks lisades saab kursis hoida lähiajal toimuvaga.
facebook.com/Raamatukogujarahvamaja
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Sambla Juuli pajatusi
Egas mul ollegi siin teab mis aiga pikalt
pajatada. Me oma küla naistega osaleme
samuti olümpiamängudel. Ja meite deviis
olle, et KIITUS, KARTUS, TOTRUS!
Esteks kiidame naisi, et nad ikke tohutult pallu medaleid tooks.
Selles olle meil juba algus tettu. Päike
siin kütab juba nii palavalt, et itsegi
lumi otsustas ää sulada. Aga meite
Maali olli käbe mutt. Ets ta poole tee
päält nägi, et oo vesi paista, viskas suusad põõsasse ja pani ujudes edasi.
Pallud tulnud selle päälegi, et nii ka
saama. Ja karssummdi olivadki nad jääaukus. See toine hüüe KARTUS. Ets me
ikke veits karda noid teisi võistlejaid. No
kui too ikke tulle silmad nagu öökullil ja
pane sust sellise lennuga mööda. Võtab
ikke südame alt kõhedaks küll. Siis haarad ruttu oma suusad ja paned metsa
poole punuma. Kolmas hüüe TOTRUS.
No miks pääks ollema alati viis olümpiarõngast. Me panime oma võistkonna
lipule kolm. Esteks ju igalpool aint
koondatakse. Ja teiseks olli meitel
kõva kokkuhoid. Tolle kokkuhoitud raha
eest sai võistlejate suusad ja uisud
muuseumi jaoks kokku ostetu. Aga
nüüd ma jookse. Televusseri mehed
tahava meitega interviuud tetta. Olge siis
tublid ja tugevad!

Laupäeval, 8.märtsil toimuvad Karesseni
naistevastlad.
KAVA: 17.00 Kui lund piisavalt maas, siis on
kogunemine Vilismäel, et liugu lasta
19.00 Tantsuõhtu Esna wallamajas.
Vastlakuklid ja mahlajoogid võtke palun
ise kaasa! Tasku pange palun mõni EURO peo
toetuseks!
Pühapäeval. 9. märtsil algusega kell 12.00
toimub järjekordne lastehommik.
Seekord meisterdatakse Eesti lippe

Teade
Peetri postkontor
7.03.2014
avatud: 08.00-12.00
8.03.2014
avatud: 08.00-13.00
24.03.-28.03.2014.a.
suletud

Meie hulgast on lahkunud
NATALJA PÕLDSAM
19.08.1925-30.01.2014

Ikke ja alati teite Juuli.

Ostan PARIMA HINNAGA seismajäänud
kodumasinaid/elektroonikat, autoromusid, põllutehnikat, rattaid, tööriistu,
metalli jne. Transport ja demontaaz
TASUTA! Raha kohe! Rohkem infot:
58947301

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.

Tiraaž 200
Lehe trükib: OÜ Multipress
Küljendab: Andrus Kopliste

