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Sel korral olid valla sünnipäevale kutsu‐
tud ka kõik need valla pered, kus 2014.
aastal sündis uus pereliige. Pildil annab
vallavolikogu esimees Paul Sepp üle
meene Selgei Trofimovi perele.
Foto: Ilme Säde

Käru vald tähistas sünnipäeva
21. novembril olid vallakodanikud ja
Käru valla sõbrad oodatud Käru pritsimajja, et üheskoos tähistada Käru valla 23.
sünnipäeva. Kutsetega olid palutud valla
teenetemärgi omanikud ja pered, kuhu
2014. aasta oli toonud uue pereliikme.
Sünnipäevalisi tervitas vallavolikogu
esimees Paul Sepp, kes tänas kohaletulnuid
koduvalla tähtpäevale tähelepanu pööramast ja selle tähistamiseks aega leidmast.
Valla teenetemärk omistati sel aastal
vallavolikogu otsusega Käru Hooldusravi
keskuse meditsiiniõele Merle Gossile, kes
on 40 aastat pühendunult hoolitsenud
kogukonna kõige rohkem hooltvajavate
liikmete eest. Seda mitte ainult kutsetööna,
vaid kutsumusena. Tema kolleegid Käru
hooldusravi keskusest hindavad Merlet kui
tagasihoidlikku, kuid töökat, enda ja teiste
suhtes nõudlikku kolleegi. Ise justkui nähtamatuks jäädes on tema kohalolek tajutav
keskuses valitseva rahu ja koduse hubasuse järgi. Ta abistab hoolealuseid, maandab pingeid, kuulab kolleegide muresid,
annab nõu ja on toeks.
Sel aastal sündis Käru valla peredesse
kümme last, kellest kolmele kohaletulnule
anti valla sünnipäeval üle erilised meened Atla mõisakeraamikas valminud keraamilised inglid.
Sünnipäevapidu ilmestas ja elavadasid
aga kindlasti seitse noort muusikut
Tallinnast ehk ansambel “Pillikud”, kes
pakkusid vahva folkkontserdi.
Sünnipäevatordi küpsetas ja kohvi
keetis Toosikannu puhkekeskus.
Eva Seera

Head vallakodanikud!
Soovin teile kõigile palju õnne hiljutise
Käru valla sünnipäeva puhul! Kakskümmend kolm aastat ei ole just kõrge vanus,
kuid just nii vanaks taasiseseisvumisaegne
Käru vald 21. novembril sai. Kahjuks juhtus seekord nii, et mul ei õnnestunud koos
teiega osaleda valla sünnipäevapeol.
Vallavanema ametiga kaasnevaid kohustusi
täites tuli olla just valla sünnipäeval Soome
vabariigis töölähetuses. Seda küll peamiselt
Rapla maakonna, kuid seeläbi kahtlemata
ka Käru valla huvides. Siit tulebki välja see
oluline tunnus, mis Käru vallal on aidanud
püsima jääda - koostöö ja vastastikune
mõistmine ning valmidus panustada ühiste
asjade teostamisse. Kindlasti ongi koostöövõime maakonna teiste valdadega ja
maakondlike organisatsioonidega olnud
meie peamine tugevus, sest üksi ei suudaks
me eriti midagi - väikevald nagu me oleme.
Siiski ei tähenda väiksus seda, et me
teistest omavalitsustest viletsamad oleme.
Meil lihtsalt on vähem elanikke. Ja see on
vallaelanike jaoks tegelikult hoopis tugevus, sest kõik tunnevad kõiki ja suudavad
ning tahavad vajalikul hetkel abikäe ulatada, mis suures omavalitsuses võõraste
inimeste puhul nii lihtsasti ei läheks.
Ka sel, 2014 aasta hilissügisel on meil
asjad ikka hästi. Oktoobri- ja novembrikuus
Käru valda külastanud kultuuritöötajad,
täiskasvanud õppija nädalal osalenud
inimesed ja ka Riigikogu liige Karel Rüütli
märkisid tunnustavalt ära meie tehtud tööd
nii elukeskkonna kui teenuste kvaliteedi
parandamise osas.

Loomulikult on nii elukeskkonna kui
pakutavate teenuste osas veel arenguruumi,
kuid loodame et kavandatud plaanid teostuvad. Valla uus maanõunik on juba tööle
asunud ning kindlasti muutub seeläbi ehituse-, jäätmete ja maaküsimuste lahendamine kiiremaks, isegi kui alguses on
küsimusi rohkem kui vastuseid. Peatselt
saab selgeks ka tulevane valla vee- ja kanalisatsioonitrasside omanik ja seeläbi ka see,
kes esitab veebruaris Keskkonnainvesteeringute Keskusele taotluse aleviku veeja kanalisatsioonisüsteemide ehitamiseks
ning remondiks.
Väga positiivne on näha, et meile tuleb
uusi elanikke. Mitmed pikalt müügis olnud
majadest on sel aastal äkki uue omaniku leidnud ja isegi kui kõik Kärusse maja ostnud
kohe siia elama ei tule, vaid elamut esialgu
kasvõi suvilana kasutavad, näitab see seda,
et meil on mõnus elada.
Head meelt teeb ka see, et koolis on õpilaste arv kasvamas ning järjest rohkem leidub vanemaid, kes mõistavad rahuliku
miljööga maakooli eeliseid linnakooli ees.
Kooli aupäeval osaledes oli mul uhke tunne
kuulata meie õpilasi ja õpetajaid valjusti
hümni kaasa laulmas. See kõlas nii ilusasti,
et üks lasteaialaps peale laulu lõppu plaksutama hakkas.
Ma olen Käru valla inimeste üle
uhke. Aitäh teile!

Elari Hiis
vallavanem
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VALLAMAJAS ARUTATI JA OTSUSTATI:

Algatati Käru valla arengukava
koostamine ja kinnitati lisaeelarve
13. novembril toimunud Käru
vallavolikogu istungil kinnitas
volikogu Käru vallavolikogu I
lisaeelarve, kus põhitegevuse
tulud on 21 827 eurot ja
põhitegevuse kulud -18 827
eurot ja investeerimistegevus
-3 000 eurot.
Maamaksu laekumist suurendati 2 500
eurot, põhikooli omatulu laekumist suurendati 4 322 eurot. Eelarve tuludesse lisati
kooli kokkutuleku osavõtutasu 1 290 eurot,
loodetust 600 eurot rohkem laekub toiduraha ja õpilaste osalustasu teistelt omavalitsustelt 710 eurot. Koolile on laekunud 888
eurot ruumide rendi eest, auhinnaraha vanapaberi kogumise eest 125 eurot ning lasteaia kohatasu 709 eurot. Kultuuri omatulu
laekumist suurendati 1481 eurot (südamenädala läbiviimine, teatri ühiskülastused,
ruumide rent). Päästeametilt laekub Käru
vabatahtliku abikomando ülalpidamiseks
3 000 eurot (väljasõidutasud, valmisolekutasu, koolitatud liikme hüvitis).
Eelarvesse kanti laekunud
summad

Tegevuskulude toetuste reale lisati kultuuriürituste läbiviimiseks 4 654 eurot,
lapsehoiuteenuse korraldamiseks 506 eurot
ja Eesti Töötukassalt palgatoetust 515 eurot.
Vallavalitsuse kuludele lisati 795 eurot
(Rapla maakonna 2015.a. kalendrid 300
tk.), Käru vabatahtliku abikomando
kuludele lisati 3 000 eurot inventari soetamiseks, raudteeäärse terviseraja valgustuseks ja haljastuskuludeks lisati 1 116
eurot, kohamaksu laste muusikakooli
kuludes suurendati 1 099 eurot ja laste
huvikoolide osamaksu suurendati 432
eurot. Raamatukogu kuludesse lisati 337
eurot uute arvutite ostmiseks ja Käru
Rahvamaja kuludesse lisati 5 799 eurot ürituste läbiviimiseks. Käru Põhikooli
kuludesse lisati 1500 eurot õpikute ja töövi-

Uus maanõunik ametis
Käru valla maanõunikuna
asus 25. novembrist tööle
Janelle Leenurm.
Maanõuniku vastuvõtu ajad
vallamajas on: E, N 8-17
lõunapaus 12-12.45
Kontakt tel: 489 2668
e-post: janelle@karuvald.ee
Käru valla uudised ja teated
kodulehel
http://karuvald.kovtp.ee/

hikute ostmiseks ja 4 458 eurot ruumide
majandamiskuludeks ja ürituste läbiviimiseks. Vallapoolsetele sotstoetuste summale lisati juurde 1082 eurot ja 3 000 eurot
sotsiaalteenuste korraldamise raha suunati
investeerimistegevusse, mille eest osteti
Viljandi 10-3 kinnistu valla sotsiaalkorteriks.
Haridus- ja Teadusministeeriumilt
laekus 6 000 eurot Käru Põhikooli katuse
remondiks.
Põhjalikuma ülevaate lisaeelarvest saab
valla koduleheküljelt.
Kinnitati riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord, mis reguleerib riigi rahastatava
raske või sügava puudega lapse lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamist. Rahalist ülejääki võib kasutada ainult raske või sügava puudega lastele ja
nende peredele sotsiaalteenuste osutamiseks ja arendamiseks.
Algatati arengukava koostamine

Istungil otsustati algatada Käru valla
uue arengukava koostamine eesmärgiga
täpsustada valla arengudokumentides seatud eesmärke, sihte ning luua alus valla
plaanipärasele arengule ja selle rahastamisele, lähtudes kehtestatud arengudokumentidest, valla majandus- ja sotsiaalvaldkondade prognoosist, hetkeolukorrast ning
valla rahalistest võimalustest.
Arengukava koostamise protsess

November 2014: vallavolikogu otsus
uue arengukava koostamise algatamiseks
Detsember 2014: Arengukava keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise
vajaduse tuvastamine vallavalitsuse korralduse eelnõu algatamiseks või mittealgatamiseks.
Jaanuar 2015: Tööks vajalike ekspertrühmade moodustamine.
Veebruar- märts 2015: Lähteolukorra
analüüs. Visiooni ja arengueesmärkide sõnastamine ning arenguvalikute tegemine.

Märts- aprill 2015: Tegevuskava koostamine ning finantsplaani väljatöötamine.
Vallaelanike kaasamine – avalikud arutelud.
Mai 2015: Arengukava eelnõu avalikustamine valla kodulehel. Arengukava avalik
väljapanek (4 nädalat).
Juuni 2015: Avalikustamise ja avaliku
arutelu käigus laekunud ettepanekute
analüüs ja vajadusel arengukava täiendamine.
Juuni- august 2015: Arengukava eelnõu
esitamine menetlemiseks ja kehtestamiseks
Käru vallavolikogule.
Kuna uue arengukava koostamine on
pikk protsess, siis oli vaja olemasoleva
arengukava kehtivust pikendada. Volikogu
otsustas olemasolevat Käru valla arengukava kehtivusaega pikendada kuni 2019 aastani, sest seaduse kohaselt peab kehtiv arengukava hõlmama vähemalt nelja eelseisvat
eelarveaastat. Pikendatud Käru valla arengukava ja tegevuskava on viidud kooskõlla
toimunud muutustega ning lisatud on uued
planeeritavad tegevused.
Valla teenetemärgi nominente
oli sel aastal kaks

Vallavalitsus tegi volikogule ettepaneku
anda Käru valla teenetemärk endisele Käru
Hooldusravi Keskuse AS juhatuse liikmele
Anne-Ly Reedele ja sama asutuse pikaajalisele töötajale meditsiiniõde Merle
Grossile. Volikogu otsustas anda välja ühe
teenetemärgi ja seda Merle Grossile
kauaaegse pühendunud töö eest meditsiiniõena. Teenetemärk koos tunnistustega
anti pidulikult üle valla sünnipäevale
pühendatud vastuvõtul 21. novembril 2014.
Järgmine vallavolikogu istung toimub
18. detsembril.

Ülle Sizask
Elari Hiis
Liia Tõnismäe

Kalendrid ootavad vallamajas
Käru vallavalitsusse on jõudnud 2015. aasta Raplamaa
rahvarõivateemalised kalendrid.
Käru valla poolt kingitakse uue aasta kalender igale valla perele.
Kalendritele tuleb aga vallakodanikel endil vallasekretäri juurde
järgi tulla, sest sageli on postkastid liialt väikesed kalendri
mahutamiseks või vettib kena kalender kastis mitu nädalat enne
kui postkasti omanik ta sealt avastab.
Esimesed kalendrid jagati valla peredele välja valla sünnipäeval.
Vallaleht
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Seltsielu maal vajab
ka riigi panust
Eesti ühiskonna üheks tõsisemaks väljakutseteks on võitlus
ääremaastumise vastu, võitlus
selle nimel, et elu maal ei
hääbuks ja et ka tühjaks jäänud
külades hakkaksid taas toimetama inimesed, et sealt kostuks
laste kilkeid.

Kohaliku elu ja kohalike kogukondade
toetamine kuulub nii riigi kui omavalitsuste kohustuste hulka. Võtmeküsimuseks
on siin mõistagi töökohtade säilitamine ja
uute loomine, inimeste liikumisvõimaluste
parandamine ja ka see, et kool asuks kodu
lähistel.
Paljud inimesed on jäänud raskuste
kiuste maaelule truuks. Seda just rahulikuma ja turvalisema elukeskkonna pärast, et
hing oleks vabam ja lapsed kasvaksid linnakärast eemal, looduse keskel. Kui
soovite, siis ka kodukohatunde või teadmise pärast, et juba minu esivanemad
elasid siin. Kõiges selles mängib sageli
olulist rolli rahva- ja seltsimajade tegevus,
laiemalt külaliikumine, mis on viimastel
aastatel paljudes Eesti nurkades hoo sisse
saanud.
Aktiivsed inimesed on haaranud initsiatiivi – nad koostavad küla ajalugu, ehitavad külaplatse, taastavad seltsimaju,
viivad ellu projekte, loovad uusi traditsioone … Nad on heas mõttes külahullud,
kes suudavad ka teistes tekitada kogukonnatunnet ja luua emotsiooni, et me oleme
üks küla, et me kuulume kuhugi ja
tegutseme selleks, et elu oleks elamisväärsem. Nad on inimesed, kes pühendavad oma vaba aja sellele, et tõestada, et
elu maal on võimalik. Just tänu neile liigub
vanker õiges suunas.
Seltsitegevusest on kujunenud
eestluse selgroog

Üle Eesti tegutseb arvukalt tublisid ja
tarmukaid külaseltse. Toon näiteks
Harjumaal asuva Jõgisoo seltsimaja, mille
kohalikud talumehed panid püsti 1925.
aastal, olles eelnevalt kogukonnalt raha
kogunud ja laenu võtnud. Ka täna kuulub
see uhke seltsimaja kohalikule rahvale.
Jõgisoo seltsimaja tegevuses lööb kaasa
juba kuues põlvkond: lapsed, kes alles
avastavad kaunist kodukanti.
Erinevatel kohtumistel külaliikumise
ja rahvamajade liidritega olen jõudnud
tõdemusele, et kaasaegsest seltsitegevusest on kujunenud omamoodi eestluse ja
rahvuskultuuri selgroog, mille kulminatsiooniks on laulu- ja tantsupidu. On hämmastav, kui paljud inimesed korraldavad
vabatahtlikkuse korras kohalikku elu. Nad
on kohal talgutel, käivad huviringides,
laulavad ja tantsivad ja teevad kõik selleks, et laulu- ja tantsupeost saaks tõeliselt
suur eesti rahva pidu.
Aastate jooksul on aidanud külaelu
edendada nii riik kui ka omavalitsused.
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SDE visiit
Raplamaale tõi
valda Karel Rüütli

Euroopa Liidu struktuurivahendite toel on
renoveeritud
hooneid,
korrastatud
külaplatse, soetatud keraamikaahjusid või
helitehnikat. Tõsi, omavalitsused on üsna
erineva innukusega siin õla alla pannud.
Lisaks puudub täna nägemus, mis saab
edasi ja kuidas säilitada saavutatu.

14. novembril väisas Käru
valda Riigikogu liige Karel
Rüütli. Tegemist oli osaga
sotsiaaldemokraatide fraktsiooni kahepäevasest visiidist
Raplamaale.

Enam tuleb panustada
inimestesse

Rüütli tutvus kohaliku elu-oluga külastades erinevaid vallas tegutsevaid ettevõtteid ja asutusi. Ringkäik algas Toosikannu
Puhkekeskuses, mida külaline kui
jahimees hästi teadis. Just novembrikuus
olid puhkekeskuse aladele kohale toodud
ka 99 punahirve Lätist, kes ka tol hommikul pakkusid põllul silmailu. Toosikannus andis vallavanem Elari Hiis külalisele
lühikese sissejuhatava ülevaate ka Käru
vallast ja muredest, mille lahendamisele
saaks ehk Riigikogugi kaasa aidata.
Pikemalt kõneldi teede hooldamisest ja
ühistranspordi võimalustest.

Tunnistagem, et viimaste aastatel on
päris palju investeeritud ehitistesse ja
inventari. Aga selleks, et tagada külaelu
jätkusuutlikus - külaseltside, seltsimajade,
rahvamajade sisuline ja elav tegevus - on
vaja luua süsteem, mis annab kindlustunde neile sädeinimestele, kes loovad ja
hoiavad maapiirkondades rahvakultuuri.
Pahatihti raugeb eestvedajatel, kes on
päevasel ajal seotud oma põhitööga, jõud
just vaimuelu ja sisulise tegevuse suunamisel. Öötundidel võib küll kirjutada
projekte ja tegeleda raamatupidamisega,
kuid mitte juhendada huvitegevust.
Tunnistagem ka seda, et riik ei ole seni
neile inimestele piisavalt tähelepanu
pööranud, jättes vastutuse kohaliku kogukonna ja omavalitsuste kanda. Kardan, et
ilma riigi täiendava panuseta hakkab sära
sädeinimeste silmades tuhmuma.
Seega on rahvakultuuri hoidjate väärtustamine hädavajalik. Riik peaks kohalike
omavalitsusi toetama elanike arvu järgi nö
pearaha põhise kultuuritoetusega, mis
võimaldaks tõsta kultuuritöötajate palkasid, panustada külaseltside tegevusse ning
pakkuda enam kindlustunnet ka neile
ringijuhtidele, kes tegutsevad vabatahtlikkuse korras. Raha kõrval on oluline ka
seadusandluse muutmine. Miks mitte
koondada vastavad regulatsioonid rahvakultuuri seadusesse, mille väljatöötamine ja kinnitamine jääks küll uue valitsuse ja riigikogu teha.
Tasub analüüsida ka seda, kuidas seltsid või rahvamajad saaksid pakkuda
erinevaid teenuseid. Mitmes külas on
loodud inimestele võimalused kaugtööks.
Mõned seltsimajad pakuvad laste päevahoiuteenust, vajadusel on kohal ka
massöör või juuksur, on kohvikuid ja muuseume…
Jõgisoo seltsimaja kunstiringis alustanust on tänaseks saanud silmapaistev
keraamik. Noor andekas inimene sai tuule
tiibadesse tänu sellele, et talupojad otsustasid 90 aastat tagasi luua seltsimaja ja et
taasiseseisvumise järgselt taastas kohalik
kogukond järjepidevuse.
Oleme oma arvult väike rahvas, kuid
meie kultuur on suur. Oleme rahvas, kes
on ennast vabaks laulnud. Et Eesti küla
elaks, tuleb panustada ka küla- ja seltsiliikumisse.
Karel Rüütli
Riigikogu liige
SDE

Asutused ja ettevõtted on
väikesed, aga kõigil on oluline
roll valla elus

Riigikogu liige tegi tutvust Käru
Hooldusravi Keskusega, mida tutvustas
keskuse juhataja Heili Burmeister, kes
rõhutas keskuse vajadust laieneda ja tõi
välja Käru keskuse tugevad kohad, millele
tuginedes võiks keskus tulevikus ehk enam
spetsialiseeruda.
Traageldajat tutvustas külalisele pearaamatupidaja laine Parts, kelle sõnul
makstakse Kärus õmblejatele enam palka
kui paljudes õmblusettevõtetes. Töö aga
kiidab tegijat. Traageldajat teatakse kui
väga kvaliteetset sisustustekstiilide tootjat.
Käru Põhikoolis võttis külalist vastu
kooli direktor Reelika Lippur, kelle sõnul
teeb rõõmu laste arvu tõus koolis ja lasteaiarühmades. Samas ei ole enam selles valguses sugugi ebareaalne mõte koolimaja
juurdeehituse vajadusest. Rüütli tõdes, et
laste võimalused Kärus kasvamiseks ja
õppimiseks on väga head. Ka meie mudilaste ruumid ja võimalused annavad silmad
ette enamusele linna lasteaedadest.
Rääkimata veel loodusest, mis otse klassiaknast lausa sisse trügib.
Põgusalt peatuti sel aastal osaliselt
valminud pritsimajas ja raudteeäärsel terviserajal, mis mõlemad annavad Kärus
elamisele lisaväärtuse.
Kädva küla seltsimajas kõneldi aga
pikemalt Kädva seltsi eestvedajatega setsi
tegevusest ja võimalustest. Tiit Uus andis
Rüütlile üle 1. eksemplari trükisoojast raamatust, mis kõneleb Käru valla ajaloost
ning mida esitletakse laiemalt alles jõulukuu alguses.
Karel Rüütli sõnul jäi ta oma visiidiga
Käru valda igati rahule ning avaldas arvamust, et ringkäik vallas andis talle ettekujutuse, et siin on palju enam kui ehk pealtnäha tundub.
Vallaleht
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KOOLI(M)ELU

Kooli sünnipäeva puhul
oli kõigil võimalus aseta‐
da oma küünal suurde
küünlajalga. Pildil ase‐
tavad küünlaid 1. klassi
õpilased koos õpetaja Ly
Paasiga, keda direktor
tunnustas tehtud töö
eest sünnipäevaaktusel
kooli tänukirjaga.
Foto: Eva Seera

Hingedekuu tõi nii karnevalitamist
kui kooli sünnipäeva
Novembrikuu koolielus juhatas sisse 31.
oktoobril toimunud vahva muinasjutupäev. Koolimajas liikus ringi palju
huvitavaid tegelasi: erinevaid loomi, igatsorti superkangelasi, palju printsesse ja
haldjaid ning teisi vahvates rollides lapsi.
Õpetajad Liia ja Angela olid koos vanema
lasteaiarühma lastega muutnud oma rühmaruumi õudustetoaks, kus sai pimedas
taskulambiga mitmesuguseid tegelasi otsitud ja erinevaid tondi- ning kratilugusid
kuulatud. Õpetaja Eva eestvedamisel mängiti vahetundide ajal lustlikke mänge, mis
kaasasid nii lasteaia lapsed kui ka kooli õpilased. See oli tõesti tore päev, mis juhatas
sisse novembrikuu ehk eesti rahvapärimuses hingede rändamise aja.
Perepäev=vahva teatrietendus ja
ühine lustimine

6. novembril kutsuti koolimajja nii
lapsed kui lapsevanemad, et ühise pereõhtuga tähistada lähenevat isadepäeva.
Temaatilise sissejuhatuse tegid lasteaia
mudilased ja 2. klass, esitades luuletusi isast
ja vanaisast. Külla tulnud oli Miksteater,
kes pakkus kõigile etenduse „Telefonilood“, kus väga lihtsate ja käepäraste
vahendite ja suure mängulustiga toodi publiku ette mitu toredat pala Gianni Rodari
samanimelisest raamatust. Etenduse toimumist Kärus toetas „Teater maale“ programm ning osa Miksteatri etendusele
kulunud summast tasuti Käru koolile
kevadel „Vanapaber 2014“ kampaania käigus saadud loosiauhinna rahaga.

Lisaks olid pereõhtuks ette valmistatud
mõned vahvad mängud ühiseks lustimiseks.
Meenutati 80-ndate mängu Valgusfoor,
„ussid“ püüdsid kätte saada oma sabaotsa,
mängiti ka tähelepanumänge rõngaste ja
mänguasjaga ning ringmängu. Õhtu lõppes
kärme kringlisöömisega.
Pereõhtul sai aga lugeda saali seintele
seatud lugusid „Kuidas ma endale nime
sain?“. Lasteaia ja 1. klassi lapsed uurisid
oma emalt-isalt kuidas nad endale nimed
said. Nimelood olid vahvad ja põnevad,
tuues nii mõnegi lugeja näole rõõmsa naeratuse.
Kontrolliti laste hammaste olukorda

4. novembril käis koolimajas hambaarst
Eve Kohv, kes vaatas üle nii lasteaialaste
kui kooliõpilaste hambad ning andis
vajadusel lapsevanematele tagasisidet laste
hammaste seisukorrast. Lastega, kes
vajavad kooli poolt korraldatud ravi, on
koostöös hambaarstiga plaanitud esimeseks
visiidipäevaks 13. jaanuar.
Rahvastepallis taas karikas

5. novembril toimusid Rapla maakonna
koolinoorte 4.-5. klassi rahvastepalli EV.
Põhikoolide (80 ja vähem õpilasega) ja
algkoolide grupis (osaleda lubatud 6. kl üks
õpilane) saavutasime I koha. Võistkonda
kuulusid: Rasmus Hunt, Rauno
Valdmann, Keelika Ruddi, Mical
Zelinski, Marian Hunt, Keiri Männik,
Pamfilius Singh, Kevin Morten Viljak.

14. novembril külastasid riigikogu sotsiaaldemokraatide esindajad oma ringkäigul
Käru vallas ka koolimaja, jagades tunnustust meie kooli sõbralikule atmosfäärile ja
maja funktsionaalsusele.
15. novembril toimus vabariikliku
Edgar Valteri sünniaastapäevale pühendatud fotokonkursi „Kuidas õppida vaatama?“ lõpetamine, kuhu oli ühe väljavalitud
töö autorina kutsutud ka meie kooli õpilane
Elisabeth Saarpere.
Mis koolis tegelikult toimub?

18. novembril ootasime kooli kõiki lapsevanemaid Käru kooli „Lahtiste uste päevale“. Toimusid tavapärased tunnid ja tegevused, kus lapsevanemad said näha just
meie igapäeva tegevust. Võimalus oli vaadata oma lapse ja kaasõpilaste tegutsemist
kooli ja lasteaia keskkonnas ning ühiselt
koos õpetajatega vahetati esmaseid muljeid
koolipäevas nähtud-kuuldud asjade kohta.
Aitäh lapsevanematele, kellel oli võimalik
sellel päeval koolimajast läbiastuda.
Sünnipäev sai karjääriteemaline

24. novembril tähistasime kooliperega
kooli 250. sünnipäeva ja kooli aupäeva.
Sellel aastal oli kooli sünnipäev seotud karjääri- ja elukestva õppe teemadega. Õpilastega viis karjääriteemalisi mänge läbi
Raplamaa Rajaleidja keskuse karjäärinõustaja Katri Kanarbik. 4.-6. klassi õpilastega
kohtus vallavanem Elari Hiis, kes rääkis
kohaliku omavalitsuse toimimisest ja struktuuridest. 7.-9. klasside õpilastega kohtus
OÜ Piperon tegevjuht Kalev Palling, kes
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KOOLI(M)ELU
andis ülevaate majanduse ja ettevõtluse
alustest. Aitäh päeva külalistele, kes avasid
õpilastele karjääri- ja elukestva õppe
teemasid tavapärasest erineva vaatenurga
alt. Toimus ka pidulik aktus, mille raames
anti kooli tänukirjad õpetaja Ly Paasile ja
kooli katlakütja Peep Orbile. Aktusele
järgnes sünnipäevakringli söömine. Kuna
ühel korralikul sünnipäeval peaksid olema
ka kingitused, siis sellest päevast jäi kõlama mõte, et me kõik saame teha koolile
kingituse, kui me järgmisel aastal õpime
oma võimete kohaselt ning käitume sõbralikult ja viisakalt.
25. novembril olid koolis liikvel jälle
natuke kummalised tegelased, kes olid valdavalt valget või tumedat värvi riietuses –
toimus kadri- ja mardipäeva tähistamine.
Nooremas lasteaiarühmas käisid külas
kadrid ja üheskoos kooliperega toimus
kadri-mardi kombestiku tutvustamine ning
läbimängimine.
26. novembril osalesid meie kooli õpilased Airika Tuisk, Keiri Männik ja
Rauno Valdmann maakondlikul 4. klasside mälumängul, kus saadi tubli keskmine
tulemus.
Sellega olemegi jõudnud juba detsembrikuusse, kus on sobilik teha kokkuvõtteid
selle õppeaasta I poolaastast ja seada
plaane II poolaastaks. Õpilased saavad
paari nädala pärast uuesti tunnistused, kus
kajastuvad nende järjepideva ja võimetekohase õppetegevuse tulemused. Koolist
saavad tunnistuse 50 õpilast ja jõuluvanalt
kingituse 29 lasteaialast. Õppeaasta teise
pooaasta plaane aitab kooliperel seada 2.
detsembril kokkutulev Käru Põhikooli
hoolekogu uus kooseis, kes peab oma
esimese koosoleku.
Valmistume jõuludeks

Detsembrikuu põhiline tunniväline
tegevus on seotud jõuludeks valmistumisega. Alustame jõuluperioodi esmaspäeva hommikutel kell 8.30 ühiselt advendiküünalde süütamise ja nädala jõulumõtte
jagamisega ning lõpetame 15.-19. detsembril toimuva jõulunädalaga.
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RAAMATUKOGU UUDISED

Raplamaa raa‐
matukogude
töötajad tegid
tervisepäeva
raames Kädval
kepikõnni
treeningu.
Foto: Ilme Säde

Maakonna raamatukogutöötajad
kogunesid Kädvale
Novembrialguse soojal sügispäeval
kogunesid Rapla maakonna raamatukogutöötajad Kädva küla seltsimajja.
Liikumisaasta pani kokkutulnud rahva
liikuma. Maakonna tervise edenduse spetsialist Ülle Laasner viis läbi kepikõnnikoolituse ning jagas praktilisi näpunäiteid soojendusharjutuste tegemisel.
Maja perenaine Eha Vist tutvustab, kuidas
Kädva küla koolimajast sai hubane
külakeskus. Käsitöötoas sai imetleda
kohalike meistrite näputööd ning väikeses
raamatukogus oli väljapanek annetatud
raamatute vanimatest eksemplaridest.
Maakonna raamatukogudes leiduvaid
uusi hea tervise ja toitumise raamatuid
tutvustas Ilme Säde. Nagu ütleb Nastja
oma hea tervise kokaraamatus: „Toit ei ole

pelgalt vahend, mille abil inimene elus
püsib. Toit on ravim, mille abil saab jagu
pea kõikidest maailma hädadest“.
Toitumisnõustaja Ene Mägi rääkis
õigest toiduvalikust ning pakkus degusteerimiseks tervislikke snäkke, hummust
ja erinevaid idandeid. Oma silmaga näha
ja maitsta sai nii suhkrulehte, amaranti,
toortatart jm. Valgus- ja värviteraapia
BIOPTRON lampide kohta jagas selgitusi
Zepter firma Eesti esindaja Eve Laks.
Õppepäeva
korraldasid
Rapla
Maavalitsus, Rapla Keskraamatukogu ja
Käru raamatukogu ning rahastati Euroopa
Sotsiaalfondi programmist „Tervislikke
valikuid toetavad meetmed 2013-2014“.
Ilme Säde

SPORT

Võrkpallinaised võistlevad südilt

Jõulunädal

15. detsembril süütame
küünlad kooli jõulukuusel.
16. detsember on päkapikkude
ja mängupäev
17. detsember on
meisterdamispäev
18. detsembril kell 9-10.30
peame jõululaata, kus müüjateks
ja teenuste pakkujateks on
lasteaialapsed ja kooli õpilased.
Ostjatena ootame koolimajja ka
kõiki huvilisi!
19. detsembril kell 17.00
koolipere ühine JÕULUPIDU.
Ilusat jõuluootusaega!
Reelika Lippur
koolijuht

Novembris osales võrpallinaiskond nii maakondlikul
kui üle-eestilisel turniiril.
Novembri esimesel laupäeval osaleti
Kohilas peetud maakonna karikavõistlusel. Võistluspäev ise oli pikk ja väsitav,
mida kergemaks ei teinud fakt, et
varunaistepink oli täiesti tühi. Seega ei
tohtinud keegi lubada endale halbu sööte,
väsimust, väänatud jalga või mõnda muud
mängu takistavat tegurit. Raskeks tegid
olukorra ka pausid. Võibolla on veider
mõelda, et pausid võivad olla pärssivad,
kuid kui mänguvaba aeg on juba pikem
kui 15 minutit, siis hiljem ennast uuesti
soojaks saada on üpris raske ja nõuab väga
suurt motivatsiooni. Meie saime sellega
aga hakkama ja naasime koju väärika 3.
kohaga, jäädes alla vaid Märjamaa ja
Kohila valla naiskondadele.

Järgmine mängupäev algas 16. novembri varahommikul, sest naiskond alustas
võistluspaika sõitmist juba kell 7.40 hommikul. Seekordsed mängud ootasid meid
Hiiumaal, kus toimusid meie alagrupi
rahvaliiga mängud. Lisaks meile olid
kohale tulnud ka Abja-Halliste naiskond
ning loomulikult kohalik võistkond Hiiu
Teed. Ka sel päeval ei saanud kõrvale hiilida tobedast pausist, mis seekord venis üle
tunni. Kahjuks olime ainus võistkond,
kellel paus kahe mängu vahele jäi ja võibolla seetõttu pidime tunnistama mõlema
naiskonna paremust. C-alagrupis on veel
kaks võistkonda, kellega meil on plaan
lähiajal mängida ning kindlasti lähme ja
anname endast parima. Meil ei ole küll
ühtegi varumängijat, kuid see-eest on kõik
kuus naist tasemel!
Dagmar Seera
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Kerro pidas
sünnipäeva
õhupallidega ja
vilede saatel
Pereklubi 37. aastapäevapidu on peetud. Sünnipäevapeole kohaselt kaunistasid
saali erikujuliste õhupallide buketid ning
järgmiste pidude korraldusloosidki olid
peidetud õhupallidesse. Korraldava laudkonna Reinud liikmed olid varustatud
teemakohaste koonusmütside ja viledepasunatega.
Aastast tegid põgusa ülevaate klubi
peremees-perenaine. Laudkondade esindajad õnnitlesid klubi ning andsid üle parimad soovid, lilled ja luuleread. Enne uute
liikmete vastuvõtmist ja novembrikuu sünnipäevalaste õnnitlemist viidi läbi nimede
kontrollmäng „Tunne kerrokat“, mille tulemuseks oli küll tõdemus, et põhiliikmed on
tuttavad, aga harva klubi külastavate liikmete nimed on päris sassis. Sünnipäevalastele oli õhupallid õiteks kokku keeranud
Lily.
Veduritena jätkavad Inge ja
Kristjan

Mitmevooruline ja tasavägine võistlus
toimus perenaise valimistel ning klubi
juhtidena said kroonitud taas Inge ja
Kristjan. Traditsiooniliselt oli neil ülesandeks tordi jagamine. Viimaks sai ohjad
ansambel „Poolen Band“ ning ühislaulude
kõrval pandi tantsima järjest nii mehed kui
naised. Kell oli nelja tunni jagu üle südaöö,
kui ansambel hakkas lõpuks pille kotti
panema.
Järgmise peo - jõulupeo korraldab
laudkond Alati5 27. detsembril.
Ilme Säde

NÕUANDE VEERG

Nõuandeid
internetis
ostlemiseks ehk
tea oma õigusi
veebikliendina
Mugav on ostud teha kodust
väljumata – just sellist võimalust pakuvad e-kauplused.
Kindlasti on e-poest tellimine hea alternatiiv tavakauplusest ostmisele, kuid võrreldes tavakauplusest ostmisega on internetis ostlemisel mõningad nüansid, millega
tarbija peaks arvestama.
Eraisik või juriidiline isik

Enne e-poest kauba tellimist tuleb
endale selgeks teha, kas pood kuulub juriidilisele või füüsilisele isikule. Seda saab
teada, kui vaadata, kelle pangakontole
tuleb raha kanda ja seejärel kontrollida, kas
ettevõte või füüsilisest isikust ettevõtja on
registreeritud äriregistris. Paljud eraisikud
müüvad kaupu ja teenuseid kuulutuste
kaudu internetiportaalides ja ka suhtlusvõrgustikes. Sellisel juhul on oht, et ostetav
kaup on võltsitud, lisaks ei kehti eraisikult
ostes kaubale seadusest tulenev kaitse ega
laiene tarbijaõigused ning tarbija ei saa
probleemide korral pöörduda tarbijakaitseameti poole.
Lisaks eraisikult ostmisele on risk
suurem ka kauba tellimisel väljastpoolt
Euroopa Liitu (EL). Tellides kaupa kolmandatest riikidest, näiteks USA-st või
Hiinast, ei saa tarbija probleemide korral
abi tarbijakaitseametist ega EL-i tarbija
nõustamiskeskusest.
Üldine taustakontroll

Kuna internetis on palju fiktiivseid ekauplusi, mille abil võetakse vastu tellimusi neid kunagi täitmata, on oluline
enne ostmist teha lisaks e-poe üldine taustakontroll. Selleks tasub otsingumootorite
abil vaadata lisainfot müüja varasema tegevuse ja ostjatega käitumise kohta, kuid seejuures arvestada ka sellega, et sotsiaalmeedias ja ajaveebides võidakse levitada
ebaõigeid ja eksitavaid arvustusi ja ülevaateid konkreetsete e-kaupluste või eteenuste kvaliteedi kohta. E-poe tausta
kontrollimisel on abiks ka tarbijakaitseameti kodulehel olev must nimekiri ekauplejatest, kes ei järgi seadusi või ei täida
oma kohustusi tarbijate ees või keelduvad
täitmast tarbijakaebuste komisjoni otsuseid. Lisaks tasub enne tellimuse tegemist
saata müüjale kiri mõne küsimusega ja
vaadata, kas ja kuidas kaupleja sellele
vastab.

Kaunilt kujundatud õnnitluskaardi
andis klubile üle laudkonna Naabrid
lauavanem Lisanne Lepind.
Foto: Ilme Säde

E-poe tingimused ja tarbijale
mõeldud muu teave kodulehel

Enne ostmist tuleb vaadata, kas ja millist tarbijale mõeldud infot e-kaupluse

kodulehel leidub. E-poe veebilehel peab
kindlasti olema järgmine teave: müüja
nimi, asukoha ja e-posti aadress, kuhu
probleemide puhul pöörduda; lepingust
taganemise, kauba tagastamise ja pretensioonide esitamise tingimused; kuidas ja
millal peab kauba eest maksma; kui kaua
võtab aega kauba kohalejõudmine ja kui
suur on postikulu, samuti see, kes kannab
tagastamiskulud. Tarbijat tuleb teavitada ka
sellest, kui tema sõlmitavale lepingule ei
laiene taganemisõigus või kui mingi tegevuse tõttu taganemisõigus lõpeb.
Välismaise e-poe kodulehel peab olema ka
märgitud, milliste riikide seadused sealt
ostes kehtivad.
E-poes tuleb tutvuda tähelepanelikult
kauba tellimistingimustega, seejuures
pöörata eriti suurt tähelepanu sellele,
kuidas ja millal peab kauba eest maksma ja
millised võivad olla lisakulud.
Ostude eest tasumine

Mõistlik on internetiostude eest tasuda
rahvusvahelise krediitkaardiga, sest nii on
ebaausa kaupleja otsa komistamisel
suurem võimalus ette makstud summa
panga abiga tagasi saada. Risk on väiksem
ka siis, kui teha makse deposiitarvele vastava vahendaja kaudu (nt PayPal).
Suuremate ostude tegemisel tasub eelistada
kauplejaid, kes soovivad saada osalist
ettemaksu või võimaldavad hoopis
maksmist kauba kättesaamisel.
14-päevase taganemisõiguse
kasutamine

Oluline on teada, et e-poest ostetud
kaubaga võib tutvuda samamoodi nagu
jaekaupluses. Kui ostetud toode mingil
põhjusel siiski ei sobi või tarbija pole
teenusega rahul, siis on tal õigus lepingust
taganeda 14 päeva jooksul alates kauba
kättesaamisest või teenuslepingu sõlmimisest.
Tarbija peab olema kursis, et kui ta
otsustab kasutada 14-päevast taganemisõigust, siis peab ta tegema selleks e-kauplejale kindlasti ka taganemisavalduse.
Tarbija poolt kauba tagasisaatmise ja ekaupleja poolt tarbijale raha tagastamise
tähtaeg on 14 päeva. Seejuures peab kaupleja tarbijale lisaks kauba maksumusele
tagastama kauba kättetoimetamisega seotud kulud. Kauplejal on õigus tagasimaksega viivitada juhul, kui tarbija ei ole kaupa
tagasi saatnud või esitanud tõendit, et ta on
kauba teele pannud.
Kadri Paul
tarbijakaitseamet
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Ilmus raamat Käru valla
ajaloost
6. detsembril kell 12.30
toimub Kädva seltsimajas
raamatu „Käru vald - piirivald“ esitlus.
Raamatus on juttu nii Käru valda läbinud ajaloolistest piiridest kui ka Käru valla
põhja- ja kirdeserva küladest, millest osad
on tänaseks kaardilt kadunud. Samuti on
raamatu autor Tiit Uus kokku kogunud
valiku tekste Käru piirkonna ajaloost ja
tänapäevast ning kirja pannud nii valla
naabruses asuvad külad ja looduskaunid
kohad kui ka lood Käru valla inimestest,

kes on jätnud jälje Eesti vabariigi või Käru
valla ajalukku.
Raamat on kaasahaarav ja huvitav, selle
kirjutamisele aitasid kaasa oma lugudega
Eerika Alatsei, Uno Feldschmidt, Rein
Gross, Jaak Herodes, Eha Metsallik, Urve
Ojala, Aime Pallon, Enn Pärn, Helle
Sildmäe, Vello Talmet, Virve Vaino ja Ants
Vist, kes kõik kas siin elavad või Käru
kandiga lähemalt või kaugemalt seotud on.
Raamatut on võimalik osta nii esitlusel
kui ka Käru raamataukogust ja selle hinnaks on 8 eurot.
Elari Hiis

TEATED ja REKLAAM

Haprale
jääle minek
on eluohtlik

Laupäeval, 6. detsembril
Kädva küla seltsimajas
kell 10-16

JÕULULAAT

Päästeamet soovitab lastevanematel ja õpetajatel
rääkida lastele varakult jääohutusest.
Tuletage neile meelde, et oktoobri- ja
novembrikuus kraavidele ning väiksematele veekogudele tekkiv jääkirme ei
ole veel valmis lustimiseks.
Varajased „talverõõmud” võivad
lõppeda väga kurvalt ja kindlasti ei soovi
seda meist mitte keegi. Oktoobri lõpus sai
päästeamet mitu teadet, et lapsed mängisid
juba esimeste külmadega tekkinud õhukesel jääl. Jääle on ohutu minna aga alles
pärast paarinädalast külma, kui jää paksus
on vähemalt 10 cm. Meeles tuleb pidada
seda, et jää on õhem sildade juures, kõrkjate ümbruses ning allika- ja suubumiskohtades. Samuti on jää tavaliselt nõrgem
voolava veega veekogudes. Ka pragude ja
lõhedega jää on ohtlik, sest ilmastikutingimuste muutumisel võivad praod
ja lõhed ületamatuteks muutuda. Jääst läbi
vajumisel saab saatuslikuks eelkõige külm
vesi, mis mõne minutiga tegevusvõime
halvab, mitte ujumisoskuse puudumine.
+4 kraadises vees (jääalune vesi Eesti
oludes) kaotab täiskasvanud inimene teadvuse kuni 10 minuti jooksul, lapsed ja
eakad veelgi varem.
Lastele tuleks selgitada, et õnnetus
võib juhtuda ka madalasse vette kukkudes.
Näiteks on päästjatele suve lõpust teada
juhtum, kus väikesesse veesilma kukkus
laps ning sattus selle tagajärjel tõsisesse
ohtu. Õnneks suudeti ta päästa. Traagilise
lõpuga näited sellest aastast on aga veel …
Siinjuures soovib päästeamet eraldi
rõhutada, et lapsi ei tohi jätta veekogude
lähedusse üksinda. Ei ole vahet, milline on

Tiit Uusi koostatud Käru valla aja‐
loost kõneleva raamatu kaanepilt.

Müügil Kädva naiste käsitööd,
Traageldaja jõulukaubad, ehted ja
Tuppervare tooted.

parajasti aastaaeg. Väikelaste mõtted ja
liikumised on kohati ettearvamatud ning
üksi olles võivad need osutuda neile endile
ohtlikuks.
Olge palun tähelepanelikud ning ärge
riskige enda ega laste eludega. Rääkige
lastele ning ka lähedastele nõrga jääga
kaasnevatest ohtudest ning võimalikest
tagajärgedest. Selgitage lisaks, mida ohus
olles ette võtta ja kuidas käituda, kui
nähakse kedagi abi vajamas. Kui tunnete,
et jääte selles osas hätta, küsige nõu
päästeameti ennetajatelt. Kindlasti ärge
jätke tähelepanuta oma lemmikloomi.
Loomad nagu lapsedki ei taju hapra jääga
seotud ohtusid ja võivad läbi õrna jää vette
vajuda ning iseseisvalt sealt nad enam
välja tulla ei suuda.
Päästeamet palub ohtlike olukordade
ennetamiseks ja vältimiseks teie igaühe
kaasabi. Nõrgal jääl viibijatest ei tohiks
niisama mööda jalutada, nad tuleb sealt
koheselt ära kutsuda. Abi vajavat inimest
märgates helistage numbril 112.

Kristi Kais
Lääne päästekeskuse pressiesindaja

kell 12.30 raamatu
„Käru vald – piirivald“ esitlus.
Raamatu autor Tiit Uus
kell 13 rahvatantsijate esinemine
Töötab kohvik

Olete oodatud!

Pühapäeval,
14. detsembril
Kädval Tuule talus

Ilu õpituba 3
Teema: looduslikud
maiustused jõuluajaks
Kaasa väike osalustasu.
Anna oma osalussoovist
kindlasti teada Ilmele või
Evale, sest kohtade arv
on piiratud.
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Bussiliinid täienevad 1. jaanuarist!

Õnnitleme uue
vallakodaniku sünni puhul!

13. novembril kinnitati Rapla maakonna bussiliini nr 11
Rapla-Kädva-Käru graafiku muudatused, mis hakkavad
kehtima 1. jaanuarist 2015.
Liin 1102

Vahastu tee 7.55

Lelle 14.50

Kädva 7.57

Kädva 15.02

Lellest 8.09

Vahastu tee 15.10

Rapla raudteejaam 8.45

Lungu 15.18

Rapla kesklinn 8.50

Käru 15.23

Rapla bussijaam 8.52
Liin on käigus puhkepäevadel.

Liin on käigus tööpäevadel.
Liin 1108

Käru 15.25

Liin 1103 Rapla bussijaam17.45

Lungu 15.30

Rapla kesklinn 17.46

Vahastu tee 15.40

Rapla raudteejaam 17.52

Kädva 15.43

Lelle saabub 18.18,väljub 18.31

Lelle 16.00

Kädva 18.46

Rapla raudteejaam 16.48

Vahastu tee 18.49

Rapla kesklinn 16.56

Liin on käigus iga päev.
Liin 1110

Vahastu tee 18.50

Rapla bussijaam 16.58
Liin on käigus tööpäevadel.

Kädva 18.52

Liin 1111 Rapla bussijaam 6.20

Lelle 19.10

Rapla kesklinn 6.21

Rapla raudteejaam 19.41

Rapla raudteejaam 6.27

Rapla kesklinn 19.47

Lelle 6.51

Rapla bussijaam 19.50

Kädva 7.08
Vahastu tee 7.13

Liin on käigus iga päev.

Lungu 7.23

Liin 1104 Rapla bussijaam 9.35
Rapla kesklinn 9.36
Rapla raudteejaam 9.41
Lelle 10.33

Käru 7.27

Liin 1112

Käru 7.40
Lungu 7.45

Vahastu tee 10.48

Vahastu tee 7.54

Lungu 10.55

Kädva 7.57

Käru 11.00

Lelle 8.13
Rapla raudteejaam 8.38

Liin 1109 Rapla bussijaam 14.00
Rapla kesklinn 14.02
Rapla raudteejaam 14.08
OÜ Slepe teostab kvaliteetseid
pottsepatöid. Ehitame ning
remondime ahje, pliite, kaminaid
ja teisi küttekehi. Hinnad mõistlikud. Tel 5016112 (Andres).

Käru Vallaleht

Õnnitleme detsembrikuu
eakaid sünnipäevalapsi!
103
17. dets. Salme Haljaste
86
23. dets. Paul Sillar
75
31. dets. Mai Roos
70
10. dets. Vello Oks

Liin on käigus tööpäevadel.

Kädva 10.46

Liin on käigus E ja R.

Kristi Tuisul ja
Ülari Rüütmaal
sündis
4. novembril
tütar
MIIA MARIA

Kirikuteated
24.detsembril kell 15.00
Jõuluõhtu jumalateenistus.
28.detsembril kell 15.00
Jumalateenistus
pihi- ja armulauaga.

Rapla kesklinn 8.43
Rapla bussijaam 8.44
Liin on käigus tööpäevadel.
Kaastöid ja infot detsembrikuu
Käru Vallalehte ootame
hiljemalt 15. detsembriks
vallamajja või e-posti aadressile
eva@karuvald.ee .

Tähelepanu!

Juriidilistel ja füüsilistel isikutel, kes
soovivad osaleda Käru valla 2015.
aasta eelarves, palume taotlused esitada vallamajja hiljemalt 10. detsembriks 2014.
Taotlused võib postitada ka valla eposti aadressiga: karuinet@estpak.ee

Väljaandja Käru Vallavalitsus, tel 489 2666, e-post karuinet@estpak.ee
Toimetus: Eva Seera, tel 5302 2015, e-post: eva@karuvald.ee, Liia Tõnismäe tel 489 2666.
Toimetusel on õigus kirju ja teisi kaastöid
nende selguse huvides toimetada ja lühendada.

Vallavalitsus
Tiraaž 300
Trükkinud OÜ Sõnasepp

