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Üle 20 aasta on Käru valla bussi rooli
keeranud muhe bussijuht Aivar, kelle
sõnul on nende aastate jooksul maha
sõidetud ligi miljoni kilomeetri. Suur
osa sellest on sõidetud koos kooli‐
Foto: Eva Seera
õpilastega.

Käru valla bussi rool on
kindlates ja sõbralikes kätes
24. jaanuaril tänati Eesti
Maanteemuuseumis
seitset koolibussijuhti,
kes valiti parimatena
välja esitatud 47 roolikeeraja seast üle Eesti.
Üks tunnustuse pälvinutest oli Käru valla bussijuht Aivar Saarpere,
kelle kohta bussijuhina
kuuleb kiitust nii lastelt
kui täiskasvanutelt.
Aivar Saarpere töötab Käru vallas bussijuhina alates 1993. aastast. Alates esimesest
tööpäevast on tema üheks tööülesandeks
sõidutada õpilasi ning lasteaialapsi hommikul kooli ja lasteaeda ning õhtul tagasi
koju. Koolibussijuhi tööpäev algab hommikul kell 6.45, kui tuleb minna esimesele
õpilasringile. Talvel algavad tööpäevad
veelgi varem, sest buss on vaja lumest
puhastada ja soojendada. Peale tunde, õpi-

lasi koju viies, lõpeb bussijuhi tööpäev
natuke enne kella viit. Praegu sõidab Aivar
kahte õpilasliini, kuid varasemalt on olnud
ka kolm-neli õpilasliini ning läbitavad
vahemaad on olnud pikemad. Kõige selle
juures suudab Aivar olla kohal õigel ajal ja
rõõmsas tujus. Lisaks igapäevastele õpilasliinidele sõidutab Aivar kooliõpilasi ja
lasteaialapsi võistlustele, teatrisse, õppekäikudele jne. Mõnikord on tööd niipalju, et
kui üks sõit lõppeb siis uus kohe algab ja
kui vaja siis aitab Aivar kaasa mõelda
kuidas kõik sõidud tehtud saaks. Aivar on
suurte kogemustega, täpne ja kohusetundlik
bussijuht. Temaga sõites tunned end alati
turvaliselt. Buss on õigeaegselt sõiduks
valmis, puhas ja korras ning bussis kehtivad
kindlad sõidureeglid.
Sõbralik ja vastutulelik

Aivar on alati heatujuline, sõbralik ja
mõnusa huumorisoonega avatud inimene,
kes tunneb oma töö iga nüanssi. Ta tunneb
huvi, kuidas lastel koolis läheb. Kui mõni
laps elab peatusest kaugemal ja ilm on halb,
viib bussijuht lapse koju. Ta ei jäta kunagi
lapsi ega täiskasvanuid tee äärde, ikka

peatab bussi ja küsib: „Kas viin su edasi?“
Oma tööd ja lapsi ta armastab. Samuti
peavad lapsed bussijuht Aivarist lugu. Kui
lasteaialapsed sõitu lähevad, kuuleb ikka
küsimusi, et kas me lähme onu Aivari bussiga. Kooliõpilased aktsepteerivad Aivari
sõnu, tema heatahtlikud ja isalikud nõuanded on alati asjakohased. Lapsed lehvitavad
onu Aivari bussile ja Aivar lehvitab vastu.
Sageli sõidab Aivar peale õpilasringi
Tallinna, Pärnu või Viljandi teatrisse ja ta
varub aega bussi pesemiseks. Võistlustel
käies on sageli külm ja vihmane, bussijuht
Aivar kutsub ikka meid sooja bussi. Ta
tuleb ka raja äärde võistlusi jälgima.
Ekskursioonidel käies aitab ta teekonda
paika panna. Kuna Aivar reisib palju, siis
oskab ta oma kogemustest anda ka ka häid
soovitusi. Samuti ei pea ta paljuks aidata
lastel lõket teha või telki üles panna.
Korrektne ja asjalik

Aivar on ise eeskujulik liikleja ja on sellega eeskujuks nii õpilastele kui täiskasvanutele. Aivar vääris igati tunnustamist
pikaajalise, väga lapsesõbraliku ja kohusetundliku töö eest koolibussijuhina.
(järgneb lk 4)
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Aasta lõpus lisandus
valla eelarvesse ligi 15 000 eurot

VALLAMAJAS ARUTATI JA OTSUSTATI:

18. detsembril peetud
volikogu istungilt puudus
Kalev Palling. Istungi
peateemaks oli valla eelarve.
Pearaamatupidaja Ülle Sizask andis ülevaate 2014. aasta II lisaeelarvest ning
tutvustas 2015. aasta eelarve eelnõud.
Tulude poolele lisati kokku 14 537
eurot. Füüsilise isiku tulumaksu laekus
aasta lõpu seisuga 2014. a. eelarve plaanist
rohkem 11 128 eurot. Päästeametilt Käru
vabatahtlikule päästekomandole laekus
rohkem 157 eurot. Raamatu „Käru valdpiirivald“ müügist laekus 800 eurot. Toimetulekutoetuste maksmiseks eraldati riigieelarvest 1379 eurot. Sihtfinantseerimisena
laekus Rapla Maavalitsuselt psühholoogilise nõustamise kompenseerimiseks 318
eurot ja 755 eurot projektiraha siseturvalisuse ja vabatahtliku tegevuse toetuseks.
Kulude poolel kaeti lisarahaga Käru
Põhikooli küttesüsteemi tasakaalustamine
ja tsirkulatsioonipumba vahetus 4089 euro
ulatuses, pritsimaja suurem elektri ja küttekulu seoses maja remondiga 2330 euro
ulatuses ning kardinate soetamise kulu 1713
euro ulatuses. Koduhoolduse personalikulude katteks suunati 1237 eurot. Jäätmekäitluseks lisati 667 eurot ja terviseraja
valgustamiseks 615 eurot. Lisaks kaeti
väiksemate summadega asutuste põhitegevusest tingitud väiksemaid kulutusi.
Volikogu kinnitas II lisaeelarve.
2015. aasta eelarve eelnõus on tulumaksu kasvuks planeeritud 5 %, riigi poolt eraldatavat hariduskulude toetuse summat ei
ole veel teada, eelnõus on arvestatud 2014.
aastal eraldatud numbritega. Eelnõusse on
arvestatud 5 % palgatõus. Majandamis-

kulude numbrid võrreldes eelmise aastaga
Sizaski sõnul eriti ei muutu.Volikogu otsustas lugeda eelarve I lugemine lõpetatuks ja
suunata 2015. aasta eelarve 2. lugemisele.
Kirjalike ettepanekute esitamise tähtajaks
kinnitati 15. jaanuar 2015.
Muutus Käru valla toetuste kord

Muudeti määruse „Toetuste maksmise
tingimused ja kord” sissejuhatust ning
paragrahve 2 ja 4.
Paragrahv 2 tekst muudetakse ja sõnastati järgmiselt:
(1) Sünnitoetust makstakse kui üks lapsevanem või lapsendaja on olnud rahvastikuregistri andmetel Käru valla elanik
vähemalt üks aasta enne lapse sündi ja teine
lapsevanem või lapsendaja lapse sünni
registreerimise ajaks.
(2) Muudel põhjustel otsustatakse sünnitoetuse maksmine Käru vallavalituse
poolt isiku põhjendatud taotlusel ja sotsiaalnõuniku ettepanekul.
(3) Toetust on õigust taotleda kuni lapse
ühe aastaseks saamiseni. Sünnitoetust ei
maksta, kui laps on riiklikul ülalpidamisel
või kui sünnitoetust maksti ühele vanematest teises omavalitsuses.
(4) Sünnitoetuse suuruseks on 200
eurot.
(5) Sünnitoetust makstakse iga sündinud või lapsendatud lapse pealt.
(6) Täiendavat sünnitoetust makstakse
kui laps on saanud kolme aastaseks ja
varem on määratud sünnitoetus Käru
vallavalitsuse poolt ning mõlemad lapsevanemad või lapsendajad või üksikvanem
on olnud alates lapse sünni registreerimisest
endiselt Käru valla elanikud.
(7) Täiendava sünnitoetuse suuruseks
on 300 eurot.

(8) Toetuse taotlemise aluseks on ema,
isa, lapsendaja või hooldaja kirjalik avaldus, milles peab olema märgitud lapse nimi
ja sünniaeg ning millisele pangaarvele kantakse toetuse summa või soovitakse toetust
saada sularahas. Avaldusele lisatakse ka
lapse sünnitunnistuse koopia.
(9) Täiendava toetuse saamiseks käesoleva paragrahvi lõike 6 alusel esitab lapsevanem, eestkostja või hooldaja vallavalitsusele uue avalduse.
(10) Täiendavat sünnitoetust ei maksta,
kui laps on riiklikul ülalpidamisel või teise
omavalitsusüksuse lasteaia nimekirjas.
(11) Aastatel 2012 kuni 2014 sünnitoetust saanud lapsevanematele makstakse
täiendavat sünnitoetust sel ajaperioodil
kehtinud korra järgi.
(12) Toetuse maksmise aluseks on
vallavalitsuse korraldus.
Paragrahv 4 muudatus puudutab õpilaste sõidusoodustusi, mis sõnastati ringi
maakonnaliinide bussiliikluse Kädva kaudu
sõitmise tõttu.
Vallavanem Elari Hiis tutvustas
põgusalt 16. detsembril kinnitatud Raplamaa arengustrateegiat “Raplamaa aastani
2027” ja selle tegevuskava. Arengustrateegia tegevuskavas on sees Käru vallast Käru
hooldusravikeskuse laiendamine, Käru
Heade Tegude Muuseum, Käru Põhikooli
hoone energiasäästutööd, Käru aleviku
kergliiklustee ehitus, rekonstrueerimistööd
Käru Pritsimajas, Käru aleviku tänavavalgustuse rekonstrueerimine, Käru raudteejaamakompleksi arendustööd, KädvaLoosalu matkaraja ehitamine.
Kõneldi ka raudteeäärse terviseraja valgustusest, mis on seadistatud kellaajaliselt,
mitte hämaralülitiga.
Vallaleht

Vallavolikogu asutas varahaldusega tegeleva ettevõtte
22. jaanuaril toimunud
volikogu istungil otsustas
volikogu asutada ettevõtte
OÜ Käru varahaldus ning
kinnitas selle põhikirja.
Vastne valla ettevõte haldaks valla
torustikke, tegeleks heakorra ja haljastustöödega, haldaks kalmistut, valla bussi,
pakuks koristusteenust ning tegeleks jõukohaste remondi ja parandustöödega või
korraldaks nende tegemise. Vajaduse OÜ
asutamiseks tingis asjaolu, et omavalitsus ei
saa praegu kehtiva korra alusel taotleda
juba ammu kavandatava ühisveevärgi ja
–kanalisatsiooni väljaehitamiseks projektitoetust. Küll saaks seda teha aga omavalitsuse omandis olev ettevõte. Kiire konkurss
leidmaks varahaldusettevõttele tegusat
juhti, viidi läbi jaanuaris. Konkursile laekus
kaks pakkumist, ühe kanditaadiga alustab
vallavanem Elari Hiis läbirääkimisi.

Eelarvesse eelnõu sai täpsemaks

Volikogus oli II lugemisel valla 2015.
aasta eelarve. Vahepeal tehtud muudatusi
selgitas volinikele pearaamatupidaja Ülle
Sizask, kelle sõnul on aasta alguses selgunud mitmed olulised riigipoolsed summad, mis eelarvesse on lisatud. Nii näiteks
suurenes 5000 euro võrra riiklik tasandusfondi poolt laekuv summa, lisandus sotsiaaltoetusteks mõeldud raha, lähtuvalt
õpetajate palgamäära suurenemisest kinnitati haridusministeeriumi poolt ka senisest
suurem palgaraha. Selgus õpetajate koolituseks eraldatav summa. Lisati raha ka
raudteeäärse terviseraja valgustamiseks ja
suviseks hoolduseks, Kädva seltsimaja
ülalpidamiskulude katteks ning elektritöödeks koolimajas.
Eelarvesse lisati vallavalitsuse ettepanekul ka vallavara müügist laekuv prognoositav summa – 20 000 eurot. Mitmete
objektide müügiga juba aktiivselt tegele-

takse ning nende vastu on huvi tuntud. Nii
näiteks on plaan müüa endine kortermajade
katlamaja hoone, endine sovhoosi tankla,
endine sovhoosi mürgiladu Kädval, praegune tuletõrje garaaž, praegune tanklaplats
Tallinn-Viljandi maantee ääres. Volikogu
liige Janek Hunt oli skeptiline müügi õnnestumise osas ning arvas, et on üpris riskantne
arvestada eelarves summaga, mida praegu
siiski veel pole. Samas tõdes volikogu, et
kui huvilisi praegu kasutult seisva vara
vastu on, tuleb see kindlasti müüki panna.
Hoonete ülalpidamine vajab
investeeringuid

Investeeringute plaan sisaldab koolimaja maaküttesüsteemi rajamise projekti
omaosalust, pritsimaja päikeseküttesüsteemi projekti omaosalust ja ühisveevärgi- ja
kanalisatsiooniprojekti omaosalust. Investeeringute kogusummaks on ligi 30 000
eurot. Vallavanema sõnul toimetatakse juba
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Kelmid on liikvel!
Möödunud aasta sügisel pöördusid mitmel pool maakonnas võõrad nooremapoolsed meesterahvad valdavalt rahahädas
kohalike meeste poole. Kohalikele meestele pakuti kerget teenistust ning priid lõunasööki ning –jooki. Selleks ei pidanud
tegema muud, kui loovutama võõrastele
meestele oma isikuandmed ning koodid
millega e-keskkonnas õigustatult tehinguid
saaks teha.
Vastutasuks lubasid võõrad meesterahvad sadu eurosid ning väitsid, et koodide ja isikuandmete loovutamisest ei juhtu
neile midagi.
Aasta lõpus paraku aga olukord muutus. Kodustel aadressidel hakkasid kohalikele ilmuma teated, et nende nimele on
vormistatud e-keskkonnas mitmesaja
eurosid kiirlaene ning soetatud kauplustest
erinevaid kaupu. Öeldakse, et raha ei kasva
puu otsas. Kui keegi pakub lihtsalt rikkaks
saamise võimalust, tuleks sellest keelduda.

Aeg näitab, et selliste tehingutega nõus
olles, tuleb ainult paksu pahandust.
Kiirus peab vastama teeoludele

Maha sadanud lumi kadus sama kiiresti
kui tekkis. Teed muutusid hetkega vihmamärjast lumeseguseks ning libedaks.
Kohati jäi mulje, et autod on justkui kelgud, mis võistlevad pikema liu saamises.
Teadaolevalt on sõidukijuhtidel vajalik
valida teeoludele vastav sõidukiirus. Kõik
juhid seda paraku aga ei tee ning oma
oskuste ülehindamine võib lõppeda tee
ääres lumevallis, halvemal juhul neli ratast
taevapoole. Panen autojuhtidele südamele,
et muutlikud ilmastikuolud teevad teed
libedaks. Liiklemisel ülesnäidatav ettevaatlikus peaks olema igal sõidukijuhil esikohal. Tahame kõik ju õhtud veeta tervelt
oma pereliikmete keskel.
Jaan Sildoja
piirkonnavanem

Endine katlamaja hoone on muutunud ohtlikuks ning vajaks kiirelt lahen‐
damist kas lammutamise või siis renoveerimise ja uuel moel kasutusele
võtmise näol.
aktiivselt kõigi projektide koostamisega, et
need õigeaegselt ja korrektselt esitatud
saaksid. Vastused laekuvad hiljemalt juunis.
Noored plaanivad oma garaaži
rajamist

Seoses huviga soetada endine kortermajade katlamajahoone, tutvustas volikogule oma plaane Vahur Mäesalu, kelle
sõnul on ta kaalunud katlamaja hoonesse
garaaži rajamist, kus saaksid autohuvilised
noored oma sisepõlemismootoritega masinaid „putitada“ ja seeläbi ka oma harrastusega organiseeritult tegeleda. Volikogu
kiitis idee noorte garaaž rajada heaks, ent
kahtles selle sobivuses antud paika. Kui
tulevased omanikud garanteeriksid, et
hoone ümbruses ei toimuks kihutamist,
ülemäärast müra ja prügistamist, poleks
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Praktika aitas
tööst tegelikku
pilti saada
Õpin Tallinna Ülikooli Pedagoogilises
Seminaris kolmandat aastat sotsiaaltööd.
Igal aastal käime me kahel praktikal ja sel
sügisel olin praktikal Käru sotsiaalnõunik
Riina Hundi juures. Kuu aja jooksul tuli
mul vaadelda, millised on sotsiaaltöötaja
põhilised ülesanded, kuidas suheldakse
klientidega ja mis veelgi olulisem – kuidas
lahendatakse probleeme. Sain õppida kasutama andmeregistreid, täitma taotlusi,
koostama juhtumiplaani. Üheskoos tegime
ümber ka valla sünnitoetuste määruse.
Praktika jooksul käisin Pärnus koolitusel,
maakondlikul sotsiaaltöötajate teabepäeval
ning kahel kodukülastusel ja Käru koolis.
Märkasin, et erinevaid teemasid, millega väikese koha sotsiaaltöötajal ühe päeva
jooksul tegeleda tuleb on palju ja tihti on
need ka väga erinevad. Oskus ühelt probleemilt hoopis teisele teemale ümber lülituda on väga oluline ja jälgisin imetlusega,
kuidas Käru valla sotsiaalnõunik on selle
oskuse juba omandanud. Märkimata ei saa
jätta ka ajapuudust, mille tõttu sotsiaaltöötaja tihti ei jõua teha kõike, mida tahaks ja
vaja oleks.
Väärtustan praktika jooksul saadud
kogemusi väga, aga kõige enam just arutelusid Riinaga tööga kaasnevatest rõõmudest ja muredest, üldisest olukorrast meie
vallas ning probleemidest, millele tihti pole
kerge lahendusi leida.
Tänan Riinat võimaluse eest olla praktikal Käru vallas ja saadud kogemuste eest!
Ingrid Hiis
KOMMENTAAR
Riina Hunt:
Käru Vallavalitsus on olnud praktikabaasiks Tallinna Ülikooli ja Tartu Ülikooli
tudengitele. Oma kogemusest võin öelda,
et tudengid on igati erialast huvi üles näidanud ning neid juhendades võib päris
ootamatu tulemuseni jõuda. Seega leian, et
praktikast tulenev kasu on kindlalt kahepoolne, sest õpib ka juhendaja.

Uude aastasse
tantsiti veeta
majas

volikogul säärase tegevuse vastu midagi.
Samas tuleb arvestada, et tegemist on siiski elamupiirkonnaga, kus on kindlasti
keeruline hoida head tasakaalu, et ümbritsevate majade rahvas ei tunneks end häirituna ja samas noored saaksid tegeleda neile
huvipakkuva hobiga.
Volikogu kinnitas Käru valla jaoskonnakomisjoni riigikogu valimisteks järgmises koosseisus: Ilme Säde, Janelle Leenurm, Imbi Hiis, Maimo Nöps, Agnes
Saarpere, Katrin Laanemets ja Lily Tuisk,
asendusliikmeteks nimetati Aivar Saarpere
ja Eva Seera. Jaoskonnakomisjoni esimeheks kinnitas volikogu Ilme Säde.
Rahvakohtuniku kandidaadiks otsustati
Käru vallast esitada Helju Palling, kellel on
juba ka varasem kogemus selles ametis.

Käru pritsimajas 1. jaanuari ööl
kraanist vett ei tulnud ja seepärast ei
saanud kasutada ka tualettruume. Ehkki
esialgu „süüdistati” vee puudumises külmunud torusid, mis selle maja puhul on
olnud sagedaseks põhjuseks, polnud
seekord siiski nii. Selgus, et katkenud oli
hoopis pumbamaja ja hoone vaheline veetrass. Trassi remont telliti uue aasta alguses
OÜlt Piperon, kes tegutses kärmelt ning
juba 6. jaanuariks oli trass lahti kaevatud,
parandatud ja majas taas vesi olemas.

Eva Seera

Vallaleht
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KOOLI(M)ELU

Uus aasta tõi
kooli uue
päevaplaani

Käru valla bussi
rool on...

Eelmise aasta lõpetasime poolaasta
kokkuvõtete tegemisega. Ainult väga head
õpitulemused said II õppeveerandil:
Mirjam Hiis, Elisabeth Saarpere, Iris
Maria Kass, Krõõt Oks, Hendrik Hirs.
Head ja väga head tulemused said: Marinel
Perandi, William Jahesalu, Jan Richard
Raukas, Aikko Klemmer, Sandra Tõnisson,
Keiri Männik, Airika Tuisk, Simo Osakr
Juvanen. Puudulikud hinded olid tunnistusel kuuel õpilasel ning samuti tuli paaril
õpilasel alandada käitumisehinne mitterahuldavaks.

Käru valla koolibussijuhi Aivar
Saarpere iseloomustamiseks sobivad sellised sõnaühendid nagu „šveitsi kell“ ja
„peab saama“. Kogu oma pika bussijuhikarjääri jooksul on ta alati olnud õigel
ajal õiges kohas, seda sõltumata ilmast,
tervisest, kuu- või nädalapäevast. Kuna
koolibussi näol on tegu Käru valla
ainukese bussiga, siis pole haruldased
olukorrad, kui nädalavahetustel sõidetakse
mitte koolilastega, vaid pensionäride või
sportlastega. Kohalikke olusid tundva
inimesena teab ta täpselt, kes kuskohast
peale tuleb või maha läheb ja vajadusel
teeb kõne lapsevanemale, kui koolilast peatuses näha pole. Kindel on ka see, et kruusateedel kevadsügisesed kehvad teeolud
teda eriti ei takista ja kui Aivar vallamajja
kurtma tuleb, siis on asi juba väga hull.
Oma töövahendi ehk koolibussi eest hoolitseb ta eeskujulikult ja hoolimata pidevatest
kruusateedel sõitmisest on tema masina
alati puhas nii seest kui väljast.
Vallavalitsuse arvates on Aivar Saarpere
maailma parim koolibussijuht.
Elari Hiis
Käru vallavanem

Lähenevad aineolümpiaadid

Uus aasta algas kooli päevakava ja õpilastranspordi korralduse muutustega, kuid
praeguseks on koolipere muutustega kohanenud. Muuhulgas toovad toimunud muutused õpilastele kaasa suurema vastutuse ja
kohusetunde: päevakava planeerimine
(hommikul varem ärkamine, õhtul varem
magama minemine, sobiv aeg õppimiseks)
ning vastutus õigeks ajaks bussile jõuda.
Traditsiooniliselt algavad jaanuarist vabariiklike aineolümpiaadide piirkonnavoorud
ja jätkuvad maakondlikud õpi- ning
spordiüritused, kus vastavalt teadmistele ja
oskustele osalevad võimalusel ka meie
kooli õpilased. Lõpuklassi õpilased teevad
jaanuaris oma valiku põhikooli lõpueksamite osas.
Tulekul lemmikloomapäev

Tunnivälistes üritustes on jaanuarikuus
vähem tegevusi kui eelnevas detsembris
või järgnevas veebruarikuus. Juba sügisest
saadik on õpilased küsinud nii huvijuhilt
kui õpetajatelt, et millal toimub lemmikloomapäev, sest eelmisel õppeaastal
toimunud päevast on väga head mälestused. Lemmiklooma päev toimub 27.
jaanuaril ja kaasa võib võtta oma väiksema
koduse lemmiku (kass, küülik, hamster
jne), kui ta ei kujuta teistele ohtu ega tunne
end koolis halvasti. Samuti saab oma lemmikut tutvustada foto või pildi kaasabil.
Lemmikloomi puudutavatele küsimustele
saab vastuseid kohtumisel loomarst Eve
Hallimäega. Veebruaris tähistame kogu
kooliperega sõbrapäeva, vastlapäeva ja
Eesti Vabariigi sünnipäeva. 3. veebruaril
lähevad osad lasteaialapsed teatrisse ja 20.
veebruaril toimub kooliõpilaste õppekäik
Tallinnasse riigikogusse ja muuseumi.
Eelmise aasta lõpus esitas koolipere
koostöös huvigruppide esindajatega (lapsevanemad, vilistlased, vallavalitsus) meie
valla bussijuhi Aivar Saarpere kandidatuuri
konkurssile „Märka koolibussijuhti“. Meil
on väga hea meel, et meie valla bussijuht
sai tunnustust oma igapäevaselt tehtava
tubli töö eest.
Reelika Lippur
koolijuht

algus lk 1

Aivar on väga tore ja positiivne
inimene. Ta on ääretult täpne, olenemata
ilmast ja teeoludest, jõuab ta õigeks ajaks.
Aivar oskab lastega suhelda, kui ta midagi
ütleb siis ütleb põhjusega ja nii, et keegi
sellest ei solvu. Pigem lahendab olukorra
muheda huumoriga. See on oskus, mis
kuluks endalgi ära. Mina märkan koolibussijuhti ja tõstan tervituseks käe.
Lapsevanem, kelle kolm last
sõidavad koolibussiga

Ta on hea bussijuht. Ta ei riidle kui me
natuke kõvemalt räägime ja muusikat kuulame. Ta ütleb alati „tere“.
4.-klassi õpilane
Aivariga olid „sotid selged“, kui tema
midagi ütles siis nii oligi. Ei olnud vastuvaidlemist ega virisemist. Mehe sõna kuulati ja teda austati. Aivar on bussiroolis
rahulik ja kindla käega. Viskas mõnusat
nalja ja rääkis lugusid. Liikluses jälgib
reegleid ja sõidab ettevaatlikult. Bussiga
võiks praegugi sõita kui roolis oleks Aivar.
Vilistlane, kes sõitis koolibussiga
Seoses bussijuht Aivariga meenuvad
ainult soojad sõnad. Ei mäletagi nende
aastate jooksul teda mossis või tusasena.
Alati võtab ta sõitjaid vastu sõbraliku naeratusega. Koduteel on temaga tore lobiseda.
Bussi juhib ta alati kindlalt ja turvaliselt.
Õpetaja, kes sõidab koolibussiga
Bussijuht Aivariga kohtusin esimest
korda siis, kui ma uue inimesena vallas
otsustasin koolibussiga kaasa sõita õpilasliinid, et paremini saada ülevaade meie
kooli õpilastest ja kogukonnast laiemalt.
Aivar tervitas mind rõõmsalt ja hakkas
mulle giidiks. Märkasin, et Aivar teab
täpselt kus lapsed elavad ja maha lähevad.
Kuid lisaks sellele oskas ta mõnusa
huumoriga rääkida lugusid kohtadest ja
majadest mis bussi akna tagant mööda
vilksasid. Tänu Aivarile sain ma väga hea
esmase ülevaate kogukonnast ja mõistsin,
et Aivar tõesti hoolib lastest ning oma
kogukonnast. Tänu Aivarile oli koolibussiringe lõpetades hinge pugenud hea ja
rahulik tunne.
Reelika Lippur
Käru Põhikooli direktor
Palju õnne Aivar ja nael kummi!

Raudteeaidal sai
küttesüsteem
paika

Tööd päikesepaneelide paigalda‐
miseks algasid 26. jaanuaril.

Veel vana aasta sees paigaldati raudteeaidale ehk Noorteaidale kaks soojuspumpa,
mis sealsetes ruumides pideva sooja sees
hoiavad. Iga hetk on aida katusele tulemas
ka päikesepaneelid, mille ülesandeks
elektrienergia tootmine ja seega hoone
püsikulude vähendamine. Terve energiasüsteem saab täielikult toimima hiljemalt
märtsikuu lõpuks, kui kogu vajaminev
dokumentatsioon on valmis ja erinevate
osapoolte poolt kooskõlastatud.
Juba täna on võimalus kasutada aita nii
ürituste, kui ka erinevate huvitegevuste tarbeks, kõik soovid ja mõtted on kindlasti
teretulnud. Erinevates küsimustes võib
ühendust võtta telefonil 53451781 või eposti aadressil mait.leemet@gmail.com.
Mait Leemet
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2014. aastal loeti palju
krimikirjandust
Laenutuste edetabelis on
kolmandiku jagu krimiromaane ja üle kolmandiku
eesti autorite raamatuid.
Esikohal on Lars Kepleri „Painajalik
leping”. Raamatu autori pseudonüümi taga
on abielupaar Alexander ja Coelo Anhdoril,
kes eraldi olid edukad kirjanikud juba
varem. Nüüd on nad koos pühendunud
kriminaalromaanide sarjale, mille peategelaseks on karismaatiline soomerootslasest
politseinik Joona Linna. Peagi jõuab meie
lugejani sarja 4. raamat „Uneliivamees“.
Tabeli esimeses pooles on ka sarja 3. raamat
„Tuletunnistaja”.
Camilla Läckberg on pärit Rootsi läänerannikul asuvast Fjällbackast, kus toimub
ka teoste („Jutlustaja” ja „Jääprintsess”)
tegevus.
Vene autori Darja Dontsova iroonilisi
krimiromaane on alates 2003. a meie
kogusse saabunud 59 nimetust. Sel aastal
on edetabelis „Ihtüandri luikede järv” ja
„Hirmsa ilu kehastus”, kus uurimist
toimetab asjaarmastaja Daša Vassiljeva.
Lugejate poolt on hinnatud Henning
Mankelli Wallanderi lood: „Püramiid“,
„Naeratav mees”, „Käsi”, „Riia koerad”.
Nendes on peategelaseks Ystadi kriminaalpolitseinik Kurt Wallander. Raamatus
„Enne külma” astub isa jälgedesse tütar
Linda. Autor on sündinud 1948. aastal
Stockholmis. Mankelli romaane on maailmas müüdud üle neljakümne miljoni
eksemplari ja neid on tõlgitud enam kui neljakümnesse keelde.
Enamlaenutatud eesti autor esikümnes
on Mart Kadastik „Suvi sulab talvel”,
Merilin Seppard „Saskia”, Reeli Reinaus
“Kliinilised valed” ja Avo Kull „Reporter“.
Esimese 30 hulgas on nii tuntud eesti kirjanikke: Ira Lember, Erik Tohvri, Adena
Sepp, Eia Uus ja Reet Kudu kui vähemtuntud: Helen Eelrand, Adeele Rass.
Populaarsed on raamatud sarjadest:
„Põhjamaade romaan”, “Minu ...” ja
„Varraku ajaviiteromaan”.
Lasteraamatutest on edetabelis eespool
Heli Illipe-Sootak „Väike jope” ja Aino
Perviku „Härra Tee ja proua Kohv”.
Annetuste kogu viimased saadetised
hõlmavad raamatuid koolieelikutele kirjastuselt Koolibri ning Avita kirjastuse raamatuid, pildimappe, noodiraamatuid ja muud
toetavat õppekirjandust.
Sari „Õpetajate õpituba“ on loovale ja
aktiivsele õpetajale. Kristi Kirbits „Reis
mööda põnevaid teid” on abiks lapse arengu toetamisel ja hindamisel. „Liisusalmidest lauamängudeni“ (Merika Lillo)
sisaldab luuletusi, mõistatusi, liisusalme ja
lauamänge.
„52 rolli- ja matkimismängu” (Anneli
Arike), sobib kasutamiseks lisaks õppetegevusele näiteks ka rühma- ja klassiõhtul või
sünnipäevapeol.
Erika Kalamees on koostanud raamatu
„35 sõrmesalmi ja käemängu vanavanemate varasalvest”, mis sisaldab väikese osa

Eesti Rahvaluule Arhiivis leiduvaid
käemänge ja sõrmesalme.
Noortele loodushuvilistele on ilmunud
„Looduse teejuhi” sarjast „Metsaelanikud”
ning „Veelinnud”. Sarjast „Väike looduselamus” tutvustatakse rebase ja siili
põnevat elu ning sõpru. Loomamosaiigi
õppemängus saab kokku panna 80 loomapilti. Suureformaadilised värvifotode komplektid tutvustavad soo-, metsa-, põllu-,
vee- ja kaldataimi ning kevadlilli.
Aasta arvudes

Eelmisel aastal lisandus kogusse ostude
ja annetuste teel üle 600 raamatu, ajakirjade ja ajalehtede aastakäike üle 60. Et raamat riiulile lahedasti ära mahuks on vaja
maha kanda samas suurusjärgus eksemplare. Praktikas on seda ellu viia raske. Maha
kantud nimetuste arv jäi alla 400.
Aastate lõikes on vähenenud valla
elanike arv ning raamatukogu kasutajate
arv. Lugejaid-kasutajaid oli 372. Kuna raamatukogu oli lugeja jaoks eelmisel aastal
lahti tuntavalt vähem, siis statistilised näitajad on langenud: külastusi veidi üle 8 000,
laenutusi üle 13 000, sealhulgas perioodika
laenutusi kolmandiku jagu. Suurenenud on
virtuaalkülastuste arv.
Tuttavad kohad ja nimed
lähiminevikust

Meie lugeja jaoks pakub kindlasti huvi
Erika Rosimannuse raamat „Ühe mälu
pank”, mis on nii mälestuste-, eluloo-,
luule, artiklite- kui ka kirjavahetuse raamat.
Siin leidub autori mõtisklusi ja targutusi
läbi aja ja elu. Raamatukogust on veel
võimalik osta Tiit Uusi raamatut „Käru
vald - piirivald”.
Uut krimisõpradele

Tuntud krimiautorite (Beaton, Nesbo,
Francis) kõrval taani autori Lene Kaaberbøli „Poiss kohvris“, Hannah Swenseni
mõrvamüsteeriumi sarjast Joanne Fluke
esimene raamat „Mõrv šokolaadiküpsistega“, Nicolai Lilini „Siberi haridus :
lapsepõlv kriminaalide maailmas”.
Mehist lugemist

Timo Porvali „Just nii, härra seersant!“ on kohustuslik kirjandus neile, kel
ajateenistus veel ees ning muhe meenutus
neile, kel kaitsevägi juba selja taga.
Militaristi päevik : Vene kroonu
kroonikad. Toimik nr. 3, Lennuväe lood /
Humoorikad juhtumised N. Liidu lennuväest. Vaino, Enn Metsanotsu
Petrone prindi „Minu ...“ sarjast on
viimati ilmunud väljaanded California,
Londoni, Petreburi ja Ugrimugri kohta.
Eesti autoritelt „Sinine soon kättemaksja peas“ (Aarne Ruben); „Tuusik teisele
kaldale“ (Kati Saara Vatman) „Paarismäng“
(Mart Kadastik) „Silmini armunud“ (Elme
Väljaste) „Viisteist naeratust“ (Marek
Kahro) „Ühe elu killud“ Tuule Lind.
Ilme Säde
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Psühhiaatrilised
haiged saavad abi
Rapla haiglas
Rapla on üks maakondadest,
kus haigla saab pakkuda
psühhiaatrilist ravi nii polikliiniku vastuvõtul kui haiglas
statsionaarselt.
Psühhiaatrilise haiglaravi jätkumine on
viimastel aegadel küsimusi tekitanud. Ma
saame kinnitada, et haiged saavad ka edaspidi ravi haigla psühhiaatria osakonnas.
Kui haige seisund vajab konsultatsiooni ja
ravi mujal raviasutustes, siis suunatakse ta
meilt edasi.
Alates jaanuarist 2015 hakkasid polikliinikus vastu võtma lisaks dr Lily
Kanterile mitmed teised psühhiaatrid, mis
annab patsientidele arsti valiku võimaluse
ja lühendab ravijärjekordi.
5. jaanuaril alustas dr Lembe Ermos,
kelle vastuvõtud hakkavad toimuma
esmaspäeviti. Dr. Ermos omab pikaaegset
kogemust laste- ja noorukite psühhiaatrina.
16. jaanuaril oli vastuvõtul dr Eneken
Allikmäe, 23. jaanuaril võttis vastu dr
Katrin Orav, edaspidi 1-2 korda kuus.
Üks kord kuus jätkab patsientide vastuvõttu dr Tamara Babitševa.
Alates detsembrist alustasime vaimse
tervise õe vastuvõtuga (psühhiaatria
osakonna õde Aimra Toost). Õe vastuvõtule saab haigeid suunata vaid psühhiaater. Õde annab nõu haiguse sümptomitega tõhusamaks toimetulekuks ja koostöös
psühhiaatriga planeerib edasist ravi.
Psühhiaatriliste haigete ravimine on
meeskonnatöö. Psühhiaatri ja vaimse tervise õe kõrval on oluline osa psühholoogil
ja kliinilistel psühholoogidel, kindlasti ka
patsiendi pereliikmetel ja lähedastel. See
hõlmab läbimõeldud raviplaani koostamist, psühhoteraapiat jne. Kavandame
psühhiaatrilise päevastatsionaari tööd. Sel
juhul ei pea patsiendid ööpäevaringselt
haiglas viibima, vaid saavad päeva jooksul ettenähtud ravi, nõuandeid ja osalevad
psühhoteraapia seanssidel ning muudes
tegevustes.
Psühhiaatri vastuvõtule tulekuks EI
OLE vaja perearsti saatekirja. Kui tunnete,
et teil on mure ja vajate abi, registreerige
esimesel võimalusel registratuuri kaudu
(tel 48 90 710, 44 90 711) Teie poolt valitud psühhiaatri vastuvõtule.
Rapla Haigla
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Miks müüa oma metsa või põllumaad
interneti enampakkumistel?
Mets - meie varandus

Eestis on 90 000 erametsa omanikku.
Osad neist majandavad oma metsa aktiivselt. Teised seevastu pole metsamajandamise ja kõige sellesse puutuvaga väga
kursis. Tegelikult ei peagi olema. Meil
kõigil on oma töö ja tegemised ning pole
võimalik ning vajalik alati kõigest kõike
teada. Oluline on leida vajadusel oma ala
spetsialist ning kasutada kvaliteetseid
teenuseid. Seda ikka selleks, et kvaliteet ja
tulu oleksid maksimaalsed ning hiljem
poleks vaja kahetseda tehtud otsuseid.
Mets kasvab pikalt ja tulu sealt saab
vaid mõne korra põlvkonna jooksul. Seda
olulisem on, et saadav tulu oleks õiglane ja
ei peaks tundma hirmu pettasaamiste ees.

Küsitlusi majandisööklate kohta
saab täita paberil ka Käru raamatu‐
kogus.
Eesti Põllumajandusmuuseum
kogub meenutusi majandisööklate kohta. Oodatud on
ka fotod, menüüd jne.
Võistluse tähtaeg 10. september
2015. Tulemused kuulutatakse välja Eesti
Põllu-majandusmuuseumis 10. oktoobril.
Suunavad küsimused:

Kus asus söökla, mida kirjeldate?
Mis aastatel te seal käisite?
Kas see oli ühendatud kaupluse, (suuremates majandites) restoraniga vms?
Kuidas vaatas rahvas sööklas söömisele (luksus, igapäevane asi vms)?
Kui jõukohased olid hinnad?
Kas söökla tõttu oli võimalik kodus
mõni söögikord päevas valmistamata jätta?
Mida arvati söökla hügieenist, teenindusest?
Kirjeldage mõnda paremat/halvemat
toiduelamust sööklas.
Millised olid suhted söökla töötajatega?
Kuidas kasutasid töötajad toodangu
ülejääke?
Kas kohalikud inimesed olid oma söökla üle uhked? Kas majandi juhtkond,
külanõukogu viis sinna tähtsaid külalisi?
Kas inimesed võrdlesid sööklat teiste
majandite omadega?
Mis sai sööklast pärast põllumajandusreformi?
Vastused palume saata aadressil: Eesti
Põllumajandusmuuseum, Pargi 4,
Ülenurme, 61714 või aadressil kaarel.vissel@epm.ee

Ostjad ründavad uksest ja
aknast

Paarikümne aasta tagusesse aega jäävad juhused, kus metsaomaniku ukse taha
ilmus metsaostja ja tegi oma pakkumise.
Täna on tegutsemisstiil koos infotehnoloogia arenguga muutunud moodsamaks – nüüd laekuvad ostupakkumised
otse metsaomaniku elektronposti aadressile. Sageli juhtuvad need peale seda, kui
maaomanik on tellinud metsamajandamise
kava. Kas see on juhus? Raske uskuda...
Justkui mingi ime läbi on ostuhuviline
saanud teada sellest, et Teie kinnistule on
äsja valminud metsamajandamise kava.
Iseenesest on ju tore, kui pakkumine
koju kätte tuleb. Kuidas aga olla kindel, et
pakutav hind ka turuhinnale ligilähedane
on? On ju teada tõde, et ostja tahab osta
alati võimalikult odavalt ning müüja seevastu müüa võimalikult kallilt.
Oksjoniportaal Maaturg.ee aitab

Oleme tänaseks juba üle kolme aasta
tegelenud internetis oksjonite korraldamisega. Meie eesmärk ja missioon on
pakkuda eraomanikule teenust, mille
kaudu saab metsaomanik oma kinnistu või
raieõiguse müügi puhul hetke parima
turuhinna.
See saab juhtuda kuna meil on:
•
suur ostuklientide andmebaas;
•
avalikud enampakkumised, kus
pole võimalikud kulissidetagused kokkulepped;
•
enampakkumistel tekib hasart ja
vahel lisatakse mõned tuhanded ka emotsioonide ajendil.
Kolm aastat tagasi alustasime internetis
metsakinnistute ja kasvava metsa raieõiguse enampakkumiste korraldamisega.
Algus oli väga raske. Arvasime, et metsaseltsid võiksid saada kasu meie portaali
kasutamisest. Läbi selle, et lisaks aja
kokkuhoiule aitab see tagada erametsaomanikule, keda metsaseltsid nõustavad ja
kelle vara haldavad, tema vara parima ja
tulusaima teenimise. Võta näpust! Isegi
tasuta proovikasutamist pakkudes jäi seltside huvi pehmelt öeldes leigeks. Me ei

löönud käega vaid püüdsime jõuda eraomanikeni ilma metsaseltside vahenduseta.
Tänaseks on see ka õnnestunud.
Meie portaalis on toimunud üle 100
õnnestunud enampakkumise. Müüdud
varade väärtus on kasvanud keskmiselt
16,5 %. Meil on 5 suurt püsiklientiettevõtet, kes müüvad oma vara regulaarselt läbi meie portaali. Lisandunud on
põllukinnistute müük ja rentimine.
Põllumaade enampakkumistega oleme veel
algusfaasis, aga üsna mitmed põllumaa
omanikud on leidnud läbi meie keskkonna
oma põldudele hea hinnaga ostja või eelnevast oluliselt kõrgema hinnaga rentniku.
Hetkel arendame metsamaterjali müügikeskkonda. Osalesime sel suvel RMK hankel metsamaterjali internetioksjonikeskkonnas müümiseks. Paraku ei osutunud me
seal edukaks, sest aega toimiva keskkonna
väljatöötamiseks oli napp nädal. Saime
sellest oma õppetunni ning osaleme päris
kindlasti järgmisel suvel toimuval hankel.
Maaturg.ee tahab olla abiks

Meie soov on jätkuvalt aidata erametsaomanikel saada oma vara müügist parim
hind. Lisaks pakume asjaajamisteenust,
kus oleme müüja kõrval alates metsakava
tellimisest kuni notaris tehingu tegemiseni
või lepingute sõlmimiseni. Oleme olnud
abiks ka metsamajandamise kavade tellimisel, sest sagenenud on juhtumid, kus
metsaomanikule tehakse pakkumine ilma
metsamajandamiskava olemasoluta. See
on nagu vaadata sisse laudauksest, kus on
50 lehma, ja teha pakkumine kogu homse
piima ostuks omapoolt pakutava hinnaga.
Sellisel puhul arvestab potentsiaalne ostja
tehtava pakkumise sisse alati riski ja
hindab kogust pigem väiksemaks kui
suuremaks. On olnud juhtumeid, kus esialgne pakkumine on peale kava tegemist ja
enampakkumisel müümist tõusnud pea
kahekordseks.
Esmalt metsamajandamise kava ja seejärel enampakkumine.
Metsa müügi esimeseks eelduseks on
kindlasti metsamajandamiskava olemasolu.
Kui peale kava valmimist tehakse Teile
ostupakkumine, siis pange oma vara müüki
meie portaalis ja saate veendumuse, kas
tehtud pakkumine oli võrdväärne turuhinnale. Teile pakkumise teinud ostuhuviline
saab selle osta siis juba enampakkumisel ja
kui pakutud hind oli õiglane, siis see tal ka
õnnestub. Nii lihtne see ongi.
Küsige julgesti lisa Maaturg.ee portaali
kohta
kas
siis
e-postiaadressil
mirko@maaturg.ee või telefonil +372
53443610
Head metsaomanikud, just Teile
mõeldes on Maaturg.ee loodud.
Oleme alati Teie jaoks olemas!
Meeldivate kohtumiste ja tehinguteni!
Mirko Metsaoru
www.maaturg.ee
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Taas valimiskastide juurde
Märtsikuu esimesel pühapäeval valitakse Eestile XIII
Riigikogu. Taasiseseisvuse
järgsel ajal on see rahval juba
20 kord kas üldvalimiste
(Riigikogu, Euroopa
Parlament, kohalikud
volikogud) või rahvahääletuse
raames otsuseid langetada.
Kuigi valimisreeglites suuri muudatusi
ei ole toimunud, tooksin siiski mõned
juhised, mida peaks valija teadma ja tähele
panema.
Valimistulemuse selgitamiseks on Eesti
jaotatud 12 valimisringkonnaks. Valija saab
hääletada ainult oma ringkonna ühe kandidaadi poolt. Valimisringkond omakorda sõltub valija elukoha aadressist rahvastikuregistris. Igale valijale saadetakse Siseministeeriumi poolt hiljemalt 9. veebruariks kas
elektrooniliselt või paberkujul valijakaart,
mis teavitab, millise valimisringkonna kandidaatide poolt ning kus ja millal valija
hääletada saab. Riigikogu valimistel on
õigus valida ainult Eesti kodanikel.
Hääletada saab tavapäraselt pabersedeliga valimisjaoskonnas või elektrooniliselt.
Tavapäraselt sedeliga hääletamiseks
peab valijal olema isikut tõendav dokument
(näiteks ID-kaart, pass, juhiluba, pensionitunnistus). Hääletamissedeli saamise kohta
tuleb anda allkiri valijate nimekirja allkirjalahtrisse. Jaoskonnakomisjoni poolt saadud
sedelile tuleb valijal hääletamiskabiinis
märkida valitava kandidaadi number ning
lasta see pärast pitsatijäljendiga märgistamist hääletamiskasti.
Hääletada saab eelhääletamise ajal ja
valimispäeval järgmiselt:
Eelhääletamine maakonnakeskustes
19–22.02 iga päev kell 12.00–20.00
Kõigis maakonnakeskustes on sel ajal
avatud vähemalt üks valimisjaoskond.
Tallinnas on neid jaoskondi 13 ja Tartus 6.
Valija saab hääletada sõltumata oma elukohast. Talle antakse tema elukohajärgse
valimisringkonna kandidaatide nimekiri ja
hääletamissedel. Pärast hääletamissedeli
täitmist panete sedeli jaoskonnakomisjoni
liikme antud sisemisse (väiksemasse)
ümbrikku, mille panete välimisse (suuremasse) ümbrikku. Välimisele ümbrikule
kantakse valija nimi, isikukood ja rahvastikuregistrijärgne elukoha aadress.
Ümbriku lasete hääletamiskasti. Sedelile sel
juhul teist pitsatijäljendit esialgu ei panda.
Samuti ei panda pitsatijäljendit ümbrikele.
Eelhääletamine kõigis valimisjaoskondades tavapäraselt ja väljaspool
elukohta ning valija asukohas 23–25.02
iga päev kell 12.00–20.00.
Sel ajal on avatud kõik valimisjaoskonnad. Kõigis neis toimub tavapärane elukohajärgne hääletamine (vt eespool). Igas val-

las ja linnas on vähemalt üks valimisjaoskond, kus saab hääletada väljaspool
oma alalist elukohta analoogiliselt maakonnakeskuses hääletamisega (vt eespool).
Tallinnas on selliseid jaoskondi 18 ja Tartus
6 Sel ajal korraldatakse hääletamine ka
neile valijatele, kes ei asu valimispäeval
oma elukohas ning jaoskonda ise mõjuval
põhjusel minna ei saa (mh haiglad,
hoolekandeasutused, kinnipidamiskohad).
Asutustes viibijatele korraldab hääletamise
taotluse esitamise asutuse administratsioon,
hääletamise võib läbi viia ajavahemikus
9.00-20.00. Muud isikud peavad soovist
hääletada oma asukohas eelnevalt kirjalikult teada andma, kuid mitte hiljem kui
25.02 kella 14.00 vastavale jaoskonnakomisjonile (valla- või linnavalitsusele).
Elektrooniline hääletamine ööpäevaringselt 19.02 algusega kell 9.00 kuni
25.02 kell 18.00
Elektrooniliselt on võimalus hääletada
arvuti, ID-kaardi ja PIN-koodide olemasolul ajavahemikul 19–25.02.2015 aadressil
www.valimised.ee. Teisele isikule hääletamiseks ID-kaardi ja koodide üleandmine
ei ole lubatud. Samas on võimalik elektroonilist häält muuta, sel juhul jääb kehtima hilisem hääl. Kui valija soovib ikkagi
hääletada pabersedeliga, siis elektrooniline
hääl kustutatakse. Valimispäeval elektrooniliselt hääletanud enam hääletada ei
saa.
Valimispäeval hääletamine sh kodus
hääletamine 01.03 kell 9.00-20.00
Valimispäeval toimub ainult elukohajärgne tavapärane sedeliga hääletamine (vt
eespool). Lisaks selle on võimalik neil kes
ise mõjuval põhjusel jaoskonda minna ei
saa tellida hääletamiskast koju. Seda on võimalik teha nii eelnevalt kirjalikult kui ka
valimispäeval kuni kella 14.00 telefoni teel.
Selleks tuleb helistada oma elukohajärgse
valimisjaoskonna telefonile, mille numbri
leiate teile saadetavalt valijakaardilt.

võrreldes ligilähedaselt sama arvu kohti ka
parlamendis. Hääletades konkreetse kandidaadi poolt annab valija hääle ka erakonnale, mille nimekirjas ta kandideerib.
Samas tuleb arvestada, et enamik kohti
Riigikogus (viimastel valimistel 82 kohta
101st) jaotatakse kandidaadi isiklikust
edukusest lähtuvalt. Siin ei ole määrav kandidaadi koht nimekirjas, vaid nad reastatakse ümber sõltuvalt valija poolt antud
toetusest. Viimane osa kohtadest (viimastel
valimistel 19 kohta 101st) läheb jaotamisele nn parteinimekirjade alusel. Ka siin on
valituks osutumisel piirang – kandidaat
peab mandaadi saamiseks koguma piisava
arvu hääli (viimastel valimistel sõltuvalt
ringkonna suurusest 234–324 häält).
Üksikkandidaat võistleb koha eest
Riigikogus vaid oma ringkonnas. Selleks
peab ta koguma nn kvoodi jagu hääli
(viimastel valimistel sõltuvalt ringkonna
suurusest 6461–4670 häält). Häälte
ülekandmist ühelt kandidaadilt teisele Eesti
valimissüsteem ei tunne.
Palju on tuntud huvi ka selle vastu, mis
saab siis, kui enim hääli kogunud kandidaat
loobub oma kohast – kas siis lähevad hääled
kaotsi? Lühike vastus on, et ei lähe, sest sellisel juhul tuleb Riigikokku sama erakonna
asendusliige. Riigikogu koosseisu selgitamisel on oluline iga hääl. Need, kes valimistel ei osale, delegeerivad õiguse määrata riigi asjade üle otsustamine järgmiseks
neljaks aastaks neile, kes seda teevad.
Valimistel on igal häälel jõud!

Mis saab antud häälest?

Mis aga juhtub valija poolt antud häälega? Riigikogu valitakse proportsionaalse
valimissüsteemi alusel. Selle eesmärgiks on
tagada, et erakondade nimekirjad saaksid
üle Eesti valijate poolt antud häälte arvuga

Alo Heinsalu,
Vabariigi Valimiskomisjoni esimees

Käru valla jaoskonnakomisjon
asub Käru raamatukogu ruumides
aadressil: Viljandi mnt 17,
Käru alevik.
Eelhääletamine 23.‐25.02 iga päev
kell 12‐20
Valimispäeval, 01.03. toimub
hääletamine kell 9‐20.
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6 Käru Vallaleht

jaanuar 2015
TEATED ja REKLAAM

Käru Vallavalitsus müüb
avalikul kirjalikul enampakkumisel:

Jäätmeveo info
jäätmevaldajatele

Keskus pakub
teenuseid

Perioodil 01.01.2015 kuni uue jäätmeveohanke võitnud vedaja tööle hakkamiseni osutab teie piirkonnas korraldatud
jäätmeveo teenust jätkuvalt AS Eesti Keskkonnateenused.
Oma järgnevat konteineri tühjenduspäeva on võimalik üle küsida telefoni teel
klienditeenindusest või valida vedaja
kodulehel menüü link kliendile veopäev
ja sisestada avanevasse aknasse 7-kohaline
kliendinumber, mis algab numbritega
14xxxxx. Kliendinumbri leiab arvelt ka
ilma kirjaliku lepinguta klient. Samalt kodulehelt on kliendil võimalus vaadata infot
teenindamata objektide kohta.
Tühjendusgraafikute võimalused on
olenevalt jäätmevaldaja asukohast: 2 x
nädalas, 1 x nädalas, igal 2. nädalal, igal 4.
nädalal ehk 28. päeva tagant või igal 12.
nädalal ehk 84. päeva tagant.
Tühjenduspäevade lugemisel on kindlasti abiks ka nädalapäeva meelde jätmine.
Näiteks kui teie tühjendus toimus reedel 2.
jaanuaril, siis järgmine tühjendus 28. või
84. päeva järel toimub ka reedel 30. jaanuaril või 27. märtsil.
AS Eesti Keskkonnateenused klienditeeninduse telefoninumber üle Eesti on
1919.
E-post: info@keskkonnateenused.ee
Koduleht: http://www.keskkonnateenused.ee/

AS Käru Hooldusravi Keskus annab
teada, et vastavalt 25. novembril 2014
aastal kinnitatud aktsiaseltsi nõukogu
koosoleku otsusega nr 17.2 on kohatasu
maksumus alates 1. jaanuarist 2015 600
eurot. Ühekohalise toa kohatasu on 630
eurot, mis ei rakendu kehtivatele lepingutele. Kohatasule lisandub retseptiravimite hind.
Keskus pakub pesupesemise teenust
nüüd uue pesumasinaga, mis tagab kiirema
ja kvaliteetsema tulemuse. Pesupesemise
hinnaks on 3 eurot 5 kg pesu kohta, millele lisandub vastavalt soovile ka valgendamine või eelpesu hinnaga 3 eurot. Uus
masin võimaldab pesta korraga kuni 18 kg
pesu.
Jätkuvalt pakub keskus ka saunas ja
dušši all käimise võimalust kehtiva hinnakirja alusel. Saunaskäik maksab pensionäridele ja kooliealistele lastele (kuni
15 a.) 2.50 eurot, täiskasvanutele 3 eurot
ja perepilet on 5 eurot. Dušš inimese
kohta maksab 2 eurot.
Keskus rendib soovijatele vastavalt
vajadusele sööklat, saali või kaminasaali.
Renihinnaks on 13 eurot kord.
Kõik teenused tuleks eelnevalt broneerida telefonil 487 4674.
Soovime kõigile olemasolevatele ja
uutele klientidele head teenuste kasutamist.

Õnnitleme veebruarikuu
eakaid sünnipäevalast!
91

ALBERT MÜRK 9. veebruar

86

EINAR PREEKEL 3. veebruar

80

SALME PÄRN 9. veebruar

Heili Burmeister
keskuse juhataja

Tähelepanu
kinnisvaraomanikud!
Seoses Käru valla osalemisega messil “Maale elama!”,
mis sel aastal kannab alapealkirja “Maale ettevõtjaks!” 11.
aprillil Tallinnas, ilmub märtsikuus vallalehe lisaleht müügis olevast ja müüa
soovitavast kinnisvarast Käru vallas.
Selleks ootame kõiki kinnisvarapakkumisi (maja, krunt, maatükk, korter jms) ja
müüja kontaktandmeid hiljemalt 10. märtsiks aadressiele eva@karuvald.ee .

Sõiduauto Jeep Grand
Cherokee, 1997.
VIN: 1J4GZB8Y2VY529690 reg. nr.
064 MNN, 5,2 liitrine bensiinimootor
võimsusega 156 kW, automaatkäigukast
Sõiduk on sõidukorras ja kehtiva liikluskindlustusega, kuid puudub kehtiv
tehnoülevaatus.
Sõidukiga tutvumine kokkuleppel,
kontakttelefon 526 3785, Timo Tuisk
Alghind: 1500 eurot, käibemaksu ei
lisandu.
Pakkumiste esitamine:
tähtaeg 09.02.2015, kell 10.00
koht: Käru vallavalitsus, Viljandi mnt.
17, Käru, Raplamaa.
Pakkumine esitada kinnises ümbrikus,
millel on pakkuja kontaktandmed ja kiri
ENAMPAKKUMINE.
Enampakkumise võitja kohustub
sõiduki eest pakutud hinna tasuma ja
sõiduki ümber registreerima 7 päeva jooksul peale enampakkumise võitmise teate
saamist. Pakkumise tegemisega aktsepteerib pakkuja enampakkumise tingimusi
ja sõiduki tehnilist seisukorda.

Pühapäeval,
15. veebruaril
Kädval Tuule talus

Ilu õpituba 5
Teema: mesilasvahast küünlad
Kaasa väike osalustasu.
Anna oma osalussoovist
kindlasti teada Ilmele
või Evale, sest kohtade

KOLIMISTEENUS RAPLAMAAL!
Kaastöid ja infot veebruarikuu
Käru Vallalehte ootame
hiljemalt 20.02 vallamajja
või e-posti aadressile
eva@karuvald.ee .

Käru Vallaleht

Tel:
6818818
E-post: kllg@klg.ee
Koduleht: www.klg.ee

Eraisikute kolimine
Rahvusvaheline kolimine
Kunsti transport
<ŽŶƚŽƌŝƚĞũĂďƺƌŽŽĚĞkolimine
Raskete esemete kolimine
Vara ladustamine

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.

Tiraaž 300
Trükkinud OÜ Sõnasepp

