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Ehkki pildil toodud ruuporauto pärineb eelmise sajandi algusest, kaalutak‐
se elanikkonna teavitamise tõhustamiseks siiski kaasaegse ruuporauto
soetamist.

Elanike teavitamise
süsteem vallas muutub
Käru vald plaanib hakata
rakendama heliteavitust,
milleks kavatsetakse soetada
esmalt kolm võimsat ruuporit.
Juba mõnda aega on täheldatud, et
senine vallakodanike teavitussüsteem ei
toimi soovitud mahus. Vallapoolne
inimeste teavitus on seni toimunud kahel
moel: passiivselt ja aktiivselt. Passiivsete
teavitusmeetodite alla kuuluvad teadetetahvlid Käru kaupluse juures ja kaupluses,
koolimaja teadetetahvlid, perearstikeskuse
infosein, vallamaja teadetetahvlid ja raamatukogu infosein. Lisaks jõuab kohalik
vallaleht igakuiselt tasuta kõikide valla
perede postkasti. Samuti on jagatakse
pidevalt infot valla kodulehe kaudu
aadressil karuvald.kovtp.ee ning Facebooki lehel Käru kommuun. Aktiivsete
teavitusmeetoditena on kasutatud rahva
teavitamist isikliku suhtluse kaudu ning
sündmustel, erinevate huvigruppide kogunemisel näiteks lastevanemate koosolekutel, memmede klubi kokkusaamistel, huviringides jne.
Kõik see aga pole toonud soovitud
tulemust. Ikka on liiga paljud inimesed
teadmatuses ning selle tulemusena on
valla sündmustel, infopäevadel, huviringides loodetust vähem osalejaid.
Nüüdsest on kavas soetatavate ruupo-

rite abiga alustada ka vallarahva heliteavitusega. Teavitust viivad läbi erinevad valla
ametnikud, vastavalt sündmuse iseloomule. Nii näiteks teavitab kultuuri- ja spordisündmustest valla kultuuritöötaja, ehituseja planeeringu teemadel valla maanõunik,
sotsiaalteemadel annab teavet sotsiaalnõunik jne. Teavitusi viiakse läbi vastavalt
kindlale graafikule ja marsruudile. Esmane
teavitus tehakse enamasti nädal aega enne
sündmuse toimumist või mõne olulise tähtaja (näiteks ohtlike jäätmete veo ring)
saabumist. Teistkordne teavitus toimub
kolm päeva enne sündmust või tähtaega
ning viimane teavitus tehakse toimumise
või tähtaja päeval kuni kolm tundi enne
vastava aja kättejõudmist.
Aleviku piires saab rahvast teavitada
ruuporiga kõndides, ent küladesse tuleb
siiski sõita autoga ning teha teavituspeatus
iga majapidamise väravas. Just seetõttu on
olnud mõttes ka spetsiaalauto soetamine,
milleks selle aasta eelarves küll vahendid
puuduvad ent alati on võimalus kaaluda
laenu võtmist, kui eesmärk on õilis. Rahva
õigeaegset teavitamist peetakse aga väga
oluliseks. Lähemat infot jagatakse sel
teemal vallakodanikele vallamajas 1.
aprillil.
Vallaleht
APRILL!!!

Laastud lendasid
Märtsikuu teisel ja kolmandal
nädalal saeti mitmetel vallale
kuuluvatel maa-tükkidel puid
ja võsa.
Tööd algasid kiriku vastas asuvalt platsilt, kus elektriliini ja kraavi vaheliselt alalt
võeti maha vana ja enamasti kuivanud
kuuseheki jäänused. Nüüd on võimalik
enne sellele alale parkimisplatsi rajamist
puhastada platsi ümbritsevad kraavid.
Järgmisena võeti ette Oru tänav.
Võssakasvanud teeääred saeti lahti, võeti
maha ka mõned liiga tee ääres kasvavad
puud. Seda kõike selleks, et oleks võimalik
masinatega ohutumalt liikuda ja tulevikus
teele korralik kate ehitada.
Koolimaja juures koristati peamiselt
võsa, sekka mõned puud. Tööde eesmärgiks oli ette valmistada ala maaküttekontuuri paigaldamiseks koolimaja tulevase maasoojuspumba tarbeks.
Simmaniplatsil võeti maha raudteejaama poole jäävalt alalt suured ja ohtlikud
vanad vahtrad, Jaama tänava äärest saared,
mis varjasid suvel vaadet, vanast elupuuhekist sinna kasvanud lehtpuud ning
Aia tänava äärest mõned kuused. Peale
kändude välja juurimist ja teeäärse kraavi
puhastamist saab ala korraliku väljanägemise. Puhastatakse välja munakivitee
ja kunagine parkla ning koos Käru
Hariduse seltsiga on kavas tellida kogu
raudteejaama ja simmaniplatsi alale haljastusprojekt, mille järgi meie üht visiitkaarti
korrastama hakata.
Elari Hiis
vallavanem
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VALLAMAJAS ARUTATI JA OTSUSTATI:

Eelarve suurenes 100 000 euro võrra
12. märtsil toimunud volikogu
istungil, kus võeti vastu valla
2015. aasta eelarve osalesid
kõik volikogu liikmed.
Eelarve tulude mahuks on 723 062
eurot, mis on üle 100 000 euro võrra suurem
võrreldes 2014. aastaga. Kulude maht võrreldes 2014. aastaga on eelarves tõusnud
umbes 70 000 euro võrra.
Viimased muudatused valla eelarves
olid seotud ikka veel OÜ Käru Varahaldusele varade ja kohustuste üleminekuga, mis lükkus edasi, kuna äriregistris
menetlus venis ja osaühing ei olnud kuni
11. märtsini veel lõplikult registreeritud.
Volikogu otsustas II lugemise lõpetada
ning ka kinnitada Käru valla 2015. aasta
eelarve. Eelarve tulude maht on 723 062
eurot, finantseerimistehingud -22 051 eurot
ning kulude maht 677 524 eurot.
Kinnitati palgamäärad ja
ametikohad

Volikogu arutas vallavalitsuse hallatavate asutuste teenistujate koosseisu ja palgamäärade kinnitamist, mis on samuti
otseselt seotud valla eelarvega. Eelarvesse
on arvestatud kõigile töötajatele 5% palgatõusu. Volikogu otsustas määruse hallatavate asutuste personali koosseisust ja palgamääradest kinnitada.

Volikogu kinnitas ka Käru Vallavalitsuse teenistujate koosseisu ja palgamäärad.
Ka vallavalitsuse töötajatele on eelarves
arvestatud 5% palgatõusu. Struktuuri suuremaks muutuseks on 1. maist 2015 osade
töökohtade üleviimine Käru Varahalduse
OÜ struktuuri.
Volikogu määras vallavanema töötasuks
2015. aastast 1155 eurot kuus. Palgatõus on
sama, mis teistel vallavalitsuse töötajatel
ehk 5%. Volikogu esimehele määratud töötasu tõsteti samuti 5% võrra ning 2015. aastaks määrati esimehe töötasuks 314 eurot
kuus ning kinnitas volikogu esimehe
puhkuse 01.07.2015 – 04.08.2015. Esimehe
puhkuseperioodil volikogu korralisi
istungeid ei toimu.
Arutuse all olid ka Käru Põhikooli pedagoogide töötasustamise aluseid. Pedagoogide töötasu alammäärad on samad, mis
on kehtestanud Vabariigi Valitsus ning mis
sel aastal suurenesid 12,5 % võrreldes
eelmise aastaga. Sellega seoses muutusid ka
ringijuhtide ja pikapäevarühma õpetajate
tunnihind ning õpetaja, kelle kvalifikatsioon ei vasta pedagoogide kvalifikatsiooninõuetele, kuupalga alammäär. Lasteaiaõpetajatele on eelarves arvestatud 5% palgatõusu. Volikogu kinnitas pedagoogide
töötasustamise alused.

taotlemist valla omandisse

Lisaks eelarve teemadele arutati ka
Käru aleviku tänavate munitsipaalomandisse taotlemist. Eelmise maanõuniku ajal
jäi tänavate munitsipaalomandisse taotlemise menetlus pooleli, teedealuste maaüksuste pindalad välja mõõtmata. Praeguses
eelnõus on ka kahe tänava pikendus sisse
arvestatud: Nurme tn pikendus kuni Kopli
tänavani ja Pärna tänava pikendus üle Laia
tänava kuni Aia tänavani. Volikogu võttis
vastu otsuse Käru aleviku tänavate munitsipaalomandisse taotlemisest.
Vallavanem Elari Hiis informeeris
volikogu, et vallavalitsus on sõlmimas lepingut SOS Lasteküla Eesti Ühinguga, mis
tagab Käru valla lastele vajadusel turvakoduteenuse.
Hiis tegi ettepaneku eraldada valla
reservfondist 2000 eurot, osalemiseks
hajaasustuse programmis. Programmi
eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head
elutingimused ning seeläbi aidata kaasa
elanike arvu püsimisele hajaasustusega
maapiirkondades. Eesmärgi saavutamiseks
toetatakse programmist majapidamiste
veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide,
juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.

Jätkati tänavate aluse maa

Vallaleht

Käru valla 2015. aasta eelarve
PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU
Maksutulud

Füüsilise isiku tulumaks
Maamaks
Tulud kaupade ja teenuste müügist
Riigilõivud
Laekumised haridusasutuste majandustegevusest

723 062,00
383 433,00

295 000,00
88 433,00
33 137,00
800,00
17 199,00

Käru Põhikooli lasteaiarühm
Käru Põhikool
Laekumised teiste KOV õpilaste kohamaksu eest

8 847,00
1 800,00
6 552,00

Laekumised kultuuriasutuste majandustegevusest

440,00

Käru Raamatukogu
Käru Rahvamaja
Laekumised
Laekumised
Laekumised
Laekumised

elamu- ja kommunaalasutuste majandustegevusest
korrakaitseasutuste majandustegevusest
üldvalitsemisasutuste majandamistegevusest
transpordiasutuste majandustegevusest

Üüri- ja renditulud
Laekumised õiguste müügist
Saadavad toetused tegevuskuludeks

Tasandusfond
Toetusfond
Muud saadud toetused tegevuskuludeks
Põllumajandusministeerium
Rahandusministeerium
Muud tegevustulud
Sh laekumine vee erikasutusest
Sh saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitis

40,00
400,00
4 920,00
3 576,00
150,00
35,00
5 942,00
75,00
306 212,00

72 342,00
231 842,00
2 028,00
700,00
1 328,00
280,00
250,00
30,00

PÕHITEGEVUSE KULUD
677 524
KOKKU
Antavad toetused
tegevuskuludeks

123 117

Sotsiaalabitoetused ja muud
69 742,00
toetused füüsilistele isikutele
Sihtotstarbelised toetused
tegevuskuludeks
48 479,00
Mittesihtotstarbelised toetused 4 896,00
Muud tegevuskulud

554 407

Personalikulud
339 309,00
Majandamiskulud
215 072,00
Muud kulud
26,00
PÕHITEGEVUSE TULEM 45 538,00
INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU
-46 617,00
PÕHITEGEVUSE KULUDE JA
INVESTEERIMISTEGEVUSE
VÄLJAMINEKUTE JAOTUS
TEGEVUSALADE JÄRGI
Üldised valitsussektori teenused

Valla- ja linnavolikogu
Valitava ametniku töötasu
Maksud
Valla- ja linnavalitsus
Valitava ametniku töötasu
Avaliku teenistuse ametniku
töötasu
Töötajate töötasu

85 243,00

5 041,00
3 768,00
1 273,00
65 926,00
13 860,00
19 800,00
975,00
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Käru valla 2015. a. eelarve.
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Õppelaenu kustutamine
Maksud
Administreerimiskulud
Koolituskulud
Ruumide majandamiskulud
Sõiduki ülalpidamise kulud
Infotehnoloogia kulud
Inventari kulud
Ürituste korraldamise kulud
Riigilõivukulud
Reservfond
Muud üldised valitsussektori
teenused
SA Raplamaa Omavalitsuste
Arengufond
ROL
MTÜ Raplamaa
Partnerluskogu
Avalik kord ja
julgeolek

Käru vabatahtlik abikomando
Administreerimiskulud
Ruumide majandamiskulud
Sõiduki ülalpidamise kulud
Infotehnoloogia kulud
Inventari kulud
Majandus

799,00
12 235,00
4 730,00
432,00
5 880,00
1 406,00
4 853,00
130,00
800,00
26,00
7 000,00
7 276,00
2 880,00
4 096,00
300,00
13 472,00

13 472,00
200,00
3 000,00
5 072,00
200,00
5 000,00
13 700,00

Maanõunik
Avaliku teenistuse ametniku
töötasu
Maksud
Maanteetransport (vallateede-

5 700,00
4 260,00

ja tänavate korrashoid)

8 000,00
8 000,00

Rajatiste majandamiskulud
Keskkonnakaitse

Jäätmekäitlus (prügivedu)
Liikmemaks (MTÜ Kesk-Eesti

JHK)

Rajatiste majandamiskulud
Inventari kulud
Heitveekäitlus
Rajatiste majandamiskulud

1 440,00

2 759,00

1 625,00
500,00
1 000,00
125,00
1 134,00
1 134,00

Elamu- ja kommunaal- 51 923,00
majandus

Valla korterid
Ruumide majandamiskulud
Tänavavalgustus
Rajatiste majandamiskulud
Käru kalmistu
Töötajate töötasu
Maksud
Rajatiste majandamiskulud
Inventari kulud
Käru Varahaldus OÜ
Sihtotstarbelised eraldised
Tervishoid

OÜ Karmeni Apteek
Sihtotstarbelised eraldised
Perearstikeskus
Ruumide majandamiskulud
Osalemine SA Rapla Maakonnahaigla kommunaalkuludes

Sihtotstarbelised eraldised
Vabaaeg, kultuur ja
religioon

Sporditegevus
Sihtotstarbelised eraldised
Töötajate töötasu
Maksud
Inventari kulud
Ürituste korraldamise kulud
Raudteeäärne terviserada
Rajatiste majandamiskulud

2 917,00
2 917,00
3 500,00
3 500,00
2 887,00
2 080,00
703,00
55,00
49,00
42 619,00
42 619,00
2 935,00

500,00
500,00
2 335,00
2 335,00
100,00
100,00
71 903,00

4 262,00
420,00
480,00
162,00
1 000,00
2 200,00
700,00
1 500,00

Laste muusika- ja kunstikoolid
Osalemine Kehtna Vallavalitsus
Osalemine Rapla Vallavalitsus
Osalemine Türi Vallavalitsus
Laste huvialamajad jakeskused
Osalemine Rapla Vallavalitsus
Käru Raamatukogu
Töötajate töötasu
Maksud
Administreerimiskulud
Koolituskulud
Ruumide majandamiskulud
Infotehnoloogia kulud
Inventari kulud
Teavikud
Ürituste korraldamise kulud
Käru Rahvamaja
Töötajate töötasu
Maksud
Administreerimiskulud
Koolituskulud
Ruumide majandamiskulud
Sõiduki ülalpidamise kulud
Inventari kulud
Ürituste korraldamise kulud
Kädva Rahvamaja
Ruumide majandamiskulud
Kultuuriüritused
Sihtotstarbelised eraldised
Seltsitegevus
Sihtotstarbelised eraldised
Valla ajaleht
Administreerimiskulud
EELK Käru kogudus
Sihtotstarbelised eraldised
Ruumide majandamiskulud
Haridus

8 380,00
1 228,00
2 400,00
4 752,00
1 008,00
1 008,00
20 352,00
8 850,00
2 992,00
530,00
310,00
320,00
500,00
250,00
6 400,00
200,00
33 271,00
12 504,00
4 226,00
150,00
150,00
4 706,00
2 000,00
1 035,00
8 500,00
1 000,00
1 000,00
200,00
200,00
1 200,00
1 200,00
990,00
990,00
540,00
500,00
40,00

316 876,00

Käru Põhikooli lasteaiarühm
Töötajate töötasu
Maksud
Koolituskulud
Toiduained
Õppevahendid
Pesupesemine
Osalemine teiste KOV
lasteaedade kuludes
Kehtna Vallavalitsus
Maardu Linnavalitsus
Käru Põhikooli kaudsed kulud
Administreerimiskulud
Ruumide majandamiskulud
Sõiduki ülalpidamise kulud
Infotehnoloogia kulud
Inventari kulud
Meditsiinikulud
Ürituste korraldamise kulud
Transporditeenus
Käru Põhikool- riigieelarvest
Töötajate töötasu
Maksud
Koolituskulud
Õppevahendid
Käru Põhikool- vallaeelarvest
Töötajate töötasu
Maksud
Koolituskulud
Toiduained
Õppevahendid
Pesupesemine
Osalemine teiste KOV
hariduskuludes
Põhikooli aste
Gaia Hariduse Selts
Rapla Vallavalitsus
Türi Vallavalitsus
Vändra Alevivalitsus

52 549,00
37 816,00
12 783,00
100,00
600,00
1 000,00
250,00
5 593,00
2 689,00
2 904,00
39 497,00
1 465,00
27 888,00
1 280,00
7 814,00
125,00
75,00
600,00
250,00
128 622,00

92 220,00
31 170,00
1 364,00
3 868,00
52 441,00
37 416,00
12 646,00
64,00
700,00
1 600,00
15,00
14 091,00
8 827,00
1 092,00
1 092,00
3 367,00
3 276,00

Üldkeskhariduse aste
Rapla Vallavalitsus
Tallinna Linnavalitsus
Türi Vallavalitsus
Reserv
Õpilaste sõidupiletid
Sõidutoetused
Koolibuss
Töötajate töötasu
Maksud
Administreerimiskulud
Sõiduki ülalpidamise kulud
Koolitoit
Toiduained
Sotsiaalne kaitse

3

5 264,00
1 688,00
1 392,00
1 092,00
1 092,00
1 900,00
1 900,00
7 583,00
3 497,00
1 182,00
17,00
2 887,00
14 600,00
14 600,00
118 713,00

Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse
Toetused
Sotsiaalmaks
Eakate sotsiaalhoolekande
asutused
Sotsiaalteenused
Koduhooldus
Töötajate töötasu
Maksud
Administreerimiskulud
Sõiduki ülalpidamise kulud
Sotsiaalteenused peredele ja
lastele
Sotsiaalabitoetused
Riiklik toimetulekutoetus
Toimetulekutoetus
Sotsiaalteenuste korraldamine
Sotsiaalnõunik
Avaliku teenistuse ametniku
töötasu
Maksud
Administreerimiskulud
Koolituskulud
Sõiduki ülalpidamise kulud
Sotsiaalteenused
Transporditeenus
Usaldustelefon
Sihtotstarbelised eraldised

2 512,00
906,00
1 606,00
25 000,00
25 000,00
13 219,00
8 740,00
2 954,00
25,00
1 500,00
34 011,00
34 011,00
34 163,00
31 319,00
2 844,00
9 748,00
6 336,00
2 142,00
170,00
100,00
550,00
200,00
250,00
60,00
60,00

Vallaleht palus valla eelarvet, mis 12.
märtsi istungil vastu võeti, kommenteerida
ka volikogu liikmetel, esitades neile 19.
märtsil saadetud e-kirjas järgmised
küsimused:
Kuidas iseloomustaksid vastu
võetud eelarvet? Kas see
võimaldab vallal areneda?
Millised on Teie arvates
olulisemad valdkonnad, millesse vallaeelarvega tuleb
panustada ja miks?
Volikogu liikmetelt laekus vallalehe
küsimise peale vaid üks vastus.
Meelike Sizask: Kuna meie Käru vald
on väike, maksumaksjaid on vähe, seetõttu
on ka tulubaas kesine. Siiski oleme saanud
kenasti hakkama. Kuigi toimus 5% palgatõus, on palgad ikkagi väikesed. Eriti
suur lõhe on kõrgharidusega lasteaiaõpetajate ja põhikooli õpetajate palkadel (kooli
õpetajate palgavahendid tulevad riigieelarvest). Positiivne on, et väikese valla kohta
suudame maksta mitmesuguseid sotsiaaltoetusi. Lasteaia ja põhikooli olemasolu on
meie vallas väga tähtis, kuid leian, et ka
noorte vaba aja sisustamisega tuleb hakata
tegelema (noorsootöötaja, noortekeskus,
üritused noortele).
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KOOLI(M)ELU

Tehti kokkuvõtteid õppetööst,
jäänud on viimane kooliveerand
Hajaasustuse programmi
taotlusvoor avatud

Rapla Maavalitsus annab teada, et
alates 20. aprillist 2015 algab hajaasustuse programmi taotluste vastuvõtt
Kaiu, Kehtna, Kohila, Käru, Märjamaa,
Raik-küla, Rapla ja Vigala vallas.
Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele
tagada head elutingimused ning seeläbi
aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.
Eesmärgi saavutamiseks toetatakse
programmist majapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.
Toetust saavad taotleda füüsilised
isikud.
Toetatavate tegevuste ja abikõlblike
kulude loetelu ning taotlemise tingimused
leiate siseministri 20.02.2015 nr käskkirjast nr 1-3/46 „Hajaasustuse programm”
mis on kättesaadav Rapla Maavalitsuse
veebilehel aadressiga https://rapla.maavalitsus.ee/et/hajaasustuse-programm.
Programmdokumendis kehtestatud
nõuetele vastavad taotlused tuleb esitada
majapidamise asukohajärgsele vallavalitsusele 22. juuniks 2015
Lisainformatsioon:
Kaiu, Kehtna, Kohila, Käru, Märjamaa,
Raikküla, Rapla ja Vigala vallavalitsustest.

20. märtsist
hakkas üle Eesti
kehtima
tuleohtlik aeg
Viimase nädala ajaga väga kiiresti kasvanud maastikupõlengute arv viitab sellele,
et Eestis on alanud tuleohtlik aeg. Päästeameti peadirektori käskkirjaga määratakse
tuleohtliku aja alguseks kogu Eesti territooriumil 20. märts 2015.
Tuleohtlikul ajal võib looduses tuld
teha ainult selleks ettenähtud kohtades.
Metsas liikujatel on lõkke tegemisel ja grillimisel soovitav kasutada riigimetsa
majandamise keskuse lõkkekohti, nende
asukohad leiab internetilehelt www.rmk.ee .
Hooletus ees, õnnetus taga.

Päästeameti tuleohutusjärelvalve osakonna juhataja Rait Puki sõnul on viimase
nädala ajaga hüppeliselt kasvanud
maastikutulekahjude arv suures osas olnud
seotud hooletusega. „Paljudel juhtudel
ongi just ulatuslikud maastikupõlengud
alguse saanud hooletust lõkke tegemisest.
Selle tulemusena on kahjuks tulle jäänud
juba ka hooned ja muu inimeste isiklik
vara, mille hulgas on ka üks hoovis seisnud

Taaskord on koolielus olnud üks
vahekokkuvõtete tegemise periood: õpilased on saanud tunnistused ja väljateenitud
koolivaheaja.
Kolmandal õppeveerandil õppisid ainult
„väga headele” hinnetele: Mirjam Hiis,
Iris Maria Kass, Elisabeth Saarpere,
Hendrik Hirs, Krõõt Oks, Laura – Liis
Oeselg, Simo Oskar Juvanen. Ainult
„head” ja „väga head” hinded olid tunnistusel: Marinel Perandi, Andreas Karu,
William Jahesalu, Aikko Klemmer,
Timur Trofimov, Sandra Tõnisson, Keiri
Männik, Taavi Aleks Orgusaar. Kiitus
neile õpilastele järjepideva ja tubli töö eest.
Samas viisid 5 õpilast koju tunnistuse
puudulike hinnetega ja just seetõttu, et
puudus järjepidevus ja kohusetundlikkus
õppetöös.
Direktori käskkirjaga said kiita kooli
esindamise eest maakondlikel ja vabariiklikel aineolümpiaadidel ja –võistlustel:
Mirjam Hiis, Aikko Klemmer, Jan
Richard Raukas, Elisabeth Saarpere,
Timur Trofimov, Krõõt Oks, Laura –
Liis Oeselg, Mark Gross, Lisete Hunt,
Taavi Aleks Orgusaar, Märtin Vist, Reno
Gross, Simo Oskar Juvanen, Joosep Oks.
Samuti oli kiitus kooli esindamise eest
maakondlikel ja vabariiklikel spordivõistlustel: Kätlin Nõmme, Laura – Liis
Oeselg, Sandra Tõnisson, Rauno
Valdmann, Kevin Morten Viljak,
Rasmus Hunt, Karoliine Karu, Joosep
Oks, Alex – Veiko Seera. Maakondlikul 6.
klasside inglise keele olümpiaadil esindas
kooli Mark Gross, kes sai tubli 8. koha 33
osaleja seas. Aitäh õpetaja Sirje Zõbinale
õpilase ettevalmistamise eest olümpiaadiks.
Emakeelepäeva puhul toimus 13. märtsil 1.
- 5. klasside õpilastele emakeele olümpiaad,
4.-9. klass mängis E.Vilde 150. sünni-

aastapäevale ja Emakeelepäevale pühendatud Kuldvillakut ning koolipere sai osa
lavastusest „Minu esimesed triibulised”.
Märtsikuud nimetatakse ka teatrikuuks
ning seetõttu on ka Käru kooli lapsed märtsis-aprillis teatris käimas. 4.-6. klasside õpilased käisid vaatamas Estonia teatris ooperit „Prints ja kerjus“ ning 1.-3. klasside õpilased muusikali „Pipi Pikksukk“. Aprillis
on 7.-9. klasside õpilased minemas VAT
Teatrisse vaatama etendust „Andromeeda
saar“ ja lasteaialapsed Paidesse Nuku Teatri
etendust „Nublu“. Teatriskäigud on meie
lastele väga soodsad, kuna huvijuht Eva
Seera on saanud projektist „Aitan lapsi”
tasuta pileteid ja programmist “Teater
maale!” soodustusi transpordile.
Märtsikuu oli Raplamaal „Hambatervise kuu”. Ka koolipere pööras märtsikuus
rohkem tähelepanu hammaste tervisele.
Lasteaiaõpetajad arutasid lastega hammaste
tervise üle, joonistasid pilte, voltisid hambaid jne ja ka kooliõpetajad rääkisid lastega
hambatervise ja suuhügieeni teemadel.
Maakondlikul tasandil on kiidetud Käru
valla ja kooli koostööd lastele hambaravi
võimaluse loomise eest.
Tulemas on 5.-6. klasside õpilastele
KEAT (kaitse end ja aita teist) esmaabi,
uimastiennetuse ja päästeameti koolitused.
26. märtsil osalevad õpilased ülemaailmsel
matemaatikavõistlustel KÄNGURU. 20.
aprillil toimub laste lauluvõistlus, et väljaselgitada solistid, kes esindavad meie valda
maakondlikul Laulukarussellil. Samuti
võtame koos kooliperega osa 20. aprillist
kuni 26. aprillini toimuva Südamenädala
tegevustest.
Reelika Lippur
koolijuht

laev,” avaldas Rait Pukk muret.
Avalike lõkkekohtade ja grillimisplatside asukohti võib uurida kohalikust
omavalitsusest. Lõkke tegemisel nii metsas, maastikul kui ka koduaias tuleb järgida tuleohutusnõudeid. Tuld võib teha vaid
vaikse tuulega ja tähelepanelikult jälgida,
et sädemed ei lendaks põlevmaterjalidele.
Lahtist tuld ei tohi jätta kunagi järelevalveta, vaid tuleb lasta lõpuni põleda, kustutada
veega või summutada näiteks liivaga.
Oluline on jälgida, et lõkkest ei saaks
alguse kulupõleng. Tuletame meelde, et
igasugune kulupõletamine on Eestis aastaringselt keelatud ja karistatav.
Sel aastal on päästjad kustutanud juba
326 metsa- ja maastikutulekahju.
Täpsemat infot tule tegemise
ohutusnõuete kohta saab päästeala
infotelefonilt 1524.

Hambatervise kuu raames toimusid
põnevad meisterdamistunnid mudi‐
lastele. Pildil Marta Liis.Foto: Saidi Paluoja
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Rapla haiglas
alustab
vastuvõttu laste
ortopeed
Käru valla XI
südamenädal
pakub nii
aktiivset tegevust
kui meditatsiooni
Üle-eestiline südamenädal
toimub sel aastal 20.-26.
aprillini. Käru vallas toimuvad
südamenädala tegevused
kogu nädala jooksul.
Alustame esmaspäeva õhtupoolikul,
20. 04 traditsiooniks saanud jalgrattamatkaga, mis sel aastal viib meid tõenäoliselt
valla piiridest väljapoole, külla naabritele.
Teisipäeval, 21.04 õhtupoolikul ootame
Käru pritsimajja just naisi. Reiki õpetaja
...kõneleb teemal „Naise vägi“ ning viib
läbi südamemeditatsiooni. Kaasa tuleks
võtta väike osalustasu.
Kolmapäeval, 22.04 on võimlemisõhtu.
Kooli võimlas toimub pilatest tutvustav
treening.
Neljapäeval, jüripäeval, 23.04 saame
kõik nautida jooksmist Kädval. Toimub
traditsiooniline Jüriöö jooks. Oodatud on
aga ka kõik kepikõnniharrastajad, kes
saavad oma südame heaks läbida jooksuraja kõndides.
Reedel, 24. 04 on kõik oodatud pritsimajja, et teha tutvust 5rütmi tantsuga, mis
on uue harrastusena Kärus juba kanda kinnitamas. Kõik, kes on seni proovinud, on
selles leidnud väga mõnusa nädalat lõpetava harrastuse.
Laupäeval, 25.04 toimub taas väike tervisemessike, kus kohal tervisele kasulikud
tooted ja tervislikku eluviisi tutvustavad
inimesed. Lisaks toimub tervisliku toitu ja
eluviisi käsitlev töötuba.
Pühapäeval, 26.04 saavad kõik tutvuda
Tai Chi treeninguga. Mida see sõnadepaar
endas peidab ja milleks see harrastus hea
on, saate kindlasti teada.
Juba 13. 04 kuni 30. aprillini on raamatukogus väljapanek seekordse südamenädala teemadega haakuvatest raamatutest. Samuti käivad läbirääkimised
verevaatluse ja bioresonantstesti tegemisvõimalusest raamatukogus.
Südamenädala kava on praegu veel
täienemas ja täpsustumas, seega tasub
kindlasti jälgida kuulutusi, mis aprillikuus
üles seatakse. Vahvat, tegusat ja südamlikku kevadet!
Eva Seera
Käru valla tervisenõukogu

Rapla haiglas alustab vastuvõttu lasteortopeed-traumatoloog dr Andres Lukanenok,
kelle põhitöökoht on SA
Tallinna Lastehaigla.
Lasteortopeedia tegeleb laste mittekirurgiliste ortopeediliste ja arenguhäirete diagnoosimise ja raviga.
Dr A. Lukanenok konsulteerib
kaasasündinud ja omandatud luu-, liigesja lihaskonna haiguste korral, nõustab
kõnnaku ja rühihäirete olemasolul.
Samuti saab tema poole pöörduda ägedate
traumade korral, ka siis, kui on traumadest tingitud hilistagajärjed või
jääknähud.
Dr A. Lukanenoki nõustamisvaldkond
on laste ja noorte spordivigastused ning
ülekoormusest tingitud vaevused.
Üldjuhul jälgivad vastsündinute,
imikute, väikelaste ja suuremate laste
arengut perearstid ja/või lastearstid. Eesti
Perearstide Selts on heaks kiitnud ravijuhendi „Kuni 18-aastaste laste tervisekontrolli juhend”, mille järgi vastsündinu puusaliigeseid kontrollib perearst
juba 2. elunädalal: vaadatakse tuharavoltide sümmeetriat, milline on puusade
liikuvus: kui on kahtlus puusaliigese düsplaasiale, suunab arst lapse lasteortopeedi
vastuvõtule. Vajadus selliseks konsultatsiooniks võib tekkida ka järgnevatel
elukuudel. Kui laps saab aastaseks, võib
samuti olla probleemiks ja vajada konsulteerimist luu-, liiges- ja lihaskonna areng,
aga ka X- või 0 – jalad. Isegi juhul, kui
tegemist on normi variandiga, on hea
saada spetsialisti kinnitus. Alates 3. eluaastast võivad ilmneda rühihäired, edasi
lisanduvad pöiavõlvi probleemid. Viimati
nimetatud võivad vajada konsultatsiooni
kogu kooliea vältel.
Perearstid ja nendega koos töötavad
lastearstid on esmajälgijad, aga vajadusel
on nüüd võimalik suunata lasteortopeedi
konsultatsioonile Rapla haiglasse. Lasteortopeedile pöördumiseks on vaja saatekirja perearstilt või teiselt eriarstilt.
Dr Andres Lukanenoki
esimene vastuvõtt toimub
26. märtsil kell 13-16,
edaspidised ajad on
täpsustamisel.
Polikliiniku registratuuri
telefon 48 44 050.
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Urbekuu
uudiskirjandus
Uudistamist jätkub enam lastekirjanduse huvilistele. Sarjast "Loen ise" on raamatud Aidi Valliku ja Aino Perviku sulest.
Tuntud lastekirjanike - Ilmar Tomusk,
Leelo Tungal, Kätlin Vainola, Olivia Saar,
Hilli Rand, Juhani Püttsepp, Piret Raud,
Reeli Reinaus - teoste kõrval on lustlikud
ja saladusi täis Kairi Look raamatud
"Lennujaama lutikad ei anna alla" ning
"Peeter, sõpradele Peetrike".
Kõige pisematele heliline ja vilkuv raamat "Minu sõber valgusfoor" ning arendav raamat "Lennumasinad" kõikidele
tulevastele pilootidele ja lennukikonstruktoritele.
Liigikirjandusest on huvipakkuvamad:
• teejuht elementide põnevasse maailma Onu Bella "Keemia diskreetne võlu"
• Madis Jürgen "Rindeoperaator Ivar
Heinmaa : kus põrgus sa jälle käisid?"
• Aadu Must "Perekonnaloo uurija
käsiraamat"
Ka suvise puhkusereisi planeerimisel
on heaks abimeheks raamat. Annetustekogusse on saabunud Silmaringi Reisijuhid. Üksikasjalikke praktilisi juhiseid ja
asjatundjate soovitusi leiate Tai, Türgi,
Tuneesia, Austraalia jt. kohta.
Ilme Säde
POLITSEI

Korras ratas
Kevadised päikesepaistelised ilmad on
sundinud inimesi oma talvekorteritest välja
tooma jalgrattaid. Üha enam näeb tänavatel
ringi vuramas tervisesportlasi ning muidu
harrastajaid. Viimastele ei saa ka midagi
ette heita, sest jalgratta sõidust on kujunenud neile omamoodi elustiil. Paraku
hakkavad tänaval ratta seljas silma ka väga
väikesed lapsed, kellel liiklusesse veel asja
olla ei tohiks. Positiivne on, et lapsed õpivad juba varakult tasakaalu tunnetust ning
jalgratta sõitu, kuid ohutum oleks neile
seda õpetada oma majapidamise territooriumil, mitte tänaval liikluses. Keegi meist
ei tahaks saada teadet jalgratturiga toimunud liiklusõnnetusest.
Veel leidub meil tänavapildis jalgrattaid, mille kohta oleks sobilik öelda raam
kahe rattaga. Tundub, et Liiklusseaduse
alusel rattal olema peavad kohutuslikud
detailid kuuluvad paljude arvates pigem
lisavarustuse valdkonda, kuid nii see olla ei
tohiks. Liiklemiseks valmis jalgratas peab
olema tehniliselt korras. Rattal peavad
olema kollased või valged kodarahelkurid
mõlemal rattal, ees valge helkur, taga
punane helkur, valge esituli ja punane
tagatuli pimedal ajal või halva nähtavuse
korral liikumiseks, korras pidurid ja signaalkell. Kiiver on kohustuslik kõigile alla
16aastatele. Ohutut jalgrattasõitu!
Jaan Sildoja
piirkonnavanem
jaan.sildoja@politsei.ee
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Laupäeval, 25. aprillil 2015
toimub Käru vallas
KOGUMISRING
Kogumisringil võetakse elanikelt
TASUTA vastu ohtlikke ja elektroonikajäätmeid.
Olmejäätmeid vastu ei võeta!
Ohtlikud jäätmed on:
Kasutatud õlid ja õlifiltrijäätmed nagu
õlifiltrid ja õlipakendid, värvi-, liimi- ja
lakijäätmed, nende pakendid ning nende
ainetega määrdunud töövahendid, lahustid,
nagu näiteks tärpentin, atsetoon ja tehniline
bensiin, taimekaitse- ja putukatõrjevahendid ning nende pakendid, vanad akud ja
patareid, akuvedelikud, leeliselised
pesuained, kasutamata jäänud või aegunud
ravimid ja farmaatsiatooted, elavhõbedakraadiklaasid, päevavalguslambid.
Elektri- ja elektroonikajäätmed on:
Külmikud, pesumasinad, elektripliidid,
mikrolaineahjud, elektriradiaatorid, kliimaseadmed, tolmuimejad, õmblusmasinad,
röstrid, kellad, kaalud, kohvimasinad,
raalid, sülearvutid, telefonid, mobiiltelefonid, automaatvastajad, printerid, raadiod,
televiisorid, videokaamerad ja -magnetofonid, muusikariistad, luminofoorlampide
valgustid, sirged luminofoorlambid, kompaktlambid, elektritööriistad.
Kogumisautode peatuspaigad ja ajad
on järgmised:
PEATUSKOHT
KELLAAEG
Kädva küla
endise kaupluse juures 12.10 – 12.30
Lungu küla
endise kaupluse juures 12.50 – 13.10
Käru kaupluse juures
13.30 – 14.00
Projekti viib läbi MTÜ Kesk-Eesti
Jäätmehoolduskeskus (KEJHK). Lisainfo
KEJHK telefonide: 38 52 175 või 38 52
200. Kogumisringe teenindab OÜ Kesto.
Projekti rahastab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

112 – KIIRABI, PÄÄSTE,
POLITSEI
Eestis on nüüd üks hädaabinumber 112 kiirabi, päästjate ja
politsei kutsumiseks. Kui vajad kiiret abi, helista häda-abinumbril 112 Häirekeskusesse.
Eesti läks Euroopa 112 päeval, 11.02.2015 üle ühele
hädaabinumbrile 112. Alates 11. veebruarist saab ühelt
hädaabinumbrilt 112 kutsuda kiirabi, päästjaid ja politseid.
Üks hädaabinumber 112 muudab abi kutsumise inimesele lihtsamaks – meeles on vaja pidada üht numbrit 112 ning kriitilises olukorras ei kulu
aega mõtlemisele, millist abi ja milliselt numbrilt kutsuda.
Inimestele jääb mõistlik aeg ühe numbriga 112 harjumiseks. Ülemineku perioodil suunatakse numbrile 110 helistajad numbrile 112 ning keegi ei jää abita. Number 110 kaob
kasutusest peale pikemat üleminekuperioodi, kui selle kasutus on jõudnud miinimumini.
KINNISVARA
Müüa 2-korruseline maja looduskaunis
kohas jõe ääres, üldpind 243 m2, 6 tuba, 2
vannituba, köök ja abiruum, 2 kaminat,
maasoojuspumbaga põrandaküte, lokaalne
veevarustus ja kanalisatsioon, energiaklass
A. Kinnistu 3,3 ha, millel asuvad eraldi
saun (ca 100 m2) + kuur ja maakelder.
Info tel. 56670193 Külliki.
*************************
Müüa maja Käru aleviku servas.
Võimalus kohe sisse kolida, maja on
elamiskõlbulik. Majas on 3 tuba ja köök,
dušsiruum (elektriboiler), WC (1. korrusel
70m2), võimalus 2. korruse väljaehitamiseks. Lisaks on kuur ja kasvuhoone.
Krundi suurus 1645m2. Hind 30 000 (kauplemisvõimalus). Info tel 5211508.

Ilu õpituba 7
Teema: nõges ja naat

Kaasa väike osalustasu.
Anna oma osalussoovist
kindlasti teada Ilmele või
Evale, sest kohtade
arv on piiratud.
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17. aprill Anna Rohuste

83

2. aprill Enn Pärn

70

2. aprill Jüri Kaljusaar

***************************
Müüa kinnistu Posti 6 Käru 3480 ruutmeetrit. Hind 10 000.- Täiendav info
58171535 või kristel.heinjarv@mail.ee .
TÖÖ
TRAAGELDAJA õmblusfirma
otsib oma töökasse ja toredasse
kollektiivi kogemustega

ÕMBLEJAT

Pühapäeval,
12. aprill
Kädval Tuule talus

Õnnitleme helmekuu
eakaid sünnipäevalapsi!

Ühendust palun võtta
tel: 51 50 686 või
e-mail: heli@traageldaja.ee
Asume Käru alevikus Viljandi mnt 17
Õmbleme sisustustooteid: kardinad,
päevatekid, dekoratiivpadjakatted,
madratsikatted, voodipesu jne.
Palk tükitöö alusel.
Puhkus alati suvel 3 nädalat ja
1 nädal jõuludest.

SIKSAK -Traageldaja uus
E-POOD www.siksak.ee
Uued gobeläänkangast
laudlinad ja linikud!
Ootame Sind ka
Kärus, Viljandi mnt.17
Tule kohale, hind 20% soodsam.
Info tel.55636562

Kaastöid ja infot aprillikuu Käru
Vallalehte ootame hiljemalt 20.04
vallamajja või e-posti aadressile
eva@karuvald.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.

Tiraaž 300
Trükkinud OÜ Sõnasepp

