TERE TULEMAST KLAASIPEALINNA!

Perepäev “Järvakandi juured” sündis
ühisloominguna lk 3

NR 6 (150)

Rabarockil oli publikut vähem kui möödunud aastal lk 3

Kooliansambel
Welled tähistab
45. aastapäeva

lk 4

JUUNI 2009

Meie kool
On metsade, rabade keskel
üks lapike lagedat maad,
mis pikkade aegade kestel
on asula nimegi saan´d.

Lõppes õppeaasta 2008/2009
Pärast pingelist kooliaastat ja
eksamiperioodi algas koolilastel
suvevaheaeg.
Kiituskirjaga lõpetas Järvakandi Gümnaasiumis klassi 26
õpilast. I klass: Meril Järvik, Merit Kuldsepp, Vahur Valdmets; II
klass: Diana Edur, Marite Sommer, Markus Sepp, Kirke Tomingas, Kadi-Triin Varik, Anette Stražev, Anett Tamm, Rauno
Nuija; III klass: Anette Bakma-

nov, Saara Kuum, Emili Lempu,
Jaana-Maria Luhtoja; IV klass:
Kaspar Rasmus Eelmaa, Agneta
Kardaš, Kristen Kontaveit, Tagne
Orav, Hanna-Loore Vasnu, Kirke Soomets; V klass: Aliis Halliste, Gloria Koger, Anett Mari
Ann Zagnoiko, Tanel Turro; VIII
klass: Andres Antonen. Tublid
olid ka 36 nelja-viielist I–VIII
klassi õpilast.
X klassis õppis neljadele ja

viitele Anneliis Etverk ning XI
klassis Maarja Lega, Annika
Tammiste, Mari-Liis Jaansalu.
Põhikooli lõpetas 17 õpilast,
neist Henri Lempu kiitusega.
Mälestusraamatuga autasustati
Ingrid Kirsi, Helena Veinbergi,
Jana Kardaši, Henri Lemput ja
Kaysa Luhti.
Gümnaasiumi lõpetas kuldmedaliga Aliis Leiste ning ainult heade ja väga heade hinnetega Mari

Laidemäe ja Petra Koger. Kõige
kõrgemad punktid riigieksamitel
saavutas samuti Aliis Leiste, kelle
nimi jäädvustatakse ka kooli parimate lõpetajate autahvlile.
Kooli lõpetanuile palju õnne ja
edu edaspidiseks ning kõigile Järvakandi Gümnaasiumi õpilastele
päiksepaistelist ja sisukat suve!
Sirje Zahkna
Järvakandi Gümnaasiumi
õppealajuhataja

Kõlab nimi see üsnagi uhkelt:
Järvakandi – nii kirjas on see.
Võiks arvata: järvi siin rohkelt
on asula ümber ja sees.
Kuid ühtegi järve, ei mäge,
õiget jõgegi pole sel maal.
Niretaoline veekogu väike
rahva suplemiskohaks on saan´d.
Ning rahva pea ainsamaks toitjaks
klaasitehas siin asulas on.
Ja vaimu ning tervise hoidjaks
olnud sajandist kauem me kool.
Näinud häid, vahel halbugi aegu,
kuid püsima ikka ta jään´d.
Ning väikesest algkoolist ammu
gümnaasium on arenen’d hää.
Siit sirgunud mitmedki nimed,
kes tuntud on kogu me maal.
Ja polegi see mingi ime:
me koolist nad innustust saan´d.

Ei ole vist ühtegi kodu,
Aino nimi kus tundmatu on.
Arabella, Kunksmoor ja muu loodu
palju rõõmu on lastele toon´d.
Hulk aastaid meid Katrin ja Ivo
lavalaudadel lõbustanud.
Ka Riina ja Ardo ning Riho
lauldes südameid soojendanud.

Järvakandi Gümnaasiumi 50. lennu lõpetajad. Esireas (vasakult): Petra Koger, Aliis Leiste, Mari
Laidemäe, Ailen Tiitus, Liis Loorents, Kaisa Pärn; tagareas: Raul Kalda, Magnus Talistu, Andres
Salm, Ranno Viljak, Alvar Tiitus ja klassijuhataja Aita Kadakas.
Aasa Akberg

Järvakandi Gümnaasiumi kuldmedaliga lõpetanud Aliis Leiste.
Aasa Akerberg

Aastaid viimaseid kuulsust on toonud
Järvakandile RABAROCK.
Selle rajajad Kristo ja Raivo
samast koolist ka võrsunud on.
Terve vaim sünnib vaid terves kehas,
seda tõde peab silmas ka kool.
Õppetöö kõrval sportigi teha
olnud kooli ja kodude hool.
Aastaid tagasi tuntuks said Eestis
jahilaskuri Urmase teod.
Vibuspordis on kuulsaks saan´d Kersti
ning terve Kivilo perekond.
Leidub neid, kellel üles öeln´d neerud
ja elu seetõttu ohustet on.
Nendel kindlasti Lõhmus Sass meenub,
kes tervise tagasi toob.
Eestimaalaste heaolu kaitseks
valmis Harri on päeval ja ööl.
Järjest valituks saada, see näitab:
küllalt tõhus on olnud ta töö.

Järvakandi Gümnaasiumi 9. klassi lõpetajad. Esireas (vasakult): Käroli Kobin, Mari-Ann Jõesaar, Riin Erik, Helena Veinberg, Jana Kardaš,
Targo Orav, Kaysa Luht, Hendrik Varblane; tagareas: Henri Lempu, Ingrid Kirs, klassijuhataja Kärt Pildre, Karin Kallastu, Jaanika Villido
ja esimene klassijuhataja Anu-Marii Kask. Pildilt puuduvad Riina Illak, Andre Kaldas, Gert Saar, Raido Torri ning Roland Žavoronkov.
Vadim Vlassov

Aastaid sada ja kolmkümmend lisaks
juba püsinud vapralt me kool.
Olgu sajandeid veel sama visa
koolipere ja valla toel!
Elfriide Jassik
kooli endine õpilane ja õpetaja
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VOLIKOGU

Volikogu kinnitas negatiivse
lisaeelarve
Volikogu pidas juunis kaks istungit: 17. juunil toimus
korraline ja 29. juunil erakorraline istung.
Eidapere tee ja 1. Mai tänava vahelise maa-ala detailplaneeringu kehtestamine
Volikogu otsustas Eidapere tee ja 1. Mai tänava vahelise
maa-ala detailplaneeringu kinnitada.
Planeering annab klaasimuuseumile võimaluse taotleda
projektirahasid muuseumiala laiendamiseks ja atraktiivsemaks muutmiseks.
Arvelduskrediidi pikendamine
Volikogu otsustas taotleda Swedpangalt arvelduskrediidi kuni 300 000 krooni pikendamist tähtajaga 12 kuud.
Vallavara võõrandamine
Volikogu otsustas müüa Tallinna mnt 39-1 ja Tallinna
mnt 39-5 asuvad korteriomandid otsustuskorras üürnike
avalduse alusel.
Volikogu määruste muutmine
Volikogu otsustas muuta ametnike, vallavanema ja volikogu esimehe palkasid puudutavaid varasemaid määrusi,
sätestades muu hulgas, et 1. juulist 2009 on vallavanema
töötasu 18 900 krooni; vallavolikogu esimehe töötasuks
töötamisel täistööajaga 10 800 krooni ning töötamisel osalise tööajaga 5400 krooni.
Ettekandega esinenud vallasekretär Sigrid Algre selgitas, et määruste muutmise vajadus tuleneb sellest, et alates 1. juulist vähendatakse kõigi vallaametnike palka 10%.
Sellest lähtuvalt tekkis vajadus muuta senikehtinud vastavaid õigusakte.
Revisjonikomisjoni aruanne
Komisjoni esimehe Kristo Rajasaare ettekandest selgus, et revisjonikomisjon kontrollis 2008. a valla vara ja
rahaliste vahendite kasutamise sihipärasust, valla sõlmitud
lepinguid, dokumentatsiooni vastavust raamatupidamisseadusele ja Järvakandi valla raamatupidamise sise-eeskirjadele.
Komisjon tuli muu hulgas järeldusele, et 2008. aasta oli
vallale väga edukas. Investeeringute maht võrre1des 2007.
aastaga suurenes 27%. Kui 2007. aasta tulude maht oli 25,6
mln krooni, siis 2008. aasta tulud olid 27,9 mln krooni.
Ettekandja juhtis tähelepanu valla laenukoormusele, mille seis 2007. a lõpuks oli 0,7 miljonit krooni, aga
2008. a lõpuks juba 5,2 miljonit krooni. See jääb küll alla
Rahandusministeerimi kehtestatud piirmäära, kuid võib
tekitada probleeme valla majandustegevusele.
Komisjon hindas vallavalitsuse raamatupidamisealase
dokumentatsiooni vastavaks Raamatupidamise seaduse ja
Eesti hea raamatupidamise tava nõuetele.
Volikogu otsustas aruande kinnitada.
Aastaaruande kinnitamine
Finantsnõunik Kadri Alliksaar selgitas, et aastaaruanne
kajastab nii Järvakandi Vallavalitsuse kui ka tema tütarettevõtete Järvakandi Soojus OÜ ja Järvakandi Kommunaal
OÜ 2008. aasta majandustegevust.
OÜ Maret Saatuse Audiitoribüroo järeldusotsuse kohaselt kajastab aastaaruanne olulises osas õigesti ja õiglaselt Järvakandi Vallavalitsuse ﬁnantsseisundit seisuga
31.12.2008 ning majandusaasta ﬁnantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.
Volikogu otsustas Järvakandi valla 2008. majandusaasta aastaaruanne kinnitada.
Lisaeelarve kinnitamine
Kui 17. juuni istungil toimus lisaeelarve I lugemine, siis
29. juunil toimunud erakorralisel istungil volikogu lisaeelarve ka kinnitas.
Lisaeelarve näeb ette eelarvekärbet 361 000 krooni ulatuses. Eelkõige kärbiti valla allasutuste ja vallavalitsuse
tegevuskulusid ning vähendati 10% võrra vallaametnike
palku ja 8% ulatuses allasutuste töötajate palku.
Vallavanem Mart Järviku sõnul tingis negatiivse lisaeelarve vastuvõtmise vajaduse eelkõige riigieelarvest laekuvate tulude vähenemine. Tulumaks on vallavanema kinnitusel laekunud vastavalt eelarves kavandatule.
Kohalike omavalitsuste volikogude valimistest
29. juuli istungil määrati ka volikogu liikmete arv uues
koosseisus (jätkatakse 11-liikmelisena), moodustati valimisringkond ning moodustati 5-liikmeline valimiskomisjon.
JK

Väljaandja Järvakandi Vallavalitsus
Järvakandi, Tallinna mnt 17
Toimetaja Jaanus Randla; tel 489 4710
e-post: kaja@jarvakandi.ee
Trükk: Kuma trükikoda

Esimesele poolaastale joon alla
Käesolev aasta kannab üldise majanduslanguse märki.
Tunnetame seda igal sammul, nii era- kui ka avalikus
sektoris.
Aasta alguses rääkisime
valla eelarve koostamisel
suurusjärgust veidi üle neljakümne miljoni krooni, mis
sisaldas ka ligi 15 milj krooni ulatuses erinevate investeeringuprojektidega taotletud euroraha. Peagi sai aga
selgeks, et riigilt valla eelarvesse laekuvad summad
vähenevad oluliselt ja sarnaselt teiste omavalitsustega
tuli meil eelarve kärpimine
ette võtta. Eelarve kulusid
vähendati eelkõige vallavalitsuse majandamiskulude
ja valla allasutuste kulude
kärpimise teel. Lisaks tuli
ette võtta palkade vähendamine vallaametnikel 10%
ja allasutuste töötajatel 8%.
Valla asutuste töötajate arvu
vähendamist ja koondamisi
seni ei kavandata. Kahjuks
ei jäänud kärpest puutumata
ka vallaleht. Järvakandi Kaja ilmub vähemalt selle aasta
lõpuni või kuni majandusliku olukorra paranemiseni
vaid kord kahe kuu jooksul
mustvalge ja neljalehekülje-

lisena.
Eelarvemaht kahanes tublisti ja nüüd on see ligi viis
miljonit krooni väiksem kui
aasta algul plaanitu. Peamisteks kärbete põhjusteks
oli riigilt omavalitsustele
eraldatava üksikisiku tulumaksuosa vähendamine
(enne 11,93%, nüüd 11,4%)
ja tasandusfondi summade
järsk vähendamine, millest
makstakse näiteks sotsiaaltoetused, õpetajate palgad
jne. Lisaks vähendati miljoni krooni võrra teede hooldamiseks ettenähtud raha.
Eelarve täitumist mõjutab ka suurenev töötute arv
(meil ligi 70). See on tingitud eelkõige Järvakandist
kaugemal tööl käinute töökaotusest.
Muret tekitab ka gümnaasiumi õpilaste arvu vähenemine, keskkütte sõltuvus
maagaasist ja selle hinnast,
alternatiivkütus(t)e kasutuselevõtt, tööstuspargi arendamine, motokompleksi ja
Nurtu jõe äärse puhkeala
väljaehitamine. Need on olulisemad teemad, millele tuleb lähiajal lahendusi otsida.
Kuid vaatamata majanduslangusele ja sellest tin-

gitud meeleolumuutustele
on esimesel poolaastal toimunud ka palju positiivset.
Renoveeritakse rahvamaja,
lasteaed saab uue elektrisüsteemi, valmis Tallinna maantee uus tänavavalgustus,
tegeleme planeeringutega,
toimus viies Rabarock, lõpetas gümnaasiumi järjekordne
lend, meie kergejõustiklased
ja vibusportlased on saavutanud võistlustel väga häid
tulemusi jne, jne.
Rahvamaja remondiga on
ehitaja kahjuks küll juba üle
kuu ettenähtud ajagraaﬁkust
maas. Maja sisustamisega
ei saa aga enne alustada, kui
viimistlustööd on lõppenud
ning kasutusluba väljastatud. Loodan siiski, et projekti lõppedes näeb Järvakandi
elanik väga hubast ja mõnusat rahvamaja ning tänu huvitavatele tegevustele vastrenoveeritud majas kasvab
ka selle külastatavus.
Tulevikku silmas pidades on volikogus juttu olnud Järvakandi edasistest
arenguvõimalustest linnana.
Eestis on seaduse järgi linna
minimaalseks elanike arvuks
1000. Meie oma umbes 1500
elanikuga oleme Eesti väi-

kelinnade suurusjärjestuses
altpoolt kaheksandal kohal.
Oleme kuulunud kogu aeg
ka Eesti Linnade Liitu. Me
ei ole tavaline maavald, sest
meil puudub vallale iseloomulik tagamaa. Lähtudes
sellest, et seaduse järgi on
Eestis kohaliku omavalitsuse üksusteks ainult vald ja
linn, ning kaaludes plusse
ja miinuseid valla ja linna
staatuse vahel, jõuame järeldusele, et olemegi tüüpiline
väikelinn, seda ka Euroopa
tähenduses. Jälgides, kuidas
tehakse riigipoolseid arengulisi otsuseid, on linnu ja
väikelinnu tihti käsitletud
mõnedes küsimustes eelistatutena. Eeltoodut silmas
pidades jätkame pärast suvepuhkust selleteemalise sisulise aruteluga.
Selliste mõtetega lõpetan
kokkuvõtte esimesest poolaastast. Loodan, et edaspidi
on rohkem positiivseid sõnumeid, et majandussurutisest on saanud stabiilsuse
aeg ja planeerides järgmisi
eelarveid, ei pea me enam
mõtlema sellistele suurtele
eelarvekärbetele.
Mart Järvik
vallavanem

Järvakandi kool 130, 70 ja 50
3. veebruaril 1879 allkirjastati Järvakandi klaasikoja
asutamise leping.
Tollased tootmishooned
ja sulatusahjud olid lihtsad, ehitustööd kiired. Siia
Harjumaa Järvakandi valda tööle kutsutud 16 saksa
klaasimeistrit kasvatasid ka
lapsi, seega oli vaja saksakeelset kooli. Selle asutamisluba saadi ja kool töötas
klaasivabriku
erakoolina
vabrikuvalitsuse majas kuni
1923. aastani. 1918. aastal
sai õppekeeleks eesti keel,
kuid veel mõned aastad jäi
kool kakskeelseks (eesti ja
saksa keel). Tänavu möödub
klaasivabriku erakooli asutamisest 130 aastat.
Ainus kooliõpetaja ja
koolijuhataja Alma Runge
oli vabriku tehnilise juhi

Richard Runge õde. Kool
oli 1935. aastani tegelikult
klaasivabriku kool, mille
õppeaeg tõusis aegamööda
kahelt aastalt kuuele. Pärast
Richard Runge lahkumist
algasid kooli rännuaastad
Vana-Asula, Nõlva tee ja
Kooli tänava majades. Päris oma maja koolil aga ei
olnudki. Koolijuhataja Johannes Särekanno oli mees,
kes Järvakandi Vallavalitsusest sai päris oma koolimaja
ehitusloa ja ﬁnantseerimise.
Koolimaja (Nõlva 16) nurgakivi pandi 14. mail 1939
ja sama aasta 19. detsembril
võeti maja õppetööks vastu.
Seega möödub vana koolihoone ehitamisest nüüd 70
aastat.
Pärast suurt sõda vahetusid koolijuhid (nüüd direkto-

rid) iga paari aasta järel. Siiski suutis direktor Jaan Jassik
panna aluse Järvakandi kooli
muutmiseks
keskkooliks.
1959/60. õppeaastal lõpetas keskkooli esimene lend.
Seega möödub sel aastal 50
aastat keskhariduse andmise
algusest Järvakandis.
Keskkooli tuntus kasvas
eelkõige aastatel 1961–1973
direktor Kalju Lutsu juhtimisel. Tema ajal valmis ka kooli juurdeehitis ja pandi maha
vundament kooli võimlale.
Õpilaste arv saavutas rekordtaseme – üle 500 noore.
Teine pikaajalisem koolidirektori ameti pidaja oli sama
kooli 6. lennu vilistlane Jaan
Viertek, tänu kellele on meil
olemas koolistaadion.
Läbi aegade on kooli toetanud meie ettevõtted: Jär-

vakandi Klaasivabrik, AS
Järvakandi Tehased, Kombinaat Järvakandi Tehased,
AS Järvakandi Klaas, OI
Production Estonia AS, OÜ
Järvakandi Puidutehas ja
samuti mitmed väikeettevõtted.
Lähemalt saab sellest lugeda kooli juubelitrükisest
“Vabrikukoolist gümnaasiumiks”, mille väljaandmist
rahastas Raplamaa Kohaliku
Omaalgatuse Programm ja
Järvakandi Vallavalitsus.
Järvakandi rahvas! Kuuldused kooli gümnaasiumiosa surmast on enneaegsed.
Vastuvõtt X klassi toimub ja
neist “rebastest” saavad Järvakandi Gümnaasiumi 53.
lennu vilistlased.
Enno Alliksaar
direktori kohustes

kaelaehetega.
13.06 kell 02–03 varastati
Järvakandis lõbustusasutusest mobiiltelefon Samsung.
12.06 kella 15.50 paiku
tungis 17-aastane noormees
pääsmeta Rabarocki aiaga
piiratud territooriumile.
13.06 kella 17.15 paiku
hüppas 1980. a sündinud
mees Rabarocki korraldajate
turvaalasse.
13.06 kell 1.26 tahtis
17-aastane tütarlaps siseneda
Järvakandi lõbustusasutusse
täiskasvanu dokumendiga.
21.06 öösel lõhuti ukseklaas ja tungiti sisse Staadioni tänavale pargitud sõiduautosse Toyota Corolla.

Rabarock ning jaanipäev
endaga Järvakandis laastamistööd kaasa ei toonud. Muret tekitav on aga tabatud roolijoodikute arv. Festivali ajal
tabati Järvakandis 10 isikut,
kes juhtisid mootorsõidukit
alkoholijoobes ning 4 isikut
alkoholi jääknähtudega. Enamik alkoholijoobes autorooli
istujatest tabati Rabarocki
viimasel päeval, kui lahkuti
Järvakandist nelja ilmakaare
suunas.
Kuna käes on suve valgeim
aeg, on aktiveerunud ka pikanäpumehed. Varastatakse kõike, mis järelevalveta. Panen
inimestele südamele, et oma
vara ei tohi jätta järelevalveta

ega lukustamata.
Kuna suvi on alles algusjärgus, panen inimestele südamele, et nad palavate ilmadega alkoholi ei kuritarvitaks.
Toonitan, et ALKOHOL
ON TARKADE MEESTE
JOOK. Targad leiavad end
lõbusas meeleolus ning pereringis, rumalad politsei kainestuskambris.
Jaan Sildoja
vanemkonstaabel
Konstaabli telefon 5303
6804, 612 3503; e-post jaan.
sildoja@rapla.pol.ee, lühinumber 110, vajaduse korral
võib helistada ka 5332 6900
(Angelyca Vaerand) või 529
6503 (Vladimir Doktorov).

POLITSEI
Järvakandi arvudes (19.05.
2009–25.06.2009): väärteoteateid 51, LE nõuete rikkumisi 23, muid sündmusi / teateid 29, kuriteoteateid 7.
Kuriteod, milles on alustatud kriminaalmenetlus
14.06. kella ühe ajal öösel
lõi Järvakandis Rabarocki
laagri telklinnakus 1976. a
sündinud
meesterahvas
1983. a sündinud alkoholijoobes meesterahvast rusikaga pea piirkonda, tekitades
kehavigastusi.
13.06 kell 00–01 varastati
Järvakandis Rabarocki piiratud territooriumilt vihmavari
ja raam koos käevõrude ning
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Perepäev “Järvakandi juured”
sündis ühisloominguna

Näitlejad õhtusel etendusel.

Põnnide paraad.
2x Tiia Hansar

31. mail toimus Järvakandis
päev, mille loojate ja elluviijatena võiks nimetada ligi sadakond nime. Lisaks publik.
Ettevõtmine sai alguse
Eesti-Hollandi heategevusprojekti “Päikeselill” projektikonkursist “Põlvkondadevaheline side”. Sellele
esitatud meie projekti “Perepäev “Järvakandi juured””
ﬁnantseeriti 10 000 krooni
ulatuses. Sellise üritusega
oli ka ilus tähistada 1. juuni
lastekaitsepäeva.
Tihti tundub, et laste
maailm, noorte maailm ja
vanemate inimeste maailm
eksisteerivad kuidagi igaüks
omaette. Ja et üksteisemõistmine ning mõista tahtmine
polegi nii väga kerge. Samas
oleme ju kõik ühe maailma
osad – lihtsalt siin on vähem
ja kauem elanud inimesi, kes
omavahel on seotud väga
tugevate emotsionaalsete,
vaimsete ja füüsiliste sidemetega. Väga tihedad sidemed loovadki perekonna,
mille mõiste saab üle kanda
ka kogukonnale ja lõpuks
ehk universumilegi.
Meie perepäev püüdiski
pakkuda erinevatele põlvkondadele koostegemise võimalust, tutvustada noortele vanema põlvkonna kultuuripärandit, anda noortele võimalus kaasa rääkida kodukoha
arenguprotsessis, anda noortele võimalus osaleda eakate
ja teiste abivajajate toetamises heategevuse kaudu,
tugevdada valla allasutuste
koostöövõrgustikku,
soodustada perekondlikku osalemise harjumust üritustel.
Päeva ettevalmistused al-

gasid juba aasta alguses, kui
õpilastel paluti uurida oma
suguvõsasid ja koostada sugupuid ning kirjutada muistendeid.
Päeva aukülalisteks olid
meie alevi kõige nooremad,
s.o kuni 3–aastased lapsed
ja nende pered. Nende auks
toimus ka uhke ja lõbus
“põnnide paraad”, mida turvas Eesti Politsei ja Päästeamet. Enne paraadi astus
rahvamaja vastrenoveeritud
välilaval üles rahvamaja lastering, milles “titad” esitasid
kevade jooksul toimunud tegelustel õpitud folkloorisugemetega kava. Suur oli laste ja vanemategi rõõm, kui
külla tuli Mõmmi, kes lastele esines ja kelle süles koos
aabitsaga piltigi teha sai.
Suure panuse päeva korraldamiseks andsid Järvakandi inimesed, kes eksponeerisid oma kollektsioone,
käsitöid ja ajaloohõngulisi
asju. Paralleelselt töötasid
noorte ja vanemate inimeste
töötoad, kus ajurünnakuna
valmisid
“probleemipuu”
meetodil visuaalsed tööd
teemal “Et noored ei lahkuks Järvakandist”. Päeva
kunstnike Mari Laidemäe
ja Aliis Leiste kujundatud
probleemipuud olid vaatamiseks välja pandud õhtusel
simmanil.
OÜ KatMal lõi peredele
oma kohvikus suurepärase
võimaluse päris ise saia küpsetada. See oli väga meeleolukas ja õpetlik tegevus.
Vigursõidurajal bussijaama platsil oli võimalus proovida osavust jalgrattasõidus.
Oma võimeid sai proovida ka

seiklusrajal. Lapsi rõõmustas
sõit hobuvankriga.
Koolilastele organiseerida antud heategevusmüügi
toimumine oli kahjuks ära
jäämas laste vähese aktiivsuse tõttu, kuid ettevõtmise
päästis II klassi õpilane Markus Sepp, kes ainsana müüs
oma mittevajalikke asju, teenis 67 krooni ja annetas selle (nagu eesmärgiks oligi),
meie alevi abivajajatele. See
oli ilus tegu ja väärib austust.
Perepäeva põhitegevuseks oli planeeritud päeva
jooksul näidendi õppimine
ja õhtune etendus. Sellega
ligi 20 inimest ka hommikust alates tegeles. Klaasimuuseumi õuel toimunud
õhtusel simmanil vastvalminud lavatükk „Kuidas tekkis
Järvakandi?“ etenduski. See
oli omalaadne ettevõtmine,
sest veel perepäeva hommikul ei teadnud Järvakandi
Gümnaasiumi õpilastest ja
vabatahtlikest täiskasvanuist
näitlejad, mida mängitakse.
Näidendi aluseks olid
õpilaste kirjutatud muistendid Järvakandi võimalikust
tekkeloost. Üheks perepäeva
eesmärgiks oli panna lapsed
sel teemal fantaseerima, et
seejärel parimad ideed näidendiks seada. Muistendeid
lugedes oli rõõm tõdeda,
et lood on head – paljudest
neist saaks edaspidigi häid
lavatükke.

Eeltööna tutvusid materjaliga lavastajatena üles astunud Vahur Kuusk, Eveliis
Samberk ja Merike Rego.
Päevaga näidendi lavale
seadmine oli paras „pähkel“,
kuid see, mis tol õhtul klaasimuuseumi õuel etendus,
oli sündmus omaette – see
oli laste loodud sisuga, teravmeelselt lavastatud ja
teostatud peaaegu raha kulutamata. Ja mis eriti oluline –
tulemus pakkus rõõmu ning
naudingut nii tegijatele kui
ka publikule.
Simmanil astusid üles ka
isetegevuslased, noored ja
vanad koos. Publikut köitis
perekond Seppade ansambel, kus musitseerisid koos
mitmed põlvkonnad.
Lõpetuseks: perepäev oli
rõõmus tõdemus, et suur osa
Järvakandi rahvast ja asutustest võivad ühise perena
millegi loomisel osaleda ja
on saanud selle võrra rikkamaks. Ja see on hea ja ilus
ning aus tunne.
Tänan veel kord südamest
kõiki, kes perepäeva loomisse oma panuse andsid – kes
korraldavas toimkonnas, kes
abistavas, toetavas, täiendavas rollis, kes publikuna.
Koos on tore teha!
Kohtumiseni uues renoveeritud kultuurihoones.
Korraldustoimkonna nimel
Tiia Hansar

Koolisportlased TV 10 karikaga kodus
31. mail võisteldi Valga
staadionil TV-10 olümpiastarti IV vabariiklikul etapil.
Kuum ilm pani noored proovile, kuid sellele vaatamata
tehti nii mõnigi isiklik tipptulemus. Vanemate poiste
kuulitõukes tõukas Kauro
Kruusmaa ilusa isikliku rekordi (11.28) ja tasuks tubli

seitsmes koht. See oli ka selle aasta parim tulemus sarjas. Vaatamata üritusele jäädi aga ﬁnaaletapi ukse taha.
Teine hooaja eesmärk
suudeti täita ja tuua koju
maakonna mitmevõistluse
esikoht ja hooaja kokkuvõtlik karikas. Individuaalselt
saavutasid poiste nooremas

grupis Tanel Turro ja vanemas grupis Egert Tomingas
kolmanda koha.
Lõppenud
õppeaastal
võistlesid meie õpilased
maakondlikel
võistlustel
tublilt. Kooli 165 õpilasest
saavutas maakonnas esikolmikukoha koguni 45 õpilast.
Suvekuudel on aga tub-

lide koolisportlaste kõrval
ennast võimalik proovile
panna ka harrastussportlastel: 18 juulil XIV Järvakandi
mitmevõistlus; 1. augustil
XXX Järvakandi lahtised
võistlused kergejõustikus;
2. augustil XXIII Järvakandi
alevijooks.
Margus Sepp

“Mina laulan lapsele ...”
Selle rahvalauluga alustas kevadel oma kolmapäevahommikusi kokkusaamisi raamatukogus rahvamaja lastering,
mille loomise üheks eesmärgiks on tugevdada põlvkondadevahelist sidet ja anda neile väikelastele, kes lasteaias ei
käi, koosolemise võimalus.
Et me igapäevaelus rahvalaule üldjuhul ei laula, siis
saidki need 18 oma ema, isa või hoidja seltsis kohale tulnud last esimesel kokkusaamisel ja hiljemgi osa põlvest
põlve edasi antud lauludest, milles on nii esivanemate tarkust kui ka loodusrütmi, mis aitavad tasakaalustada meie
kiiret ja tehnilist maailma, aga ka mängudest, hüpitustest
ja muudest sellelaadsetest toimingutest.
Kuid lasteringis tehti muudki: ühel tunnil õpetas massöör Kadrin Karro lihtsamaid massaaživõtteid, viimasel
korral aga tehti koos raamatukogutädi Rita ja tema omavalmistatud kaltsunukkude Mirjami ja Mihkliga teatrit
ning maiustati puuviljadega. Ja eriti hea oli tegutseda või
pikutada tädi Sirje Baldespordi kootud kaltsuvaipadel.
Lapsed tundsid end ringitundides vabalt: kes kuulas ja
tegi kaasa, kes istus vaikselt ema süles, kes uudistas raamatuid.
Üksteisest oli palju rõõmu nii põnnidel kui ka lapsevanematel, sest oli võimalus suhelda ja jagada laste kasvatamisega seotud rõõme ning muresid. Sooviti, et lastering
jätkaks ka sügisel.
Merike Rego
lasteringi juhendaja

Tädi Ritaga teatrit tegemas.

Tiia Hansar

Rabarockil publikut vähem kui
möödunud aastal
Tänavu juba viiendat korda toimunud Rabarock tõi kohale kireva rokipubliku ja tõstis Järvakandi mõneks päevaks
üleriigilise meedia huviorbiiti.
Kuigi festival kulges külastajate jaoks küllaltki tavapäraselt: oli head muusikat, mõnus melu, sekka üks päikeseline ja üks vihmane päev, märgib festivali peakorraldaja
Kristo Rajasaare, et publikut oli tänavu siiski kolmandiku
võrra vähem kui mullu – kahe päeva jooksul ligi 8000
külastajat. Võimalike põhjustena nimetab ta kontserdipiletite käibemaksu tõusu ja üleüldist majandusdepressiooni, lisades, et kohapealne piletimüük ja tagasihoidlikum
telkijate arv võis seotud olla ka halvema ilmaga.
Jätkuvalt hästi sujus festivali korraldajatel koostöö
valla ja politseiga. Traditsiooniliselt oli valla ülesandeks
parkimise korraldamine ja platsi koristamine, seekord ka
halvast ilmast tekkinud kahjustuste likvideerimine.
Meeldiv on olnud ka vallaelanike suhtumine. K. Rajasaare: “Tänan valla elanikke mõistva suhtumise eest viie
aasta jooksul. Ükskõik, mis ka tulevik toob, on need viis
festivali igati mäletamisväärsed.”
Tulevikku vaadates nendib Rajasaare, et käibemaksu
jätkuva tõusu tingimustes on vaja põhjalikult mõelda, kas
korraldajatel jätkub veel entusiasmi ja rahalisi vahendeid
festivali elushoidmiseks. Seda eriti olukorras, kus lõppenud festival tõi umbes miljonikroonise kahjumi.
Vallavanem Mart Järvik on seda meelt, et festival läks
korda, koostöö korraldajatega toimis hästi. M. Järvik: Kui
festival ka tulevikus peaks toimuma, toetab selle korraldamist ka vald.
Sirje Mett

Festivalipublik end halvast ilmast häirida ei lasknud.
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JÄRVAKANDI GÜMNAASIUM
ootab kõiki vilistlasi ja endiseid õpetajaid
kooli 130. aastapäevale

Jumalateenistused
Järvakandi Pauluse
kirikus

 7. augustil kooliansambli WELLED kontsert (info osalejatele
tel 5345 9522)
 8. augustil VILISTLASTE KOKKUTULEK
Osalustasu:
 Kuni 26. juuli 2009 – 150 krooni
 Alates 27. juulist 2009 – 200 krooni
 Kohapeal
– 250 krooni
NB!
 Osalustasu kanda kontole 221024991291 Swedbank
Eeve Šefer’i nimele märgusõnaga “Kokkutulek” (kindlasti
märkida osavõtja nimi ja lend).
 Osalustasu saab tasuda ka kaupluses TOORA Iris Rajasaare kätte ja kooli kantseleisse.
Info: 487 7440, 5646 6114

97
Elisabet Õunap
94
Ida Undrest
80
Harald Johanson
Virve Pärnsalu

Detailplaneeringu avalik väljapanek ja
arutelu
Rahu tn 18 kinnistu detailplaneering on
avalikul väljapanekul 13.07.2009 kuni
24.07.2009. Materjalidega on võimalik tutvuda Järvakandi vallamajas esmaspäevast neljapäevani
kell 8–17 (lõuna 12–13) ja reedeti 8–15.
Detailplaneeringu eesmärk on olemasolevale hooldekodule juurdeehitise planeerimine. Töö käigus määrati krundile uus ehitusõigus, piiritleti hoonestusala, seati keskkonnatingimused, lahendati juurdepääsuteede, parkimise
ning tehniliste kommunikatsioonide korraldus.
Planeering ja dokumendid on elektrooniliselt nähtavad
Järvakandi valla kodulehel planeeringute kataloogis.
Rahu tn 18 kinnistu detailplaneeringu avalik arutelu toimub 27.07 kell 15 Järvakandi vallamajas.
Järvakandi Vallavalitsus

75
Kalev Jõgi
Helvi Puri
70
Hillar Uhs
Aleksander Puolokainen
Aime Kaljaspolik

Helga Luppe
4.10.1927 –
16.06.2009

• Pühapäeval, 19. juulil kell 16
surnuaiapüha jumalateenistus alevi kalmistul
• Pühapäeval, 2. augustil kell 16
armulauaga jumalateenistus
• Pühapäeval, 16. augustil kell 16
Järvakandi Pauluse kiriku 13. aastapäeva
armulauaga jumalateenistus
Surnuaiapühad naaberkalmistutel
Lelles 12. juulil kell 11
Kehtnas (Järvakandi Peetris) 26. juulil kell 14
Kergus 1. augustil kell 12

VÄRVID VALDA
Järvakandi Vallavalitsuse, ES Sadolin AS ja kaupluse SANLUX
koostöö jätkub. Sellega seoses on Järvakandi vallas asuvate ehitiste omanikel võimalik majade, abihoonete, tarade värvimiseks osta
soodusprotsendiga (20%) puit- ja mineraalpindade fassaadivärve
ning puidukaitsevahendeid. Allahindlus kehtib ainult ES Sadolin AS
pakutavatele toodetele, mida müüakse kaupluses SANLUX, Raplas
Alu tee 16.
Soodustuse saamiseks on vaja kaupluses esitada vallavalitsuse
majandusnõuniku kinnitatud värvipass. Eelnevalt on vajalik välja
selgitada värvitava pinna orienteeruv suurus ruutmeetrites.
Täpsem info 489 4715; 5346 8292.
Tehnilist infot värvide kohta saab kauplusest SANLUX,
telefon 489 0997.
Ene Nüganen
majandusnõunik

7. augustil kell 19
kooliansambli WELLED
45. aastapäeva kontsert
Teiste seas astuvad üles Tauno Vahter, Riho Sibul, Ardo
Juhkov, Hillar Püüding, Piret Reimets, Margot Kiis jt.
Pääse 100 krooni; JG õpilastele 50 krooni

Mängivad Welled
Tänavu tähistab Järvakandi
kooliansambel Welled oma
tegevuse 45. aastapäeva.
Tavapäraselt korraldatakse
ansambli aastapäevakontsert
koos kooli juubeliga. Wellede esimene kokkutulek peeti
1979. aastal.
Kõik sai aga alguse 1962.
aastal, kui vennad Krõlovid
alustasid oma bändiga. Tõsi,
nemad tegutsesid veel klubi
juures.
1963. aastal panid tollased 7.–8. klassi poisid aluse
ansamblile Welled. Esimesteks tegijateks olid Avo
Raag, Jüri Jakimov, Rein
Rooks, Rein Treima ja Tõnu Eberhard. Kitarrid ehitati
ise ja mängiti läbi kino helivõimenduse. Vaieldamatuks
eeskujuks oli The Beatels.
Kuuekümnendate teisel poolel mängisid ansamblis ka
Ants Tuisk, Mati Reinsalu,
Avo Valdek ja Harri Kuusik,
kes jätkasid esimese koosseisu sissetallatud rajal. Et
tegu oli koolibändiga, siis
selle koosseis ka muutus tihti. Kümnendivahetuse paiku
kuulusid Welledesse Avo
Siim, Enn Michelson, Ago
Metsmaaker, Ardo Juhkov,

Helmut Jegorov, Aleksander
Fan.
Seitsmekümnendate esimesel poolel võeti uue muusikaõpetaja Tauno Vahteri juhendatud ansamblisse juurde
ka “torud” (Jaak Antsmäe,
Harri Saaliste, Kalle Perandi) ja naishääled (Urve Müür,
Ingrid Eyland, Ene Vaher).
Koosseis sai tuntuks nii rajoonis, vabariigis (võideti 2
vabariiklikku konkurssi) kui
kaugemalgi.
1972. aasta Kiievi- ja
1973. aasta Saraatovi-turneed
olid ansamblile suureks tunnustuseks. Pärast Riho Sibula
liitumist (1972) hakati mängima ka omaloomingut. Sel
perioodil tegutses ansambli
ajaloo üks tugevamaid koosseise, kuhu kuulusid Riho
Sibula kõrval ka Ants Katkosild, Peeter Kerbak ja mõnda
aega Hillar Püüding. Viimane
oli ka omamoodi sillaks eelmiste tegijate ja uute tulijate
vahel, keda 70ndate keskel
vedas Jaan Nõulik, koos temaga Ain Mathisen, Peep Padar, Aivar Oviir. Pärast mõneaastast vahet võtsid Jalmari
Rätte ja Jaanus Randla 1981.
aastal asja taas käsile. Ühes

nendega mängisid ja laulsid
Sven Algre, Heikki Rippinen
ning Meeli Pärnpuu. Selle
koosseisu juures tegutses ühe
solistina samal ajal ka Sicanaga kuulsust kogunud Piret
Reimets. Koosseis väärib
märkimist seetõttu, et esimest
korda Wellede ajaloos viljeldi muu hulgas ka punkmuusikat.
Seejärel tegutses mõnda aega koosseis, milles oli
solistiks Margot Kiis. Esmakordselt puutus siis pillimänguga kokku tänaste Kosmikute bassimees Raivo Rätte,
trummide taga aga hoidis
kindlat rütmi Igor Djatkin.
J. Randla vedas vankrit suuremal või vähemal määral
1989. aastani.
1986. aastal sai tuule tiibadesse bänd, kus tegijaiks
tõusid Kristo Rajasaare ja
Taavi Pedriks (koos R. Rättega ka hilisemad Kosmikute asutajad). Tähelepanuta ei
jäänud sellegi aastakümne
tegemised. Meenutagem või
1982. aasta Moskva-turneed
või 1988. aastal koolidevahelisel vabariiklikul ülevaatusel saadud tunnustust (parim omaloominguline pala

– Margit Tamm, parim trummar – Kristo Rajasaare).
Pärast seda saabus aga
ansambli ajaloo pikim paus,
kuni saatus 1993. aastal
Jaanus Randla (sedakorda
õpetajana) taas Järvakandi
Keskkooli tõi. Bänd koosseisus Natalja Kruusma (Brovkina; laul), Kertu Rajasaare
(trummid), River Uiboupin
(klahvpillid), Margus Valdre
(bass) sai kevadeks lavalaudadele. Peagi vahetas Margus Valdre välja Virge Viertek. Neilt haaras teatepulga
koosseis, kus solistiks oli
Deivid Urbus. Omaette märkimist väärib 7. klassi tütarlastebänd (Kai Anni, Annika
Allikson, Delerin Urbus,
Merli Kustmann), kes 1999.
aasta juubeliüritusel oma
esimese “suure lava” kogemuse sai.
21. sajand tõi bändiproovi taas uued üritajad, kellest
mõnigi ka lavalaudadele
jõudis. Omanäoline oli koosseis, kus mängisid Jevgeni
Pärg, Ragnar Õunap, Sander
Luhtoja ja Jüri Vuksta, ning
mis mitmel maakondlikulgi
üritusel edukalt üles astus.
Paljude katsetajate seas

Ants Katkosild, Peeter Kerbak ja Riho Sibul.

oli kindlasti üks edukamaid
Artjom Jevstafjevi ja Alvar
Tiitusega koos mänginud
seltskond, millest kasvas
välja tänagi rokilavasid kulutav Sick of Sorrow.
Pea samal ajal tegutses
kollektiiv, kus tooni andsid Jevgeni Šerstjuk, Silver
Luhtoja ja Antero Kuum. Ja
nii nagu kümnenditagusel
juubelikontserdil, astub ka
seekordsel tähtüritusel publiku ette lootustandev 6. ja
7. klassi noortest (seekord
poistest) koosnev kollektiiv

Erakogu

koosseisus Joosep Kirss, Renee Kaasik ja Vaiko Licht.
Neljakümne viie aasta
jooksul on ansambli erinevates koosseisudes musitseerinud pea 100 inimest. Mitmed
neist (Riho Sibul, Ardo Juhkov, Helmut Jegorov, Aleksander Fan, Ants Katkosild,
Piret Reimets, Margot Kiis,
Kristo Rajasaare, Taavi Pedriks, Raivo Rätte, Kai Anni jt)
on ka hiljem muusika vallas
tuntust kogunud.
Margus Sepp
Jaak Antsmäe

