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Lisaks ligi kaheajale käsitöömeistrile käis kohal ka pea sama palju huvilisi.

Sirje Mett

Tänavad on öisel ajal pimedad

Käsitööpäevad tõid Järvakanti
käsitööhuvilisi üle Eesti
25. aprillil toimusid Järvakandis XIV Eesti käsitööpäevad. Tegemist on
üle-eestilise traditsioonilise ettevõtmisega, mis juba
aastaid Eesti Rahvakunsti ja
Käsitöö Liidu eestvedamisel
mööda Eesti erinevaid maakondi ja paiku liigub.
Tänavuste käsitööpäevade korraldajaks oli Raplamaa
käsitööseltsing
“Süstik”.
Seltsingu esinaise ja ürituse
peakorraldaja Ivi Sarki sõnul on sellise suurejoonelise
käsitööhuviliste kokkutuleku põhieesmärgiks anda nii
kaugemalt tulnud kui kohalikele tegijatele võimalus
näidata avalikkusele oma

käsitöökunstiloomingut ja
vahetada kogemusi, samuti
püütakse nii populariseerida
käsitööd kui eluala.
Ürituse avamisel austas
oma sõnavõtuga käsitööhuvilisi maavanem Tõni
Blank, tervitusi ütlesid ka
Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö
Liidu esinaine Liivi Soova
ja Järvakandi abivallavanem
Sirje Mett.
Kooli võimlas üles seatud näitusesaali ja töötubadesse olid oma loomingut
ja oskusi näitama tulnud ligi
200 käsitöömeistrit Põlva-,
Saare-, Pärnu-, Lääne-, Harju-, Rapla- ja Ida-Virumaalt
ning Tallinnast. Kohalik

käsitöö oli esindatud Sirje
Baldesporti ja Rita Merekivi
kaltsuvaipade ning klaasistuudio meistrite tööde näol.
Töötubades oli huvilistel
võimalus osa saada tikkimise, viltimise, lapiteki valmistamise erinevate tehnikate,
jalatsikaunistamise, vitraaživalmistamise ja klaasimaali
saladustest.
Et XIV käsitööpäevade
läbivaks teemaks oli klaas
ja ürituse üheks eesmärgiks
tutvustada klaastöötlemist
kui käsitööliiki, oli ka loomulik, et tänavuse käsitööpeo toimumiskohaks valiti
Järvakandi. Lisaks võimalusele tutvuda klaastaies-

te valmistamisprotsessiga
klaasikojas oli huvilistel
võimalik näha harrastajatest
klaasikunstihuviliste tööde
näitust raamatukogus, klaasimuuseumi väljapanekuid
ja kuulata muuseumi juhataja Allan Kima loengut
„130 aastat klaasitootmist
Järvakandis“. Huvipakkuv
oli ka fotograaf Arne Kiini
slaidiprogramm Järvakandi ümbruse loodusest, mida
tutvustas tema õpilane MariLiis Jaansalu.
Käsitööpäevad lõppesid
kohaliku meesansambli “Viisitiim” ja Alu rahvatantsijate
meeleoluka kontserdiga.
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vanaema ning vaarema Helvi Maalik, kes nimetati tantsumissiseks.
Konkursil osalejad ei ole
mitte ainult tublid vanaemad,
vaid on ka muidu aktiivsed:
kondiitriäri ja kohvikut pidaval Malle Miilmannil jätkub
aega ja tahtmist tegelda ka
lauatennise ja tervisevõimlemisega ning osaleda koos
lastelastega pea kõigil alevi
rahvaspordiüritustel, Helvi
Maalik laulab aga segakooris ja tantsib kõrgele eale
vaatamata naisrühmas ning
showtantsutrupis “Vürtsitüdrukud”.
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Aprilli keskel lülitati vallavalitsuse korraldusel välja alevi
tänavavalgustus. Kui eelnevatel aastatel on tänavad olnud
öösiti valgustamata 15. maist 15. augustini, otsustati nüüd
suvisele säästurežiimile üle minna kuu aega varem. Vallavanem Mart Järviku sõnul on põhjus majanduslangusest
tingitud kokkuhoiuvajaduses. Tema hinnangul säästab
vald tänavavalgustuse arvelt kuus ligi 20 000 krooni.

Mailis Reps ja Jüri Ratas Järvakandis
24. aprillil olid Järvakandis külas keskerakonda kuuluvad
Riigikogu saadikud Mailis Reps ja Jüri Ratas.
Visiidi käigus külastati vallamaja, kus vallavanem
Mart Järvik andis vallast lühiülevaate. Seejärel vastati
vallaametnike küsimustele. Viibiti ka lasteaias ja raamatukogus, kus vaadati õpilastööde näitust. Koolimajas andsid riigikogulased ühiskonnaõpetuse tunni 9.–11. klasside
õpilastele, järgnes pooletunnine vestlus õpetajatega.
Visiidi korraldas Riigikogu Keskerakonna saadikuterühm.

Renoveeritavas rahvamajas
käisid külalised
21. aprillil toimunud maakondliku omakultuuripäeva raames külastas Järvakandi rahvamaja ligi kakskümmend
rahvamajade juhatajate kursustest osavõtjat. Külalised tutvusid renoveerimistöödega, said ülevaate Järvakandi kultuurielust. Käidi ka klaasimuuseumis ja klaasikojas.
Lisaks Järvakandile tutvusid kursuslased maakonna mitme teisegi kultuuriasutusega ja mõne valla kultuurieluga.

Vanaemad maakondlikul konkursil
11. aprillil valiti Eidapere rahvamajas kaheteistkümne Raplamaa vanaema seast missis
Raplamaa vanaema 2009.
Konkursil osalejad pidid
olema vähemalt 60-aastased,
läbima rahvariide-, jutuvestmis-, lauakatmis- ja tantsuvooru ning end publikule ja
žüriile tutvustama.
Järvakandi vanaemade
au hoidsid Eidaperes kõrgel seitsmekordne vanaema
Malle Miilmann, keda žürii
tunnustas pressimissise tiitliga (selle kinnituseks anti ka
lint ja vastav tunnistus ning
auhinnaks Nädalise tellimus
aasta lõpuni) ja neljakordne

29. aprillil kogunesid paljud järvakandilased alevi kaseparki, et korjata kokku talvine praht, riisuda muru ja harjata teed. Ettevõtmise initsiaatoriks oli Sirje Ahtijainen.
Teine rühm alevielanikke kogunes Tupiku mäele, et koos
Margus Sepa ja Väino Rajasaarega korrastada alevi matka-ja spordiradu.
Kokku osales omaalgatuslikel koristustalgutel ligi 40
järvakandilast, kellest paljud olid valla majandusnõuniku
Ene Nüganeni sõnul nii hoos, et ei soovinud veel õhtuhämaruseski koju minna, vaid leidsid, et teha oleks veel
ja veel. E.Nüganen: “ Suur tänu kõigile koristuspäeval
osalenutele! Ära tehti tubli töö! Ilus ilm ja head inimesed
andsid kokku ülimeeldiva tulemuse!“

Alevis lõigati puid

Pressimissis Malle Miilmann.

Katrin Anto

Märtsi lõpul ja aprilli algul viidi läbi osaline puuvõrade
lõikamine Tallinna maanteel ja Rahu ning Uuel tänaval.
Valiku tegemisel lähtuti Tallinna maantee ristmike (Vana-Asula tänavast Saeveski tänavani) ja ühe Rahu tänava
ristmiku liiklusohtlikkusest (puude tõttu pöörded ja nähtavus raskendatud). Rahu tänaval tekkis ka oht, et tugevama
tuulega võivad varem pügatud puude ülekasvanud oksad
murduma hakata. Uuel tänaval oli tööde teostamine kokku lepitud aga juba varem.
Valla majandusnõuniku Ene Nüganeni sõnul ei saanud
kogu alevis neid töid teha majanduslangusest tingitud rahanappuse tõttu. Ka ei ole ametniku kinnitusel vallal sellist kohustust.
JK
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VOLIKOGU
Volikogu pidas oma korralise istungi 29. aprillil.
Maa taotlemine munitsipaalomandisse
Ettekandega esinenud vallavanem Mart Järvik selgitas,
et maa-ala asukohaga Saeveski tn 5 on üldplaneeringu
järgselt ette nähtud Järvakandi Soojuse uueks territooriumiks. Lähtudes O-I Production Estonia AS tootmise laiendamise plaanidest, tuleb Järvakandi Soojus OÜ-l lähiajal
ette valmistada uus territoorium konteinerkatlamaja ümberpaigutamiseks. See tingibki vajaduse kõnealuse maaala taotlemiseks valla munitsipaalomandisse.
Volikogu otsustas taotleda Saeveski tn 5 asuva maa-ala
munitsipaalomandisse tootmismaana.
Volikogu otsustas munitsipaalomandisse taotleda ka Järvakandi 1. Mai tn 5 asuva maa-ala (üldkasutatava maana).
Majandusnõunik Ene Nüganen põhjendas kõnealuse
maa-ala munitsipaalomandisse taotlemist vallavalitsuse kavaga rajada sinna ujulataguse piirkonna laste mänguväljak.
Jaoskonnakomisjoni moodustamine
Lähtudes Euroopa Parlamendi valimise seadusest otsustas volikogu moodustada Euroopa Parlamendi valimisteks
Järvakandi vallas valimisjaoskonnas nr 1 üheksaliikmelise
jaoskonnakomisjoni koosesisus Tiiu Uuk (esimees), Sirje
Ahtijainen, Heli Halliste, Tiia Hansar, Lauri Hollo, Rita
Kardaš, Malle Miilmann, Aili Rasmann, Silva Riippinen.
Asendusliikmeteks määrati Andres Rego, Taimi Kupits ja
Toomas Merekivi.
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Peamiselt parandatakse auke
Riigi poolt omavalitsustele eraldatavate teehooldus- ja remondirahade nappuse tõttu seisnevad käesoleva aasta teetööd valdavalt teeaukude parandamises.
Siiski on kavas ka teetõkise rajame lasteaia ette Pargi
tänavale. Läbirääkimised hinna suhtes käivad kolme ﬁrmaga. Tööde lõpp on kavandatud juuni alguseks.
Kui eelnimetatud töödest rahalisi vahendeid veel järele
jääb, on need kavas kasutada liiklusmärkide väljavahetamiseks.
Ene Nüganen, majandusnõunik

Omanik peab hooldama
Vastavalt “Järvakandi valla heakorraeeskirjale” on kinnistu omanik kohustatud: tegema heakorratöid kinnistul
ja hooldusalal, kui ei ole kokku lepitud teisiti (hooldusala
– kinnistu või krundiga külgnev maa-ala kuni sõiduteeni.
Võttes arvesse maa-ala asukohta, võib vallavalitsus määrata ka teistsuguse hooldusala. Vaidlused hooldusala suuruse üle lahendab vallavalitsus) (punkt 7.2); korraldama
kinnistul avalikult kasutatava tee ääres põõsaste ja puude
kärpimist nii, et oleks tagatud jalakäijate ja sõidukite ohutu
liiklemine ning liiklust reguleerivate tehniliste vahendite
nähtavus (punkt 7.5).
Lisaks juhin tähelepanu “Koerte ja kasside pidamise
eeskirja” mõnele sättele: koera või kassiga avalikus kohas
viibimisel peab omanik tagama järelevalve oma koera või
kassi üle, vältimaks nende lahtipääsemist (punkt 15); koera
või kassi on lubatud pidada omanikule kuuluvas või tema
valduses olevas ehitises või kinnisel territooriumil (tarastatud aiad, hoovid, tootmisterritooriumid) nii, et oleks välistatud nende lahtipääsemine. Koera pidamisel ketis ei ole
tarastamine kohustuslik. Koera või kassi pidamiseks mõeldud ala peab vastama seaduses või selle alusel vastuvõetud
õigusaktides sätestatud veterinaarnõuetele ja loomapidamise tingimustele (punkt 5).
Need on pelgalt seadusepunktid, kuid rahuliku kooselu
huvides võiksid kõik valla elanikud teada, kuidas käituda oma nii armsa koeraga, kes naabri õuel kakil käib, või
kassiga, kes pritsib lapsevankri kõik neli ratast oma mittemahapestava uriiniga üle või ronib õues magavale lapsele
kaissu. Vaadakem tõele näkku: tegelikult ei ole meie vallas ühtegi kodutut koera, on vaid hoolimatud omanikud.
Ka kodutute kasside probleemi suudaksime lahendada, kui
poleks inimesi, kes neid pidevalt toidavad ja siis jätavad
jällegi “abitusse seisundisse”.
Mõlemad eelnimetatud eeskirjad on leitavad valla Interneti-leheküljel avaliku teabe alt.
Eeltoodud seadusepunktide rikkumisega olen viimasel
ajal kokku puutunud tihti ja üks trahvgi on juba määratud.
Ene Nüganen, majandusnõunik

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

Toetused korterelamutele
Sihtasutuselt KredEx
Alljärgneva artikli avaldamise tingis asjaolu, et mitmed Järvakandi elanikud
on huvi tundnud võimaluse
vastu leida täiendavaid rahalisi vahendeid kortermaja
renoveerimiseks.
Toetus omandireformi
käigus tagastatud korterelamute renoveerimiseks
See võimaldab taotleda
toetust omandireformi käigus tagastatud korterelamutele alates 2007. aastast
teostatud piirde- ja kandekonstruktsioonide, elektri- ja
küttesüsteemide ning gaasipaigaldiste rekonstrueerimis- ja renoveerimistöödele.
Toetust saavad taotleda
omandireformi käigus õigusjärgsele subjektile tagastatud korterelamute füüsilistest isikutest omanikud,
nimetatud elamutes moodustatud korteriühistud või
neis asuvad korteriomanike
ühisused.
Tagastamatut toetust eraldatakse kuni 20 % ulatuses
alates 01.01.2007 teostatud
tööde maksumusest. Toetuse maksimaalne suurus korterelamu suletud netopinna
ühe ruutmeetri kohta kokku
aastatel 2003 – 2013 on 400
krooni.
Toetuse taotleja esitab
toetuse taotluse koos nõutud
lisadega Eesti Posti vahendusele KredExile. Kui tööd
on lõpetatud ja tasutud, tuleb
KredExile esitada rekonstrueerimistööde väljamaksetaotlus.
Toetuse täpsemate tingimustega ja nõutud dokumentide loeteluga on
võimalik tutvuda Internetiaadressil http://www.kredex.
ee/10788.

Energiaauditi ja ehitise
ekspertiisi tegemise ning
ehitusprojekti koostamise
toetus
Euroopa Regionaalarengu Fondist rahastatav toetus
võimaldab korteri- ja hooneühistutel või korteriomanike ühisustel taotleda toetust
energiaauditite ja ehitise
ekspertiiside ning energiaauditi soovituste alusel teostatavateks töödeks vajalike
ehitusprojektide koostamiseks.
Toetamisele
kuuluvad
alates 01.01.2007 koostatud energiaauditid, ehitise
ekspertiisid ja energiaauditi soovitusi järgivateks rekonstrueerimistöödeks vajalikud ehitusprojektid.
Maksimaalne
toetuse
summa ühe korterelamu
kohta kalendriaastas energiaauditi ja ehitise ekspertiisi
puhul on kuni 10 000 krooni
ja ehitusprojekti toetuse puhul kuni 20 000 krooni.
Tegemist on Euroopa
Liidu struktuurifondidest tuleneva toetusega ja toetuse
saajal on ka pärast selle saamist kohustusi, mis on sätestatud majandus- ja kommunikatsiooniministri määruses
12.06.2008 nr 48 „Energiaauditi ja ehitise ekspertiisi
tegemise ning ehitusprojekti
koostamise toetamise tingimused ja kord”, s.h. näiteks
kohustus esitada tähtaegselt
aruanded, kohustus säilitada kuludokumendid kuni
31.12.2025.
Toetuse taotlust saab esitada elektrooniliselt digitaalallkirjaga allkirjastatult
e-posti teel toetused@kredex.ee (teema: energiaaudit)
või tähitud kirjaga Eesti Posti vahendusel.

KredEx-i toetusega renoveeritud kortermaja Tallinnas.

Toetuse täpsemate tingimustega, nõutud dokumentide loeteluga ja kohustustega
on võimalik tutvuda Interneti-aadressil http://www.kredex.ee/10783.
Miljööväärtuslikel aladel asuvate elamute ekspertarvamuste toetus
See võimaldab miljööväärtuslikes
elamupiirkondades asuvate elamute
omanikel, korteriühistutel,
hooneühistutel ja korteriomanike ühisustel taotleda
eraldi toetust restaureerimisja säästva renoveerimistööde
teostamiseks vastavasisuliste ekspertarvamuste koostamiseks. Ekspertarvamuse
eesmärk on hinnata hoone
arhitektuurset ja kultuuriloolist väärtust ning tehnilist
seisukorda ja teha esmased
ettepanekud hoone hooldamiseks ja restaureerimiseks.
Toetamisele
kuuluvad
ainult need ekspertarvamused, mis on teostatud alates
01.01.2007. Toetuse määr
on kuni 50% vastavasisulise
ekspertarvamuse maksumusest.
Ekspertarvamuse koos-

tajateks võivad olla kultuurimälestiste registris muinsuskaitse litsentsi omavad
spetsialistid, kelle litsentsi
on vähemalt kahel korral pikendatud.
Toetuse taotleja esitab
vastavas vormis taotluse tähitud kirjaga Eesti Posti vahendusel.
Toetuse täpsete tingimuste ja nõutud dokumentide
loeteluga on võimalik tutvuda Interneti-aadressil http://
www.kredex.ee/10880.
Renoveerimislaen korterelamutele
Tõenäoliselt on alates
maist Swedbangast või
SEB-pangast võimalik taotleda soodusintressiga (alla
5% ﬁkseeritud 10 aastaks)
laenu korterelamu rekonstrueerimiseks energiasäästu
saavutamiseks. Laenu antakse kuni 20 aastaks. Laenu
täpsed tingimused otsustatakse lähiajal, samuti laenu
andmiseks vajalik riigigarantii, mille eelnõu on arutlusel Riigikogus.
Mirja Adler
eluasemedivisjoni juht
KredEx

Eestimaa Rahvaliidu kandidaadid ja
teesid Euroopa Parlamendi valimistel
Rahvaliidul on kohalike
omavalitsuste volikogudes
peaaegu sama palju kohti
kui tänastel koalitsioonierakondadel kokku. Seega usaldatakse kodu ja kodukohaga
seotud asjades Rahvaliitu
teistest enam. Nüüd vajavad
need inimesed esindajat europarlamenti.
Rohkem kui kunagi varem vajab tänane Eesti europarlamenti esindajaid, kes
seisaks rahva eest – oleks
rahvaga liidus ja näitaks
oma poolehoidu ning toetust
ka tõsiselt välja. Rahvaliit
on ainus erakond, kes suudab näha Eestit tervikliku
regionaalselt ja sotsiaalselt
tasakaalustatud riigina, kus
elu on võimalik kõikjal: nii

linnas kui ka maal.
Rahvaliit soovib valimistel saada vähemalt ühe
mandaadi ning on kindel, et
nimekirja esinumber Anto
Liivat suudab europarlamendis seista Eesti riigi ja
rahva huvide eest.
Eestimaa Rahvaliidu Euroopa Parlamendi valimiste kandidaadid
ANTO LIIVAT – Rahvaliidu juhatuse liige, juhtimisõppejõud ja -konsultant
KAREL RÜÜTLI – Eestimaa Rahvaliidu esimees
JEKATERINA
GOLUBTSOVA – Narva 6.
Kooli direktor
Rahvaliidu tosin teesi Eu-

roopa parlamendi valimistel:
• Rahvaliit näeb Euroopa
Liitu (edaspidi EL) rahvusriikide liiduna.
• Seisame ELis eesti rahvuse, keele ja kultuuri hoidmise ning arendamise eest.
• ELi põhiväärtuseks peab
jääma ühine regionaal-, maaelu- ja põllumajanduspoliitika.
• EL peab
keskkonna-,
energeetika-, julgeoleku- ja
välispoliitikas rääkima ühel
häälel.
• Toetame ELi ühisrahale
üleminekut praeguse vahetuskursi alusel.
• Võtame tulemuslikult ja
kiiresti kasutusele ELi tõukefondid.
• Euroraha toel säilitame

Eesti piirkondlikud iseärasused, arendame nende konkurentsivõimet ja elukvaliteeti.
• Eesti peab tingimusteta järgima Euroopa sotsiaalharta
ratiﬁtseeritud artikleid.
• Algatame ELi ühise terviseedendamise fondi loomise.
• Moodustame Euroopa Parlamendi saadikute ja kodanikuühenduste ümarlaua.
• Peame õigeks toetada kodanikuühiskonna
arengut
ELi eelarvest.
• Tõstame inimeste teadlikkust ja toome euroteemade
arutelu ametnike kabinetist
avalikkuse ette.
Enno Alliksaar
Raplamaa Rahvaliidu
maakonnaühenduse
juhatuse liige
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Kunstikonkursi juhend

Enne rongkäiku Vabaduskivi juures.

Mart Järvik

Pallimängud mängitud
Rapla maakonna meistrivõistlustel osalesid sel aastal
Järvakandi Kalevi võrkpallinaiskond ja korvpallimeeskond.
Võrkpallinaiskond
saavutas turniiril kaks võitu
ja paremate hulka ei jõudnud. Küll aga võideti sama
võistkonna baasil A-klassi
meistrivõistlustel pronksmedalid.
Võistkonda kuulusid Annika Tammiste, Ailen Tiitus,

Regina Rüsse, Diana Ringe,
Helena Veinberg, Liis Loorents ja Kaisa Pärn.
Korvpallimeeskonna
mäng oli sel hooajal heitlik,
segasid vigastused ja õiget
mängurütmi kättte ei saadudki. Vaid kahes viimases
kodumängus hakkas asi laabuma ja Kohila meeskond
alistati 78:63 ning Amaks
koguni 102:49. Pidamata on
veel üks mäng, kuid mul-

lused pronksised medalid
tuleb sel aastal tõenäoliselt
vahetada seitsmenda koha
vastu.
23. aprillil oli välihooaja
avalöögina kavas traditsiooniline jüriööjooks. Et klubi
on remondis, joosti sel aastal kooli juures terviseradadel. Rongkäiguta siiski
ei jäädud – vabaduskivi
juurest siirduti sel korral
vabadusratsu kannul kooli

juurde. Jooksus võitsid ikka
kiiremad, kuid selle ürituse
puhul on osavõtt võidust
tähtsam, seda tõestasid oma
jooksuga Võimlejate võistkond ja ka III vahetuse liikujad.
Ees on ootamas välishooaeg ja kutsuks siinjuures
kõiki õue sportima – ega
aiamaa ja koolitöö saa kunagi otsa.
Margus Sepp

Valla viies südamepäev möödus edukalt
26. aprillil rõõmustas valla
südamepäeval osalejaid ilus
ilm. See võimaldas ka päeva
tegemised läbi viia värskes
õhus. Traditsiooniliselt pakuti kasulikke tegevusi ja
teadmisi läbisegi lusti ja lõbu, tervislike suupistete ning
lihtsa ja meeleoluka suhtlemisega.
Päeva juhatas sisse reipa
ja professionaalse virgutusvõimlemisega laste liikumisringi juhendaja Eter Diasamidze-Miagi.
Et tänavuse vabariikliku
südamenädala eesmärk oli
tõmmata tähelepanu infarkti
ja insuldi ennetamisele, oli
päeva põhirõhk eneseabil,
lõdvestusel, vaimu kosutamisel. Sellega seotud tegevusi viis läbi Tervisetoa
perenaine Kadrin Karro:

toimus avatud joogatund ja
võimalus õppida lihtsamaid
massaaživõtteid. Massaažikooli õpilased pakkusid oma
praktika raames tasuta on –
site massaaži. Teist aastat oli
kohal ﬁrma, kes tutvustab ja
müüb massaažitoole ja -aparaate. Külas oli ka Punane
Rist. Oli võimalus mõõta
oma tervisenäitajaid ja tutvuda uuema ja huvitavama
terviseteemalise kirjandusega.
Lapsed said osa lustlikest
mängudest, leidsid tegevust
joonistamisnurgas ja nautisid batuudirõõme. Noori
rõõmustas ja pani tantsuõppimisega proovile jumpstyle` i tantsutrupp.
Aktiivsed tegevused lõpetas taas matk meie alevi
terviserajal. Päev ise aga

lõppes traditsiooniliselt loosiauhindade jagamisega osalejate ja eraldi tervisekilomeetrite kogumiskupongide
esitajate vahel.
27. aprillil toimus meeleolukas ja südamlik vestlusring depressiooniteemal ja
29. aprillil sai eakate päevakeskuses kontrollida oma
luutiheduse seisu. (Pilte üritusest võimalik näha valla
kodulehel)
Kokkuvõtteks tahan öelda, et hea oli näha nii paljusid Järvakandi inimesi
omavahel rõõmsasilmsete ja
naerustena suhtlemas. Hea
oli, et ka ilmataadile meie
üritus juba viiendat aastat
meeldis. On väga hea meel,
et osalejaid oli sel aastal rekordarv – 159, et rohkem
kui eelmistel aastatel esitasid

inimesed tervisekilomeetrite
kogumise kuponge ja et mitmed tulid ütlema, et täitsid
küll, aga unustasid koju.
Tore oli näha üritusel palju
peresid.
Rõõmu teeb, et meie
alevis on tekkinud grupp
inimesi, kes tahavad siinset
elu edendada ja kelle abile,
toetusele ja ka sponsorlusele
saab üha enam loota. Ainult
üheskoos pingutades on tulemus üha suurema hulga
inimeste jaoks rahuldust ja
rõõmu pakkuv.
Aitäh kõigile osalejaile,
Teie särasilmad olid korraldajatele parimaks tänuks!
Aitäh kõigile headele inimestele, kellega koos me seda päeva planeerisime ja läbi
viisime!
Tiia Hansar

Gümnaasium tähistas südamenädalt
Tervisenädalal
võisteldi
koolis osavusaladel ja õpiti esmaabi, lasteaias räägiti
sõprusest ning südametervisest.
Järvakandi Gümnaasiumis tähistati südamenädalat 20. aprillist 24. aprillini
läbi viidud erinevate ettevõtmistega. Nädala juhatas sisse jalgrattavigursõit
noorematele õpilastele, kus
suurima osalusprotsendiga
(87,5) paistis silma 1. klass.
Vigursõidus olid tublimad
Tõnu Algre, Marleen Val-

das, Martin Jaansalu, Rainer Varblane, Kaspar Rasmus Eelmaa, Tanel Turro ja
Egert Tomingas. Gümnaasiumiõpilastele korraldatud
esmaabikoolituse viis läbi
Eesti Punase Risti Raplamaa Seltsi esinaine Sirli
Arro. Räägiti esmaabist,
näidati sidumist, kannatanu
pööramist püsivasse küliliasendisse ja julgemad said
proovida elustamistki.
Teisipäeval käisid 6.-12.
klasside õpilased Nõmme
matka-ja seiklusrajal, alg-

klassiõpilased aga selgitasid
koolis välja parima hüpitsaga hüppaja, rõngakeerutaja
ja köieronija. Kolmapäeval
toimusid võimlas 1.-6. klasside õpilastele lõbusad võistlused, kus nalja ja naeru oli
palju. Neljapäeval oli algklasside õpilastel võimalus
käia Valtus ujumas. Õhtul
aga osaleti jüriöö jooksul.
Kooli südamenädala lõpetas pr Eter DiasamidzeMiagi võimlemisvahetund
muusika saatel, mis suutis
kaasa haarata muidu nii ta-

gasihoidlikke poissegi.
Südamenädala tegemistes
lõi kaasa ka lasteaiarahvas,
kes oli teemat veidi laiendades nädala motoks pannud
“Hea süda võidab!”. Rõhutati sõprust, headust ja heatahtlikku käitumist. Südamenädala temaatika oli olulisel
kohal ka terviseõpetusetundides. Jagati vastavasisulisi
töölehti ja kleepse. Ja et ka
ilus ilm igati südametervise
eest hoolitsemist toetas, viibiti väga palju õues.
JK

Juba neljandat aastat korraldatav kunstikonkurss “Minu
klaas” toimub 30. märtsist 23. maini. Teemaks on “Klaas
meie ümber”. Osa võtma on oodatud Eestimaa koolid,
kunstiringid ja huvitoad. Konkursi korraldab Järvakandi
Aleviraamatukogu.
Eelkõige on konkursi eesmärgiks huvi äratamine ja
alalhoidmine õpilastes klaasi kui igapäevase ja samas ka
väga erilise, kauni ning ajaloolise materjali vastu, samuti
sügavama huvi ja uudishimu äratamine Eesti klaasikunsti
väärika ajaloo vastu. See kõik võiks anda impulsi fantaasialennule ning tekitada soovi oma kujutluspilt paberile
joonistada, maalida või klaasist vormida.
Klaasi haare on meid ümbritsevas keskkonnas väga lai
ja seetõttu võib olla lai ka teemavalik. Alljärgnevalt valik
alateemasid: “Kaunid klaasesemed minu kodus”, “Klaasist muinasjutumaailm”, “Klaaslilled”, “Klaasist veealune maailm”, “Moodne klaasmaja”, “Klaasist masinad ja
robotid”, “Peegeldused”, koomiks “Klaasikillu seiklused”, “Klaasist ehe”, “Päike klaasis”, “Klaasist unistus”,
“Klaasmõtteid klaasist maailmas”, “Klaasi ilu ja võlu vanaema puhvetis”, “Klaas läbi klaasi”, jne.
Teemad ei ole kohustuslikud, vaid on pakutud fantaasia äratamiseks. Igaühe oma nuputatud teema võib olla
palju põnevam ja üllatuslikum, seepärast on soovitav julgelt fantaseerida ja pakkuda omalt poolt ka uusi teemasid,
kuid KLAAS jäägu mõtete suunajaks.
Töid hinnatakse kolmes vanuseastmes ja erinevates
kunstiliikides. Vanuseastmed: I – noorem vanusegrupp
(1.–4. klass), II – keskmine vanusegrupp (5.–9. klass),
III – vanem vanusegrupp (10.–12. klass). Kunstiliigid: I –
maalid, joonistused, kollaažid esitada A3 formaadis); II –
klaaspildid, vitraažid ja ruumilised klaasesemed (klaasehted, klaasimaalid, klaasskulptuurid, klaasmosaiigid jne
– suurus autori valikul).
Iga õpilane võib konkursile esitada ühe töö, soovi korral mõlemas kategoorias (pildid ja klaasesemed).
Õpilaste tööd pannakse üles Järvakandi Aleviraamatukogus avatavale kunstinäitusele, mida saab külastada
10.06.–12.09. raamatukogu lahtioleku aegadel: E-R 12–
18. Alates 1. septembrist ka L 12–16. Järgneb rändnäitus,
mis komplekteeritakse žürii poolt valitud töödest
Žürii poolt auhinnatud tööd saavad tänukirja ning Järvakandi Klaasistuudios professionaalsete klaasikunstnike
poolt valmistatud klaaseseme. Lisaks valitakse näituse
külastajate küsitlusankeetide alusel ka publiku lemmiktööd. Žüriil on õigus vajadusel anda välja ka eripreemiaid.
Viieliikmelise žürii esimees on Eesti Kunstiakadeemia
emeriitprofessor Maie-Ann Raun.
Auhindade pidulik üleandmine toimub 12. septembril
Järvakandi Aleviraamatukogus.
Kõik õpilaste tööd palume kunstiõpetajatel tuua või
saata hiljemalt 23. maiks Järvakandi Aleviraamatukokku
aadressil: Pargi tn 1, Järvakandi, 79191, Raplamaa.
Töödele palume selgelt märkida: töö nimi, õpilase eesja perekonnanimi, klass, kool, huvituba, kunstiring, juhendaja nimi ning kindlasti telefoninumber ja e-maili aadress.
Konkursi eestvedajateks ja toetajateks on klaasikunstnikud, Järvakandi Aleviraamatukogu, Järvakandi Vallavalitsus, Sihtasutuse Raplamaa Omavalitsuste Arengufond.
Info konkursi kohta telefonidel 5666 8127 (Eili), 5666
6562 (Rita); e-postiga eilisoon@gmail.com, maieraun@
gmail.com, rita@jarvakandi.ee
Juhendi koostasid Eili Soon ja Rita Merekivi

Avati klaasikunstiringide aastanäitus
24. aprillil avati aleviraamatukogus klaasikunstiringide
aastanäitus “Aasta läbi klaasi”. Tänavu kahes grupis tegutsenud klaasikunstihuvilisi juhendasid klaasikunstnikud Eili Soon ja Kaja Vaikre. Tööde valmistamisel kasutati erinevaid tehnikaid: klaasi puhumine, maalimine,
sulatamine, liivsöövitus, graveerimine, mosaiik, helmestest punumine ja vitraaž. Näitus on Järvakandi Aleviraamatukogus avatud 29. maini.
Mari-Liis Jaansalu, klaasihuviline

Klaasikunstihuvilised näituse avamisel.

Rita Merekivi
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POLITSEI
Järvakandi arvudes (20.03.2009 – 16.04.2009): väärteoteateid 0, LE nõuete rikkumisi 7, muid sündmusi / teateid
11, kuriteoteateid 4.
Ajavahemikul 14.04.2009 kell 9.00 kuni 15.04.2009
kell 12.00 on riivistamata akna avamise teel sisse murtud
Turu tänava majja ja varastatud omavalmistatud konservikarpide kaanetaja, 30-liitrine autoklaav ning 25-liitrine
koduveinipudel. Avaldaja hinnangul on kahju 5000 krooni
12.04.2009 kella 18.00 ja 19.00 vahel varastas 1991.
aastal sündinud noormees 1994. aastal sündinud noormehelt jope taskust mobiiltelefoni Sony Ericsson w760i
walkman`i. Kahju 3000 krooni.
12.04.2009 kella 20.30 ajal lõi 1989. aastal sündinud
noormees rusikaga pea piirkonda 1985. aastal sündinud
noormeest, tekitades tervisekahjustuse ning füüsilist valu.
9.04.2009 kella 23.05 ja 24.00 vahel on varastatud
1978. aastal sündinud meesterahvale kuuluv mobiiltelefon Nokia 3120 ning mobiiltelefonis olnud mälukaart
maksumusega 90 krooni. Avaldaja hinnangul on kahju
2490 krooni.
Kevadised pikenenud päevad on tänavatele toonud kevadekuulutajad – napsimehed. Ei väsi kordamast, et viin
on tarkade meeste jook. Neljast kolme kuriteosündmuse
puhul pandi see toime alkoholijoobes. Mõnel isikul võibolla löövadki „pikanäpumehe” oskused lõkkele just alkoholijoobes. Pärast tegu ei taheta aga sündmust mäletada,
kuid seda kuidas pudel suu juurde käib, mäletatakse küll.
Eriti negatiivne on siinjuures see, et paljud napsitajad on
alaealised. Tore on sõpradega õhtuti aega veeta ja siidrit
või õlut rüübata, kuid teatavasti on selline tegevus alaealisele seadusega keelatud ja karistatav (ka alkoholi omamine) kuni 600-kroonise rahatrahviga, mis jääb suuresti
lapsevanemate kanda.
Igivana probleem on ka järelevalveta hulkuvad koerad
ja kassid. Teatavasti kehtib koerte ja kasside pidamise eeskiri, mis sätestab nende pidamise korra Järvakandi valla
haldusterritooriumil. Olen isegi näinud alevis omanikuta
hulkuvaid koeri ja kasse, kes roojavad majade ette ja laste mänguväljakutele. Kallid koerte- ja kasside omanikud,
kas Teie laseksite oma lapse mängima mänguplatsile, mis
on lemmikloomade poolt täis roojatud? Loomaomanikuga vesteldes jääb kõlama, et seda enam ei juhtu. Paraku
näitab aga tänavapilt muud. Nüüd on suuliste hoiatuste
aeg on möödas. Koerte ja kasside pidamise eeskirja rikkumise eest on võimalik koera või kassi omanikule määrata
kuni 6000-kroonine rahatrahv. Kui on põhjustatud varaline kahju või tervisekahjustus, on võimalik trahvida kuni
12000 krooniga. See muidugi ei käi korralike loomaomanike kohta, kes oma lemmikut rihma otsas jalutavad ning
nende tagant koristavad. Loodan, et jutt lohakate koerteomanike kohta ei tundunud hirmuäratav, kuid kui teisiti ei
saa, tuleb rakendada karmimaid meetmeid.
Jaan Sildoja, konstaabel
Konstaabli telefon 5303 6804, 612 3503; e-post jaan.
sildoja@rapla.pol.ee, lühinumber 110, vajadusel võib helistada ka 5332 6900 (Angelyca Vaerand).

Kulu põletamine on keelatud
Lääne-Eesti Päästekeskuse ja Keskkonnainspektsiooni
Lääne regiooni inspektorid viisid 18. aprillil Lääne-Eesti
kuues maakonnas läbi reidi, kus kontrolliti tuleohutusnõuete järgimist lõkete tegemisel ning kulupõletamise
keelust üleastumisi. Reidil osalenud inspektorite sõnul on
inimeste tuleohutusalane teadlikkus oluliselt kasvanud.
Mitmete lõkete juures olid olemas esmased kustutusvahendid. Samuti leiti valmis pandud lõkkekohti, mida suure
tuulega ei oldud süüdatud.
Hoolimata tugevast tuulest ja külmast ilmast tuvastasid
inspektorid kuues maakonnas rikkumisi, mis peamiselt
seotud lõkete tegemisega. Raplamaal rikkumisi ei tuvastatud. Sarnaseid reide on plaanis korraldada ka edaspidi.
Kulu põletamine on üle Eesti keelatud, keelust üleastujaid ootab kuni 18 000 kroonine rahatrahv. Samuti tuleb
hüvitada tekitatud keskkonnakahju. Koldevälist lõket tohib teha vaid tuulevaikse ilmaga oma krundi piires,
ohutus kauguses metsast ja hoonetest.
Kulupõlengus on sel aastal hukkunud ka 1 inimene,
seda Raplamaal.
Lõket võib teha selleks ettevalmistatud mittepõleval
pinnasel või alusel, tuulega mitte üle 1,5 m/s, hoonetest
vähemalt 15m ja metsast vähemalt 30m kaugusel. Lõke ei
tohi jääda järelvalveta ja juures peavad olema ka esmased
kustutusvahendid (tulekustuti, ämber veega jne)
Tuletan siinkohal ka veel meelde, et Päästeteenistuse
telefon (tasuta) on 112, mitte komando lauatelefon (viimaselt ei pruugi kedagi kätte saada).
Marko Matson, komandopealik

Jumalateenistused Järvakandi Pauluse kirikus
• Pühapäeval, 17. mail kell 16
armulauaga jumalateenistus
• Pühapäeval, 31. mail kell 16
nelipühi jumalateenistus
• Pühapäeval, 7. juunil kell 16
kolmainupüha armulauaga jumalateenistus
Külas sõbrad Juva kogudusest, jutlustab Juva koguduse
õpetaja Markku Karila.

JÄRVAKANDI ETTEVÕTE

Metallitööd
• Metalli lõikamine, treimine, puurimine,
freesimine, keevitamine, torutööd ning
eritellimustööd
• Aedade, väravate ja uste valmistamine
• Kere- ja rehvitööd sõiduautodele ja
kaubikutele
• Põllu- ja metsamajanduse seadmete
taastamistööd
• Plekist katuste ja konteinermajade ehitus

BR Metallitööd OÜ
Tehaste 2,
tel: 564 3356, 681 3683, 487 7153
info@metalliveski.ee

Järvakandi klaasimuuseumis
Näitus
Eesti klaasikunsti, klaasiõpetuse ja klaasiajaloo
uurimise rajaja Maks Roosma 100
Materjale eesti vanimate klaasikodade
Hüti, Piirsalu, Gorodjonka,
Laashoone, Lehtse-Rekka
arheoloogilistelt väljakaevamistelt

30. mail kell 11–19
Raplas Hollywoodi platsil
Spido Sõprade Kevadpäev
LÕBUS PEREPÄEV KÕIGILE
tegevused lastele, noortele ja suurtele
spido.onepagefree.com
www.spido.ee
5088599

Invatransporditeenuse hinnad alates 1. aprillist 2009:
• Järvakandi-Rapla või Rapla-Järvakandi 30 krooni
• Järvakandi-Tallinn või Tallinn-Järvakandi 90 krooni
• Järvakandi Pärnu või Pärnu-Järvakandi 60 krooni
• Järvakandi-Märjamaa või Märjamaa-Järvakandi 40 krooni
• Järvakandi-Haapsalu või Haapsalu-Järvakandi 105 krooni
• Vallasisesed sõidud (saunasõidud jm) 5 krooni
• Muud sõidud 1 kroon kilomeeter
Teenust osutatakse rahvastikuregistri andmetel Järvakandi
vallas elavatele puuetega inimestele ja vanuritele, kes puudest, kõrgest east või tervislikust seisundist sõltuvalt ei saa
kasutada ühistransporditeenust.
Teenuse tellimine toimub sotsiaalametniku kaudu, kes omakorda tellib transpordi teenuse osutajalt.
Sotsiaaltöötaja telefon 489 4716 või 528 2141

Eesti Punase Risti
Raplamaa Seltsi üldkogu
koosolek Raplamaa Seltsi
liikmetele toimub
26. mail kell 17.30
Rapla MV suures saalis
Info
489 4120 / 5347 9168
raplamaa@redcross.ee

31. mail toimub Järvakandis lastekaitsepäevale pühendatud
perepäev “Järvakandi juured”
Üritus koosneb mitmetest erinevatest tegevustest nii väikestele kui suurtele. Täpsem info üritusest maikuu jooksul teadetena.
Perepäeva finantseerib SA Eesti-Hollandi Heategevusfondi
PÄIKESELILL projektikonkurss “Põlvkondadevaheline side”.
Korraldustoimkonnal on palve: palume teada anda inimestest,
kel on kodus mingeid kollektsioone, vanu asju, koostatud sugupuuuuringuid.
Kontakt ja info: 48 94719, 53 460195, 56 452936

JÄRVAKANDI GÜMNAASIUM
ootab kõiki vilistlasi ja endiseid õpetajaid
kooli 130. aastapäevale
☻ 7. augustil kooliansambel “WELLED” kontsert
☻ 8. augustil VILISTLASTE KOKKUTULEK
Osalustasu:
► Kuni 26. juuli 2009 – 150 krooni
► Alates 27.juuli 2009 – 200 krooni
► Kohapeal
– 250 krooni
NB!
► Osalustasu kanda kontole 221024991291 Swedbank
Eeve Šefer nimele märksõnaga “Kokkutulek” (kindlasti
märkida osavõtja nimi ja lend)
► Osalustasu saab tasuda ka kaupluses “TOORA” Iris
Rajasaare kätte ja kooli kantseleisse.
Info: 487 7440, 5646 6114
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