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Rahvariided, jänkumütsid ja vihmavarjutants.

Tänavu tähistasime taas Eesti Vabariigi sünnipäeva 24. veebruaril toimunud üleriigilise rahvaspordiüritusega „Terviseradadel ümber maakera“.
Järvakandis osales (suusatas, tõukekelgutas, tegi kepikõndi, jalutas) 138 inimest (lisaks 3 koera ja 1 tuhkur),
enamik neist juba vanad käijad-suusatajad. Taas tegime tubli tulemuse 884,7 km – märkimisväärne panus üleriigilisse
kilometraaži.

12.–16. märtsini toimusid koolis keeltenädala ettevõtmised. Nädal algas vene keele päevaga. Toimus luuletuste
lugemise konkurss 6.–9. klassi õpilastele, gümnasistid
esitasid tuntud lõbusaid venekeelseid laule. Vahetunnil sai
jalga keerutada Alla Pugatšova laulude saatel.
Emakeelepäeval korraldasid vanemad õpilased kirjandusliku viktoriini, algklasside õpilased lugesid uhkelt ja
julgelt eesti autorite luuletusi.
Inglise keele päeval toimusid arvutiviktoriinid põhikooliõpilastele, gümnaasiumiõpilaste teadmisi kontrolliti etteütluses. Vahetundidel sai kuulata laule Engelbert
Humberdini esituses.
Saksa keele päeval sai valmis tutvustav plakat Saksamaast ja korraldati viktoriin. Külas oli endine meie kooli
õpilane Sandra, kes rääkis oma elust Saksamaal.
Rita Kardaš
huvijuht

5x Tiia Hansar

Seekordsel üritusel oli eestlust rohkem kui eelnevatel kordadel: lisaks tavapärasele lipuheiskamisele ja hümnilaulmisele tantsiti triibuseelikute välkudes kaerajaani ning mängiti
eesti rahvamänge. Ei puudunud ka pidupäevakoogid ja maitsev lõunasupp.
Korraldajate nimel suur tänu kõigele, kes sünnipäeva- ja
tervisepeo õnnestumisele ühel või teisel moel kaasa aitasid.
Tiia Hansar

Järvakandi näitering oli
festivalil edukas
24. märtsil toimus Rapla Kultuurikeskuses maakonna 15.
harrastusteatrite festival, millest võttis 12 trupi seas seekord osa ka Järvakandi Kultuurihalli näitering. Mängisime
katkendi Einvald Nõuliku näidendist „Meil Jerwencantos
II“. Olime väga tublid – meie näidend sai parima kodukandiloo preemia, parima näidendi tiitel libises napilt
käest. Samuti võitis Mikk Merekivi parima meesnäitleja
tiitli. Žüriilt kuulsime eranditult ainult kiidusõnu. Sellist
positiivset ja julgustavat süsti oli meie alustavale, ehkki
kogenud seltskonnale väga vaja. Näidendit saab tervikuna
näha käesoleva aasta augustis Klaasimuuseumi õuel.
Vahur Kuusk
lavastaja

UNICEF tänas tublimaid
Väsinud suusatajad ja
mõnus pühadetuli.

2011. aastal osales projektis „Väike heategu“ 2699 õpilast
125 koolist üle Eesti, nende seas ka 12 meie koolist. Kõik
õpilased said UNICEFilt tänukirja ja kõige aktiivsem kaardimüüja Merit Kuldsepp sai auhinna – jalgratta!
Heategu teeb meid kõiki ilusamaks ja paremaks! Aitäh
teile!
Rita Kardaš
kooli huvijuht

Kilomeetreid kogunes tublisti ka
kõndides ja kelgutades.

Üks tore vabariigikaerajaan.

Merit Kuldsepp auhinnarattaga.

Rita Kardaš
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VOLIKOGU
Aasta teine volikogu istung peeti 29. veebruaril. 11 saadikust
oli kohal 9, puudusid Regiina Jõhvikas ja Marko Matson.
Valla arengukava muutmine
Volikogu kinnitas määruse arengukava muutmise kohta. Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse kohaselt
peab kehtiv arengukava mis tahes eelarveaastal hõlmama
vähemalt nelja eelseisvat eelarveaastat.
2012. aasta eelarve II lugemine
Kuulanud ära raamatupidaja Helje Nahkuri ettekande,
otsustas volikogu lugeda 2012. aasta eelarve II lugemise
lõpetatuks.
2012. aasta eelarve vastuvõtmine
Volikogu otsustas Järvakandi valla 2012. aasta eelarve
mahus 1 487 140 eurot kinnitada. Valla ﬁnantsnõunik Katrin
Vahemets selgitas, et kuna eelarve tulude pool on kasvanud
vähem kui kulude pool, on eelarve pingelisem kui eelmisel
aastal. Lisandunud on riigipoolsed nõudmised (nt valvesüsteemid) ja kasvanud on kulud elektrile ning soojusenergiale.
Tulude märgatavat suurenemist ei ole 2012. aastal ette näha.
Eelarve on avaldatud täies mahus valla kodulehel.
Maa munitsipaalomandisse taotlemine
Volikogu otsustas taotleda munitsipaalomandisse Bruno Schulleri tee maa-ala, Eidapere tee maa-ala, Supeluse
tänava ja parkla maa-ala, Eidapere tee ja Turu tänava vaheline haljasala ja kõnnitee maa-ala.
Info
Ene Nüganen rääkis Turu põik 2 asuva ärimaa sihtotstarbega maa-ala munitsipaalomandisse taotlemise mitterahuldamisest Maa-ameti poolt. Maa munitsipaalomandisse
andmisest keelduti, sest riigi arvates pole kohaliku omavalitsuse kohustus tegeleda äri ja tootmisega ning seeläbi ka
vastavate maade omamine pole kohaliku omavalitsuse huvi. Selles suhtes jääb Järvakandi Vallavalitsus eriarvamusele, sest just KOV peab olema eriti huvitatud uute töökohtade loomisest ja ärielu võimalikult kiirest elavdamisest.
28. märtsil toimunud istungil osales 7 saadikut, puudusid Marko Matson, Raul Kivilo, Liis-Mail Moora ja Kristo Rajasaare.
Vallavara võõrandamise tähtaja pikendamine
Kuulanud ära vallavanem Mart Järviku selgitused Turu
tn 1 ja Turu tn 3 detailplaneeringu kooskõlastamise käigust ning Turu tn 1 asuva kinnistu müügiga seonduvast,
otsustas volikogu pikendada enda poolt 31. augustil 2011
määratud müügitähtaega 30. septembrini 2012.
Esimene otsus kinnistu müügi kohta AS OG Elektrale
hinnaga 12 800 € (Grossi kaupluse rajamiseks) tehti 25.
mail 2011. Lepingu mittesõlmimisel kuni 1. septembrini
2011 pidi otsus kaotama kehtivuse. 31. augustil 2011 otsustas volikogu pikendada võõrandamise (Turu 1 kinnistu
müügi) tähtaega 31. märtsini 2012.
M. Järviku sõnul pikendati tähtaega, sest detailplaneering, mis on kinnistu Turu 5 jagamise aluseks, ei ole tänaseks veel kehtestatud, sest planeeringu kinnitamise etapis
Maavalitsuses tekkis täiendava kooskõlastuse vajadus
Põhja Regionaalse Maanteeameti poolt.
Järelepärimine regionaalministrile Järvakandi vallale
linnastaatuse andmise otsuse menetlemise kohta
Järvakandi vald ootab endiselt regionaalministri seisukohta linnastaatuse andmise kohta. Et seni pole otsust tehtud (või avalikustatud), otsustas volikogu saata ministrile
vastavasisulise järelepärimise.
Ülevaade edasiõppimissoovide küsitlusest ning hariduse rahastamisest
Valla hariduskomisjoni esimees Enno Alliksaar tutvustas Järvakandi Gümnaasiumi IX klassis enda tehtud
küsitluse tulemusi, mille põhjal (osales 15 õpilast) jätkaks
praeguse seisuga Järvakandi Gümnaasiumi X klassis
õpinguid 4 õpilast.
Probleemidest gümnaasiumiosa ülalpidamise rahastamisel rääkis ﬁnantsnõunik Katrin Vahemets, kelle sõnul
õpilaste väikesest arvust tingitud riigipoolse rahastamise
vähenemine on gümnaasiumiosa ülalpidamise teinud sisuliselt valla kohustuseks. Vahendeid on selleks on aga
raske leida (vt ka JK 1/2012 „Järvakandi valla ﬁnantsolukorrast“).
Järvakandi Lasteaed Pesamuna vanemate poolt kaetavate kulude määrade kehtestamine
Kuulanud ära abivallavanem Sirje Meti vastavasisulise
ettekande, otsustas volikogu kehtestada lasteaias Pesamuna lastevanemate kaetavate kulude uuteks määradeks ühes
kuus osalustasu 6 eurot ja õppevahendite tasu 7 €.

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

Tunnustati vallakodanikke
21. veebruaril tunnustati kultuurihalli Kultuuri Kohvikus tublisid vallakodanikke.
Valla aukodaniku tiitli pälvis
Tiiu Uuk, teenetemärgi said
Josina Ütt, Asta Paeste, Rita Merekivi ja Jaan Viertek,
valla aukiri koos vapimärgiga anti Malle Miilmannile. Õhtu laulis hubasemaks
Henry Laks.
Järvakandi valla aukodaniku nimetus antakse füüsilisele isikule vallapoolse
erilise austuse avaldusena,
sellega kaasneb klaastaies.
TIIU UUK sidus oma
tööelu Järvakandiga juba
1969. aastal. Tema teeneks
on töökeskkonna pidev parandamine Järvakandi Tehastes, enda ja teiste järjekindel erialane täiendamine.
Tiiu Uuk on elav näide tõelisest kodanikuaktiivsusest:
ta ei ole kunagi peljanud väljendada ja kaitsta oma seisukohti, on olnud ühiskondlikult aktiivne nii kohalikus
kultuuri- ja spordielus (deklamaator ja isetegevuslik
näitleja, tunnustatud vibukohtunik) kui omavalitsuses
(osalemine volikogu, selle
komisjonide, vallavalitsuse
ja valimiskomisjoni töös).
Enno Alliksaar: „Tiiu Uuk
on järvakandilaste hääl vallavalitsuses!”
Järvakandi valla teenetemärk antakse füüsilisele
isikule Järvakandi vallale
osutatud eriliste teenete eest.
JOSINA ÜTT on ligi

Tunnustatud vallakodanikud: Tiiu Uuk, Asta Paeste, Rita Merekivi ja Jaan Viertek. Fotolt
puuduvad Josina Ütt ja Malle Miilmann.
Meelis Tomson

pool sajandit töötanud Järvakandis
meditsiiniõena.
Olles alati kohusetundlik ja
positiivse ellusuhtumisega,
on ta pühendunud teiste aitamisele, pakkudes patsiendile sellist hoolitsust ja abi,
nagu ta ise sooviks saada.
Teda kirjeldatakse kui naist,
kes paneb toa särama.
ASTA PAESTE on pikaajalise staažiga pedagoog
(Järvakandi Gümnaasiumis
1971. aastast), keda on iseloomustatud kui õpetajat,
kellel on oskus suhelda õpilastega, neid mõista, toetada
ja innustada. 2000. aastast on
ta kasvatusraskustega klassi
õpetaja. Ta on pikki aastaid
juhtinud kodu-uurimistööd,
tegelenud kooli ajaloo uurimise ja talletamisega, olnud

kooli pioneeri- ja huvijuht.
RITA MEREKIVI töötab Järvakandi Aleviraamatukogus 1984. aastast, ta on
Kaitseliidu Rapla Maleva
vabatahtlik noortejuht ning
rahvusliku käsitöö edendaja.
Rita on alati tasakaalukas,
hooliv, abivalmis ja rõõmsameelne, ta väärtustab perekonda ning oskab oma isikuomadusi ja oskusi ka teistele
anda.
JAAN VIERTEK oli
aastail 1970–1988 Järvakandi Keskkooli kehalise
kasvatuse õpetaja ja 1988–
1999 direktor. Tema järjekindla organiseerimise ja
töö tulemusena valmis kooli
spordikompleks. Aktiivse
spordimehena on ta tegelenud odaviske, vasara- ja

kettaheite, kuulitõuke, ujumise, tõstmise ning jõutõstmisega, harrastanud võrkja korvpalli. Jaan Viertek on
osalenud aktiivselt ka Järvakandi kultuurielus trompetimängija ja lauljana. Märkimist väärib tema kuulsust
kogunud puhkpillikogu.
Järvakandi valla aukiri
koos vapimärgiga antakse
füüsilisele isikule tänuavaldusena Järvakandi vallale
osutatud teenete eest.
MALLE MIILMANN
pälvis tunnustuse pikaajalise tegevuse eest Järvakandi
valla ettevõtluse arendamisel, aktiivse kaasalöömise
eest valla ühiskondlikus ja
spordielus.
Meelis Tomson

Õpetajad nõuavad töö tegelikku väärtustamist
7.–9. märtsini toimus õpetajate üleriigiline streik, milles
korraldajate andmetel osales
üle 17 000 haridustöötaja.
Õpetajaid toetasid omapoolsete aktsioonidega tuhanded
meditsiini, kultuuri, transpordi jt valdkondade töötajad.
Järvakandi lasteaiaõpetajad osalesid ettevõtmises ühepäevase streigiga 7.
märtsil. Osales kogu kollektiiv (s.o 18 inimest). Streigipäeval oli lasteaed suletud,
keegi töökohal ei viibinud.
Nõuti õiglast palka kogu lasteaia personalile ja
puhkuse võrdsustamist kooli pedagoogide puhkusega.
Streikijate eestkõneleja Sirje
Ahtijainen: „Peame valeks,
et riik on surunud lasteaedadega seotud kulutused kogu
ulatuses omavalitsuste kanda. Rikas omavalitsus saab
maksta oma lasteaedades
vähemalt kooliõpetajatega
võrdväärset palka, väike ja
vaene aga mitte. Meie lapsed
on aga kogu Eesti tulevik!
Riik peaks lasteaia pedagoogide palgakulud enda kanda
võtma, siis jääks omavalitsustel raha ka muu personali
palgatõusuks.“
Järvakandi Gümnaasiumi õpetajate streik oli kolmepäevane (algas 7. ning
lõppes 9. märtsil). Sellest

Järvakandi õpetajad meeleavaldusel.

võttis osa 17 õpetajat ehk sisuliselt kogu pedagoogiline
kollektiiv, 2 mitmes koolis
töötavat õpetajat streikisid
oma teises töökohas (ei osalenud valdavalt lapsehooldusel viibimise tõttu 3 õpetajat). Osa (11) streikijaid
osales 7. märtsil Tallinnas
Vabaduse väljakul toimunud
meeleavaldusel. Streigipäevade ajal koolis õppetööd ei
toimunud.
Ka kooliõpetajate nõud-

mised olid seotud eelkõige
palga ja töökoormusega.
Kooli ametiühinguliidri Kärt
Pildre sõnul nõuti õpetajate
töö reaalset väärtustamist, st
palga alammäära vastavusse
viimist tegeliku (suure) töökoormusega (kui norm on
35 tundi nädalas, siis reaalsus on ligi 50 tundi), toetati
lasteaiaõpetajate palga- ja
puhkusenõudmisi, protestiti
mõneti absurdse maksupoliitika ning valitsuskabineti

Kärt Pildre

mõne liikme kohati ülbe ja
üleoleva suhtumise vastu
haridustöötajate probleemidesse.
Lasteaia ja kooli juhid
suhtusid streikijatesse ja
nende nõudmisesse igati
mõistvalt ja toetavalt. Kohtumisel õpetajatega rõhutas
oma solidaarsust ka vallavanem Mart Järvik.
Streigitud päevade eest
töötasu ei makstud ega hüvitatud seda ka muul viisil.
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Suusatamisest teivashüppeni,
kalapüügist rääkimata
8. veebruaril peeti Kohilas talve tähtsaim koolinoorte kergejõustikuvõistlus ja selgitati
välja maakonna edukamad individuaalaladel. Medalirõõmu
jätkus meilegi.
AT arvestuses saavutas kaks
esikohta Anett Kaldas (60 mtj
– 10.9 ja kõrgus – 1.25), lisaks
II koht kaugushüppes (4.38).
Egglet Marton tuli koju kahe II
kohaga (60 m – 9,2 ja 60 mtj
– 11,1).
AP arvestuses oli kahel korral teine Egert Tomingas (60
mtj – 9,1 ja kaugus – 5.84), lisaks II koht teibas (3.27) ja III
kuulis (10.25). Kaks meistritiitlit sai ka Kent Pirma (teivas
– 3.35 ja kõrgus – 1.75), lisaks
II koht kuulitõukes (10.43).
Silver Erik Audse oli 60 mtj II
(10,4).
BT võitis Mari Lutšihhin
tubli tulemusega (9.83) kuulitõuke ja oli 60 mtj III (13,4).
BP oli teivashüppes I Kaspar
Rasmus Eelmaa (2.90), lisaks
III koht 60 mtj (11,8). Martin
Voog oli teivashüppes II (2.80).
CP teivashüppes tõi võidu koju
Markus Sepp (1.70).
10. veebruaril suusatati juba Raplas Vesiroosi Gümnaasiumi radadel, kus selgusid
koolinoorte tublimad teatesuusavõistkonnad. V–VII klassi
arvestuses läks starti 9 võistkonda ja kaksikvõit suudeti
tuua Järvakanti: I koha võitsid
Kristjan Pajuleht, Marite Sommer ja Karl Kivilo, II koha saavutasid Rainer Varblane, Marleen Valdas ja Martin Voog.
16. veebruaril selgitati meie
kooli radadel välja Rapla maakonna koolinoorte meistrid
suusatamise
individuaaldistantsidel. Hästi läks meiegi
lastel. DT 2 km: I koht Marite
Sommer (9.38), III Anette Stražev (10.13); DP 2 km lahutas
medalist Tõnu Algret (8.31)
vaid kolm sekundit; CT 2 km:
II Marleen Valdas (9.19, esikoht kahe sekundi kaugusel) ja
III Mari Lutšihhin (9.59); CP
3 km: I Karl Kivilo (12.34), II
Martin Voog (13.07) ja III Rauno Nüganen (13.55); AT 3 km:

I Liisa Valdas (13.32); JP 5 km:
III Sten Luhtoja (21.48).
22. veebruaril oldi taas Kohila spordihallis, kus peeti
maakonna TV 10 olümpiastarti
II etapp. Vanemate poiste arvestuses jagasid esikohad Martin Voog ( I koht 60 mtj – 10.58
ja II teivas – 3.03) ja Kaspar
Rasmus Eelmaa (I teivas – 3.03
ja II 60 mtj – 10.99). Vabariiklikul etapil Tallinnas (4. märts)
jäi küll mõlema noormehe tulemus natuke alla, kuid tulemusega 2.92 saavutas Kaspar
Rasmus VII ja Martin IX koha – pole paha. Noorematest
poistest saavutas kaks III kohta
Ragnar Martin (60 mtj – 11,84
ja kõrgus – 1.20). Koolide arvestuse tõusti neljandalt kohal
teiseks.
27. veebruaril oldi taas suuskadel: Järvakandi radadel selgitasid oma paremaid algklasside
suusasõbrad. VT 2 km: I koht
Meril Järvik (10.27) ja II Keidy
Kaal (11.41); NT 1 km: II Annalis Tiik (8.35) ja III Annabel
Ilves (8.52); NP 1 km: III Aldo Pärn (6.53) ja VP 2 km: III
Markus Kiil (11.46).
29. veebruaril võistlesid
koolinoored Järvakandis paaristeatesuusatamises. Oli ilus
talveilm ja ka tulemustel polnud viga. DT 2 x 2 km: II Anette Stražev ja Meril Järvik; DP 2
x 2 km: III Markus Sepp ja Tõnu Algre; CT 2 x 2 km: I Mari
Lutšihhin ja Marleen Valdas;
CP 2 x 2 km: I Rauno Nüganen
ja Karl Kivilo; BP 2 x 4 km:
III Kristjan Pajuleht ja Kerdo
Tornius; AT 2 x 2 km: I Anett
Kaldas ja Liisa Valdas.
3. märts – seekord Kaisma
järv ja Rapla maakonna talipüügi MV. 37 mehe konkurentsis saavutas meie kalasportlane
Kaido Kaldas igati väärika 12.
koha ja ka saak polnud häbeneda (1174 g).
10. märtsil toimus Kohila halli seitsmevõistlus, kus võistles ka
kaks meie kooli noormeest.
Väga hea soorituse tegi
Egert Tomingas, kes saavutas meeste arvestuses III koha
(3621 p). Üksikaladest tasub

Memmed-taadid
suvisteid pidama!

Selle särgi omanik on TV 10 maakondliku etapi võitja.
Margus Sepp

ära märkida teivashüppe tulemust (3.40). Kuuenda koha
saavutanud Kent Pirma (2884
p) suutis samuti teibas ületada
3.40, lisaks veel kõrguses 1.72.
14. märtsil oli Kohilas TV
10 olümpiastarti maakonna III
etapp. VT saavutas Marleen
Valdas kõrgushüppes I koha
(1.25). Mari Lutšihhin oli parim kuulitõukes (9.53) ja kõrgushüppes II (1.20). VP võitis
Martin Voog kaks II kohta (kuul
– 8.49 ja kõrgus – 1.45) ning
Kaspar Rasmus Eelmaa oli
kahel korral III (kuul – 8.47 ja
kõrgus – 1.45). NP teivashüppes oli I Markus Sepp (1.85) ja
III Kristo Kivisild (1.65). Sama
tulemusega pidi Ragnar Martin
leppima IV kohaga, küll aga
õnnestus kaugushüppes saavutada III koht (3.93). Koolide arvestuses tõusime liidrikohale.
Ees on veel kevadine etapp ja
mitmevõistlus.
18. märtsil võeti sisehooaeg
kokku Kohila hallis peetud Rapla maakonna sisekergejõustiku
MV-ga. Veteranide arvestuses
oli kolme esikohaga edukas
Sirje Zahkna (60 m – 10.53,
kuul – 8.56 ja kaugus – 3.74).
Meestest oli Artur Saaliste II
teivashüppes (3.24), sama tulemusega oli III Egert Tomingas.
VI koha saavutanud Martin
Voog parandas isiklikku tipp-

marki (3.04). Kent Pirma oli
kõrguses III (1.65).
Käimas on Rapla maakonna
korvpallimeistrivõistlused. Kuna sel aastal mängitakse vaid
ühes liigas, on konkurents kõvemaks läinud. Esimese ringi
järel (5 mängu) on Järvakandi
Kalevil alagrupis ette näidata kaks võitu ja ees teine ring.
Loodame natuke paremat saaki, mai alguses on juba kohamängud.
Aprill on ettevalmistuskuu
välisvõistlusteks ja mais läheb
juba „täie lauluga“.
Suur tänu kõigile rahvasuusatajatele, kes järjest rohkem leiavad üles rajad kenas
looduses. Kui ainult ... Ah,
mis ma hakkan! Aga ega päris terve nähtus suusaradadel
jalutamine,
mootorsaaniga
sõitmine (ka üle noorte männikasvude) ja rada tähistavate
siltide lõhkumine ikka ole?!
Ma olen kindel, et igal suusarajahävitajal sõidab nendel
radadel iga päev sõber, laps,
sugulane, tuttav ... Miks siis?
Aga ju me saame iga aastaga
ikka targemaks ja eks suvel
ole terviseradadel näha juba
rohkem tervisest lugu pidavaid vallakodanikke. Nii et
lume sulades minge ikka metsa!
Margus Sepp

XXVII Rapla maakonna memme-taadi suvepidu „Suvistepühane“ toimub 26. mail 2012 Järvakandis. Pidu avatakse kell 15.30 Järvakandi
valla lipuväljakul ja kell 16 algab kontsert Järvakandi Kultuurihalli välilaval.
Peo korraldamise üldpõhimõte on lähtuda
Euroopa Aasta deﬁnitsioonist – aktiivne vananemine ja põlvkondadevaheline solidaarsus.
Peo pealkiri on „Suvistepühane”, sest pidu
toimub just suvistepüha laupäeval. Rahvakalendris on suvisted olnud oluline peo- ja naljapäeva ning idee on taaselustada üht unustatud
rahvakalendri tähtpäeva. Stsenaariumi koostajaks on Järvakandi Kultuurihalli kunstiline juht
Merike Rego, tantsijate üldjuht Järvakandi tantsuõpetaja Helju Vahurand ja lauljate ning rahvamuusikute üldjuht Järvakandi Segakoori dirigent Heldi Tagel. Projektijuhid on Järvakandi
Kultuurihalli juhataja Tiia Hansar ja Järvakandi
abivallavanem Sirje Mett.
Registreerimine peopäeva hommikul alates
kella 10.30. Saabuvate kollektiivide bussidele
on parkla Järvakandi bussijaamas. Proovid algavad kell 11, rongkäigu algus kell 15.
Päeva jooksul on külastamiseks avatud Järvakandi Klaasimuuseum, Klaasikoda ja Järvakandi Pauluse kirik. Veel on avatud klaasikunsti töötuba, näitused Järvakandi Avatud
Noortekeskuses, Järvakandi Klaasimuuseumis
ja Järvakandi Kultuurihallis.
Täpne päevakava, proovide liigid ja rongkäigu juhend saadetakse kõikidesse valdadesse
maikuu alguses.
Taidlejatel peaks repertuaarimaterjal käes
olema ja omandamine käima täies hoos. Probleemide korral võib alati korraldajatega ühendust võtta.
Kõik on oodatud Järvakanti ,,Suvistepühase“ peole suvistepühasid pidama!
Korraldajate info tel 5346 0195,
kultuurihall@jarvakandi.ee
Memme-taadi peo korraldajad

TUURIHALLIS
K UL
22. aprill Järvakandi valla südamepäev
23. aprill jüriööjooks ja
kultuuriprogramm
28. aprill Järvakandi segakoori
kevadkontsert
29. aprill joogapäev
13. mai emadepäevakontsert
16. mai Rakvere Teatri etendus
“Leenane`i kaunitar”
26. mai Rapla maakonna
memme-taadi suvepidu
26. mai ansambli Kosmikud kontsert
22. juuni jaanituli
Täpsem reklaam sündmuste lähenedes.
Info tel 489 4719, 5346 0195

Kohtumiseni!

Vald otsib võimalusi gümnaasiumihariduse andmise jätkamiseks
Juba aastaid on aeg-ajalt
tõstatunud küsimus gümnaasiumihariduse andmise
võimalikkusest Järvakandis,
põhjuseks nii järjest kahanev
gümnasistide arv (hetkel õpib
lõpuklassis 3 õpilast) kui ka
valitsuse plaan vähendada
oluliselt gümnaasiumide arvu. Hoolimata riigipoolsest ja
majanduslikust survest (vallal tuleb katta kooli majandamiskulud ning osaliselt ka
õpetajate palgaraha) on vallavõimud hoidnud gümnaasiumiosa avatuna. Vallavanem
Mart Järviku sõnul püütakse
seda teha ka edaspidi.

Lähtudes kujunenud keerulisest olukorrast, otsustas
volikogu 31. augustil 2011
moodustada ajutise hariduskomisjoni ülesandega selgitada välja gümnaasiumiosa
püsimajäämise võimalused.
Komisjoni liikmeteks kinnitati Enno Alliksaar (esimees),
Piret Lindmaa, Eha Teras,
Aet-Triin Vasnu, Sirje Zahkna, Mart Järvik, Katrin Vahemets ja Katrin Kuum.
Komisjoni istungitel on
muu hulgas olnud päevakorras võimaluste otsimine
kooli majanduskulude (eelkõige küttekulude) vähen-

damiseks, gümnaasiumiosa
jätkusuutlikkus
(vähene
gümnasistide arv, samas
head õpitulemused), kooli
pidamise kulud (valla ﬁnantsnõuniku Katrin Vahemetsa analüüsi kohaselt on
riigipoolne rahastamismudel
viinud selleni, et vallal tuleb
katta väikeses osas põhikooli vanema astme ja pea täielikult gümnaasiumiosa õpetajate koolitus- ja palgakulud
(vt ka JK 1/2012 „Järvakandi valla ﬁnantsolukorrast“)).
Üks arutelu teemasid oli
12. märtsil kooli IX klassi
õpilaste seas Enno Alliksaa-

re tehtud küsitluse tulemused
(Järvakandi Gümnaasiumi
X klassis kavatseb jätkata 5
õpilast). Leiti, et prognoositavat õpilaste arvu silmas pidades ei ole X klassi avamine reaalne (see on komisjoni
seisukoht, vastavasisulised
otsused tehakse volikogu ja
valitsuse tasandil).
On uuritud ka võimalusi
ühise gümnaasiumi loomiseks mõne teise vallaga. Nii
on käidud tutvumas Kullamaa ja Lihula ning Rannu,
Puhja ja Rõngu katsetega
ühisgümnaasiumide
loomiseks. Kõne all on olnud

Vändra Alevivalitsuse ettepanek kaaluda koostöövõimalusi gümnaasiumiosa
jätkamiseks Järvakandis ja
Vändras.
4. aprillil toimus kultuurihallis rahvakoosolek (kohal
ligi 40 huvilist), kus Järvakandi ja Vändra haridusalastest koostöövõimalustest
rääkisid Vändra Alevivolikogu aseesimees Priit Enok,
alevivanem Toomas Sonts
ja Mart Järvik. Nii Vändras
kui ka Järvakandis seistakse
silmitsi probleemiga, kuidas
säilitada gümnaasiumihariduse andmine kodukoolides.

Ühe võimalusena (esialgu
küll idee tasandil) võiks
Vändra alevijuhtide nägemuse kohaselt mõelda gümnaasiumiosade ühendamise
ja Vändra–Järvakandi gümnaasiumiastme majandusõppe programmi elluviimisele,
kasutades nii Vändras kui
ka Järvakandis olevaid õppekomplekse. Ettekandjad
rõhutasid, et tegemist on
ühe esialgse ja viimistlemata ideega, mida huvi ning
võimaluste olemasolu korral
võiks tulevikus edasi arendada.
JK
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Laps, usaldus ja kontroll
Noored janunevad tähelepanu järele ja nad tahavad, et
ema ja isa leiaksid nende jaoks aega ning pööraksid tähelepanu nende tegemistele. Alaealine soovib olla täiskasvanuga võrdne. Reeglid ja piirangud on nende arvates liiast. Samas ei mõtle noored, et tegelikult tähendab
mõistlike reeglite kehtestamine ja nende järgimise kontrollimine hoopiski vanemate hoolivust.
Kas me ikka suhtleme piisavalt oma lastega? Oleme
me ikka teadlikud sellest, millega nad meie äraolekul kodus ja väljaspool kodu tegelevad? Kas kõik on ikka nii,
nagu nad meile räägivad? Suheldes noortega, kes on mingil põhjusel sattunud politsei huviorbiiti, ja küsides neilt,
kas lapsevanem on teadlik, kus nad viibivad, millega tegelevad, selgub liiga tihti, et lapsevanem pole teadlik lapse käimistest ega ka asukohast.
Mida teeb laps, kes tahab minna pidutsema, kuid vanemad ei luba? Et oma soovi ikkagi saada, mõeldakse välja
vale, mida vanemad uskuma jäävad. Alaealiste puhul on
populaarne koguneda reedeti, otsida keegi, kes alkoholi
ostab. Selleks pannakse kokku kõik koolinädalast järele
jäänud raha, leitakse koht, kus pidutseda, ja lepitakse kokku kuhu ööseks jääda. Juhul, kui tahetakse nädalavahetusel
minna pidutsema kuhugi kaugemale, helistatakse ja öeldakse: „Jäin bussist maha ja tulen hommikul, jään ööseks sõbra
juurde”. Kui vanem juhtub helistama pidutsemise käigus,
antakse sellest seltskonnas teada, tekib vaikus ning alles
siis suheldakse telefoni teel lapsevanemaga. Ja nii telefoni
teel lapsega vesteldes tundubki lapsevanemale, et kõik on
korras. Väga noorte puhul on levinud ka juhused, kui alkoholi juuakse keset päeva, pärast seda magatakse ennast
kellegi juures enam-vähem kaineks ja siis minnakse koju.
Lapsed on loovad ja nutikad, need on vähesed tõsielulised
näited, mida lapsed on kasutanud.
Me arvame oma lastest parimat ja usaldame neid, kuid
kahjuks paljud kuritarvitavad meie usaldust. Laste kasvatamisel kehtib vana hea tõde – usalda, aga kontrolli!
Head emad, isad, vanavanemad! Pöörake tähelepanu,
kuidas ning kellega teie lapsed oma vaba aega sisustavad.
Nii hoiame ära pöördumatute tagajärgedega õnnetusi.
Aigi Baumeister
Rapla politseijaoskonna menetlus- ja
ennetusteenistuse komissar

RAPLAMAA GIIDIDE KOOLITUS
I moodul - giiditöö põhitõed, teoreetiline õpe
14., 21., 28. aprillil, 5., 19. mail ja 2. juunil Raplas.
Koolitajad TÜ Pärnu Kolledžist

Pangabuss peatub:
Kullamaa
vallavalitsuse juures
kell 9.00–10.30
Vana-Vigala
Tehnika- ja teeninduskooli juures
kell 11.30–12.30
Järvakandi
kultuurihalli esisel platsil
kell 14.00–15.00
II kvartalis
16. aprill
14. mai
11. juuni
Bussis saate nõu pangateenuste kohta, tellida ja kätte
pangakaardi, makseautomaadist oma kontole sularaha
kanda ja välja võtta, teha arvuti abil makseid, sõlmida
hoiuseid ja muid erinevaid lepinguid.
Tutvuge pangabussi sõiduplaani ning finantsteenuste
tingimustega www.swedbank.ee. Lisainfot pangabussi
teenuste, kellaaegade ja peatuste kohta saate 24h
telefonilt 6 310 310.

Koolitusele kandideerimiseks tuleb esitada sooviavaldus,
mille leiate www.raek.ee. Täidetud ankeete ootame
hiljemalt 6. aprilliks aadressile jaune@raek.ee või
Tallinna mnt 14, Rapla 79513.
I mooduli osalemistasu 30 eurot, millest kaetakse
kohvipauside kulu.
Teave Jaune Jõenurme tel 5554 3883

IIDA Suvekooli kava 2012. aastal:
• 21. aprill “Aiakujunduse algkursus”
• 2. ja 16. juuni “Uued kuued mööblile”
• 28. juuni – 1. juuli “Kangakudumise algõpetus”
• 5.–8. juuli “Kangakudumise algõpetus”
• 12.–15. juuli “Suurräti ja sõba kudumine”
• 21. juuli “Ketramise töötuba”
• 26.–29. juuli “Sisustuskangaste kudumine”
• 2.–5. august “Sisustuskangaste kudumine”
• 23.–26. august “Fileekangaste kudumine”
Kõik kursused toimuvad Raplamaal Märjamaa vallas
Velise Seltsimajas.
Info ja registreerimine
http://suvekool.iidadesign.eu
5346 7366 eva@iidadesign.eu

Tuletegemisest
Kätte on jõudnud igakevadine aeg, mil usinad inimesed
võtavad rehad kätte ja asuvad koduümbrust korrastama.
Kuid mida teha kokku riisutud puulehtedega? Kui ei leita
muud lahendust ja otsustatakse praht enda kinnistul ära
põletada, siis kordaks üle põhitõed, et lõkke tegemine
oleks võimalikult ohutu.
Lõkkekoha ohutusvahemaad hoonetest ja põlevmaterjalide hoiukohast sõltuvad eelkõige lõkke suurusest: alla
ühemeetrise läbimõõduga tule tegemisel paikneb lõkkekoht vähemalt kaheksa meetrit, üle ühemeetrise läbimõõduga tule tegemisel vähemalt 15 meetri kaugusel hoonetest ja põlevmaterjalide hoiukohast. Üle kolmemeetrise
läbimõõduga tule ja lõkke tegemisel avalikul üritusel,
näiteks jaanitulel, tuleb lõkke asukoht eelnevalt kooskõlastada Päästeametiga.
Lisaks ohutusvahemaade jälgimisele tuleb lõkkekoha
vahetu ümbrus vähemalt 0,5 meetri ulatuses puhastada
kuivanud taimestikust ning muust põlevmaterjalist. Lihtne nipp on kaevata lõkkekoha ümber murukamarat – sellisest süvendist ja murukamarast moodustuv tõke on tule
leviku piiramiseks väga hea takistus. Samuti on hea lahendus kasta lõkkekoha ümbrus veega märjaks.
Ka tuleb veel:
• jälgida tuule suunda, et sädemed ei langeks erinevatele
põlevmaterjalidele. Arvestada tuleb kaasneva suitsuga, et
see ei häiriks kaasinimesi;
• jälgida ilmastikuolusid. Tuld võib teha nõrga tuulega
(kui tuule kiirus on alla 5,4 m/s). Tuule kiirust saab vaadata Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudi kodulehelt www.emhi.ee. Seal on üleval ka tuleohukaart;
• tagada tule kustutamine ja selle leviku piiramine täies
ulatuses. Tule tegija ei pea ilmtingimata selleks korraks
tulekustutit soetama, sobivateks tulekustutusvahenditeks
on näiteks veel ämber, kastekann või muu anum piisava
koguse veega;
• tagada tule tegemisel pidev järelevalve. Pärast tule tegemist lastakse põlemisjääkidel täielikult ära põleda või
kustutatakse need sobiva vahendiga.
Tuletan meelde tõsiasja, et koristamise, riisumise või
niitmise alternatiivina ei ole kuluheina ja roostiku põletamine seadusega lubatud.
Jaak Jaanso
Päästeameti Lääne päästekeskuse tuleohutuskontrolli
büroo juhataja

II moodul - praktiline õpe: august - november 2012.
Raplamaa vaatamisväärsused, legendid, marsruudid.
Koolitus lõpeb eksami ja atesteerimisega.

Parim
a
16. aprillil kell 15–17
kevad te hindade
p
akkum ga
toimub
ised!
Järvakandi
Kultuurihallis
Eesti-Soome jalatsivabriku
naturaalnahast JALATSITE müük.

Jumalateenistused Järvakandii P
Pauluse
a lu
au
luse
se kkir
kirikus
irik
ikus

• Pühapäeval, 15. aprillil kell 15
armulauaga jumalateenistus

MITMESUGUST
Alma Ruutmets
6.01.1921–
29.02.2012

Tiio Mett
24.12.1920–
14.02.2012

Uued
vallakodanikud
Vallavalitsuse raamatupidamise
vastuvõtuajad:
K 9–12, 13–17
R 9–15

Rian Kupits
10. veebruar 2012
Mia Lauren Thomas
29. veebruar 2012
Marybel Luik
10. märts 2012

Ostame VÄGA HEA HINNAGA vana kodutehnikat
ja muud vanarauda. Pakkuda
võib kõike plekkpurkidest
suurte
konstruktsioonideni. Ostame ka autosi ja -romusid ning muud tehnikat:
traktoreid, kombaine, veoautosid, järelkärusid, kuivateid
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Jelena Djadkina
85
Salme Murumägi
Elfriide Jassik

jne. Meie vedu, transport ja
demontaaž. Raha kohe kätte!
Info 5670 7523.
Teeme tellimisel torte, kringleid, kooke. Joosep 5918
4998, Helina 5919 2906.
Puksiirabi. Tel 5674 0725.
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Lia Veer
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Anna Petrova

Hinge Roose
Aino Hein
Ülo Paeste
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