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Helen Vesik on Baltimaade
parim küünedisainer

Jõuluaeg tõi peidust päkapikud,
aastavahetus jätkas uhket
ilutulestikutraditsiooni

Järvakandis ilusalongi pidava küünetehnik Helen Vesiku
jaoks oli aasta 2008 töörohke ja edukas.
Lõppenud aastal osales Helen mitmel olulisel võistlusel, kus saavutas ka häid tulemusi. Eesti meistrivõistlustel
küünedisainis (“Ilu sõnum 2008”), kus oli teemaks Tallinn, võitis ta esikoha. Auhinnaks 15 000-kroonine reisikinkekaart, 1000 krooni ja töös kasutatavad materjalid.
Esikohavääriliseks hinnati teda ka Riias toimunud
Baltimaade meistrivõistlustel (teemaks sügispärlid), kus
osalesid küünedisainerid Eestist, Lätist, Leedust, Soomest
ja Venemaalt. Esikohaga kaasneb nädalane koolitusreis
USA-sse.
Et edu pole juhuslik, kinnitab Soomes toimunud võistlustel (seal osalemist toetas ka Järvakandi vald) saavutatud viies koht.
Järgmine võistlus ootab Helenit ees juba 6. märtsil
Leedus.

Valla jõulukuusk, oma ilus pilkupüüdvam kui kunagi varem, oli seekord vahetanud asukohta ja kolinud ajutiselt rahvamaja juurest turuplatsi serva.
Tanel Dettenborn

Võidutöö.

Nüüd tervitab Tallinna ja Pärnu poolt Järvakanti saabujaid
tulikiri “Tere tulemast klaasipealinna!”.
Mart Järvik

Lisaks mitmetele tavapärastele jõuluaegsetele valguskaunistustele peletab õhtu- ja öötundidel pimedust ka vallamaja
juures asuv led-lampidest valla vapp.
Arne Kiin

Lisaks toredatele jõulukaunistustele tõid pühaderõõmu ka
alevis ringi sõitnud päkapikud (vürtsitüdrukud) ...

... ja eakate jõulupeol üles astunud Kihnu Virve oma pereansambliga.
2x Tiia Hansar

Aasta saabumist kuulutasid alevi eri paigus üles lennutatud
pühaderaketid.
2x Tanel Dettenborn

Tund pärast aasta algust alevi keskväljakul toimunud uhke
tulevärgi korraldasid seekord Ženja Pärg, Jonas Tõnismaa
ja Silver Šefer, toeks olid ka vallavalitsus ning eraannetajad.

Erakogu

Järvakandis on parimad
naissportlased ja treener
18. detsembril Rapla kultuurikeskuses toimunud Raplamaa spordiliidu pidulikul vastuvõtul tunnustati maakonna
parimaid sportlasi ja treenereid. Aasta parimaks treeneriks
tunnistati Raul Kivilo, parimaks naissportlaseks valiti Siret Luik.
Parima sportlase väljaselgitamisel arvestati aasta jooksul saavutatud sportlikke tulemusi Eesti meistrivõistlustel, MK-etappidel ja kõrgematel tiitlivõistlustel (EM, MM
ja OM). Parima treeneri tiitli omistamisel Raul Kivilole
said eelkõige määravaks tema õpilaste saavutused 2008.
aastal.
Hääletuses osalesid nii maakonna spordiklubid kui ka
omavalitsused, lisaks spordiliit ja maavalitsus.
JK

Maakonna parim naissportlane Siret Luik maavanema
õnnitlusi vastu võtmas.
Siim Solman (Nädaline)
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VOLIKOGU
Volikogu uue tööaasta esimene istung peeti 28. jaanuaril.

Kasutamata jäänud assigneeringute sulgemine
Antud küsimuses esines ettekandega valla ﬁnantsjuht
Kadri Alliksaar, kelle jutust selgus, et 2008. aastal jäi kasutamata 915 626 krooni (2008. aasta eelarve kuluosast kasutamata jäänud ja planeeritud tuludest ülelaekunud raha
kokku).
Volikogu otsustas selle arvata 2009. aasta alguse jäägi
hulka.

Järvakandi valla põhimääruse
muutmine
Vallavanem Mart Järvik põhjendas vajadust muuta valla
põhimääruse punkte, mille sisuks on valla autasud ja nende
andmise kord.
Volikogu otsustas vastavaid määruse punkte muuta ja
kehtestada Järvakandi valla tunnustusavaldustena Järvakandi valla aukodaniku märgi, teenetemärgi, aukirja ja
tänukirja.

2009. a eelarve I lugemine
2009. aasta eelarveprojekti tutvustas volikogule raamatupidaja Helje Nahkur, kelle sõnul on uus eelarve eelmisega
võrreldes tagasihoidlikum. Kokku hoitakse eelkõige tegevuskulusid vähendades.
Vallavanem Mart Järvik usub, et teatud eelarvekärbetest
hoolimata kavandatud ja pooleli olevate projektidega jätkatakse ning viiakse need edukalt lõpuni.
Põhjalikumalt on volikogu istungi materjalidega võimalik tutvuda vallamajas ja raamatukogus ning valla Interneti-leheküljel www.jarvakandi.ee.
JK

Valimiskomisjon peatas kolme
volikoguliikme volitused
2008. aastal toimusid mitmed muudatused Järvakandi valla 11-liikmelise volikogu koosseisus.
Vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seadusele
peatatakse volikogu liikme volitused, kui saadik puudub
istungitelt järjestikku kolme kuu jooksul.
Volikogu istungitelt puudumiste tõttu kolme kuu jooksul peatati 2008. aasta alguses Donald Lunevi volitused.
Asendusliikmena asus volikogus tööle Katrin Anto. Samal
põhjusel peatati ka Peeter Kustmanni volitused, tema asendusliikmeks sai Ülle Erm, kes ei võtnud osa aga ühestki
volikogu istungist. Lähtuvalt eeltoodust oli valimiskomisjon sunnitud oma 29. detsembri istungil peatama ka Ülle
Ermi volitused. Samast päevast on volikogus asendusliikmena omakorda Anti Oviir.
Siinkohal tahan alanud valimisaastal meelde tuletada
kõigile praegustele ja tulevastele volikogu liikmetele, et
volikogu liikmed ei esinda mitte ainult iseennast, vaid eelkõige valijaid, s.o vallaelanikke. Seega on volikogu tööst
eemalejäämine (pidev puudumine) vastutustundetu ja pahatahtlik.
Sigrid Algre
valimiskomisjoni esimees

Terviseedendamine koolis jätkub
15. jaanuaril toimunud koosolekul valis Järvakandi Gümnaasiumi terviseedendamise nõukogu oma uueks esimeheks õpetaja Aira Jakimenko. Senine esimees Tiia Hansar
oli loobunud kohast seoses pedagoogiametist lahkumisega.
Kooli tervisenõukogu tegevuse peamisteks eesmärkideks on eelkõige õpilaste tervise tugevdamine, tervisliku
keskkonna kujundamine, tervete eluviiside propageerimine jms.
Kooli tervisenõukogu koosseisu kuuluvad lisaks vastvalitud esimehele kehalise kasvatuse õpetajad Ivi Sark ja
Margus Sepp, hetkel lapsepuhkusel olev direktriss AetTriin Vasnu, perearst Karin Lega, kohaliku omavalitsuse
esindaja Sigrid Algre, kooli hoolekogu esindaja Katrin
Kuum ja õpilaste esindaja Anna Šerstjuk.
Sigrid Algre

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

Sauna remont lõpusirgel
Sauna remont üldjoontes
lõppenud ja taasavatud ka
naisteosa. Jäänud on veel
mõned vaegtööd, mille ehitaja on lubanud lähiajal lõpetada. Ka eesruum ootab veel
korrastamist. Seejärel võib
öelda, et Järvakandis on üks
(kui mitte ainus) lähipiirkonna korrastatuim avalik saun.
Remont läks maksma
1,131 miljonit krooni (sh
maja saunatiiva kütte-, veeja kanalisatsioonitorustiku
vahetus ning veetorustiku
sisseviik hoonesse).
Alljärgnevalt lühike ülevaade sauna majandamisest
2008. aastal: kulud 285 187

krooni (remondi maksumuseta), s.h keskküte ja küttepuud
79 547 kr, inventar 78 298 kr
(sellest kapid üle 63 000 krooni), töötasu 81 321 kr; tulu
(piletimüük) 119 745 krooni.
Seega kulus valla eelarvest
sauna ülalpidamiseks 164 442
krooni.
Järvakandis on avalik saun
olnud aastakümneid ja ligi 40
aastat praeguses asukohas.
On traditsioon, et nädal lõpeb korraliku saunaga. Et see
ka edaspidi nii oleks, tehtigi
suuremahuline remont. Ja
külastajaid jätkub: kuus on
keskmiselt 600 saunalist.
Seni on meie sauna pilet

Remonditud naistesaun.
olnud maakonna odavamaid
(25 krooni), kuid kahjuks
oleme alates veebruarist kavandanud mõningase hinna-

Sirje Mett

tõusu. Samas loodan, et see ei
vähenda sauna külastatavust.
Sirje Mett
abivallavanem

Rahvamaja on RAHVA MAJA
Peame austama minevikku ja
suhtuma olevikku ettevaatusega, kui tahame tulevikku kindlustada. (Joseph Joubert)
Just selle mõtteteraga tundus õige alustada kirjatükki,
milles tahan Järvakandi rahvaga jagada mõtteid, unistusi ja plaane, aga ka kõhklusi
ning hirme seoses renoveeritava Järvakandi rahvamajaga. Peaksime au sees pidama seal varem tehtut, sellest
õppima ja seda eeskujuks
võtma. Et rahvamaja tegevus
on remonditööde tõttu hetkel
pisut tardunud seisus, peab
olema ettevaatlik – võib puruneda see, mis hetkel olemas on: tublid kollektiivid,
kes vaatamata suhteliselt
ebamugavatele tingimustele siiski koos käivad ja end
arendavad.
Rahvamaja renoveerimine peaks projektijärgselt läbi
saama aprilli lõpul. Sellele
järgneb maja sisustamine.
Tööde käiku saab jälgida
Interneti-lehekülje
http://
www.jarvakandi.ee pildigaleriist. Vastava projektiga on
põhjalikumalt võimalik tutvuda vallamajas. Siinkohal
nimetan vaid kõige olulisema: renoveeritakse soojustus, ventilatsioon ja elektri-,
heli- ning valgussüsteem.
Väikese saali renoveerimine
muudab selle sobivaks konverentside jms pidamiseks.
Uuendusena
tuleb sinna
peegelsein võimlemiskäsi-

puuga, see loob head tingimused erinevateks liikumisharrastusteks.
Vahel tundub meile, et
mõned ajad on paremad ja
suuremad kui teised. Ehk
ongi, aga sõltub ka meist,
kas teeme oma aja paremaks
või oleme lihtsalt reisijad
ajarongis.
Et asusin rahvamaja juhatajana tööle septembris, seega peaaegu samal ajal, kui
algas hoone renoveerimine,
siis päris rahvamajas seni
tööd korraldada pole saanud. Nii olen seni rohkem
pühendunud rahvamaja toimimise põhimõtete tundmaõppimisele ja püüdnud enda
jaoks kujundada pilti, milline võiks rahvamaja tulevik
olla rahva majana. Alljärgnev ongi hetkel vaid minu
nägemus ja soovunelm. Aga
on öeldud: “Kui sa ei unista
ega plaani asju mingil moel
oma kujutlustes, ei jõua sa
sinna kunagi. Nii et sul tuleb
kusagilt alustada.” (Robert
Duvall) Nii minagi.
Oluline on, et võimalikult
paljud inimesed saaksid osaleda rahvamaja töös nii kultuuriprotsessi looja kui ka
tarbijana. Et tahame rahvamaja tegevuse korraldamisel
lähtuda inimeste vajadustest,
on äärmiselt oluline igasugune tagasiside. Väga tähtsad on igas vanuses inimeste
soovid ja arvamused. Meie
tegevuse aluseks on AVA-

TUSE põhimõte – koostöö
kõigiga, kel on huvitavaid
mõtteid, ideid ja projekte.
Nii kujundame oma rahva
maja.
Et leheruum on piiratud,
siis vaid nimetan alljärgnevalt võimalikud arengusuunad: koostöö valla allasutustega; liikumisharrastuse
laiendamine kõigile vanusegruppidele, erinevad liikumisstiilid; pere- ja beebikool
jms; terviseedendus; regulaarsed näitused (nii omalooming kui ka kunstnikud);
ﬁlmiklubi; muusikainstrumentide õppimisvõimalus;
näiteringid; noored – ise teha on IN!; kirjakunst; oma
maja kohvik; elava muusika
õhtud; luulelõunad; folklooriklubi, pärimuskultuur
(koostöös Viljandi Kultuuriakadeemiaga); väljasõidud
teatritesse; teatriõhtud meil;
head kontserdid, tuurid; tähtpäevade tähistamised; kohtumised huvitavate inimestega; vabaõhulavaüritused.
Ja mõtteid aina lisandub.
Ka loodame oma ruume
välja üürida võimalikult paljude suurürituste (konverentsid, koolitused, seminarid,
õppepäevad)
korraldamiseks. Uuendatud väike saal
annab ka rohkem võimalusi
tantsulaagritele.
Paraku võib unistuste ja
plaanide täitumist segama
hakata üldine majanduslangus, sest meie tegevuse

edukus sõltub suuresti ka
eelarvest. Samas püüame
kasutada rahataotlemisvõimalusi erinevatest fondidest.
Hetkel on juba rahastatud
kahte projekti 25 000 krooni
ulatuses.
Käimasoleva renoveerimisprotsessi tõttu esimesel
poolaastal aktiivset üritusteperioodi oodata ei ole. Tulemas on EV aastapäeva pidulik aktus, tervisespordiüritus
“Terviseradadel ümber maakera”, meesansambli Viisitiim aastapäev, segakoori
105. aastapäev, teatrissesõit,
valla südamepäev. Enam
tahame panustada sügishooaega, pakkudes võimalikult
mitmekesiseid ja huvitavaid
valikuid paikkonna kultuuriprotsessis osalemiseks.
Esialgse kava kohaselt tahame rahvamaja renoveeritud hoone avada juuni alguses. Ja võib-olla “Küünlakuu
balliga”.
Milliseks kujuneb uuenenud rahvamaja elu, sõltub
meist kõigist. Loodame, et
see pakub rahuldust võimalikult paljudele. Rahvamaja
töötajate ühine soov on, et
see oleks positiivsete emotsioonide maja. Seetõttu ootame kõiki oma soove ja arvamust avaldama (kontakt:
rahvamaja@rahvamaja.ee,
tel. 489 4719, 5346 0195).
Tiia Hansar
Järvakandi Rahvamaja
juhataja

“Pinksivendade” aastalõpp
Meie lauatennisesektsioonil on heaks tavaks lõpetada aasta ühise jõuluõhtuga.
2008. aastal täienes traditsioon õhtusele koosviibimisele eelneva jõuluturniiriga,
kus osalesid kõik sektsiooni
tegevliikmed.
Mängiti kahes alagrupis,
mille kaks paremat jõudsid
ﬁnaali, ülejäänud selgitasid
kohad viiendast kümnendani. Finaalis reastuti järgmiselt: Väino Rajasaare, Jaan
Lepp, Anatoli Riippinen ja
Toivo Kadakas. Järgnesid
noorsportlased Jürgen Koit-

salu ning Sten Luhtoja, vanameister Juhan Villido, Vahur Männa, Dmitri Šerstjuk
ja Arvi Koitsalu. Kõik osalejad said spordiklubi Kalev
väljapandud auhinnad.
Pärast võistlust koguneti
aga juba koos abikaasadega
kohvikus Eliis, mille perenaine Malle Miilmann oli
katnud rikkaliku jõululaua.
Koosviibimise algul mälestati vaikuseminutiga hiljuti
lahkunud klubiliiget Ants
Veldermanni. Järgnevasse
õhtuprogrammi
mahtusid
Anatoli Riippineni korral-

datud mälumäng (võitis Aita
Kadaka juhitud võistkond),
ühislaulud ja jalakeerutamine. Osalejad jäid jõuluõhtuga rahule. Seda kinnitab
samas välja öeldud mõtegi,
et hooaja võiks lõpetada ühe
lõbusa kevadõhtuga.
Suur tänu Malle Miilmannile ja kohvikule Eliis jõuluõhtu korraldamise eest! 2009.
aasta toob Järvakanti kaks
olulist võistlust: 14. veebruaril seeriavõistluse 5. etapi ja
14. märtsil võistluse “Lahtine
laud”. Kohtumiseni!
Väino Rajasaare

Jõuluturniiri võitjad.
Aita Kadakas
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See oli elu parim laager!

Lõppes esimene loodusfotokursus

Just nii leidsid tänavuses
noorte talvises ekstreemlaagris osalenud Järvakandi
ja Juuru noorkotkad ning
nende sõbrad.
2. ja 3. jaanuaril toimus
Kehtna valla maadel Lokuta ja Lelle vahel Panga
mägedes Järvakandi Avatud
Noortekeskuse korraldatud
noorte talvelaager, mida
toetasid ka Järvakandi Vallavalitsus, KL Rapla malev,
lapsevanemad, Urmas Kase
ja Scoutspataljon.
Järvakandi vallavanem
Mart Järvik soovis laagri
avamisel kõike head ja kinkis laagrilistele kosutuseks
tordi. Esimesel päeval ehitati
looduslikust materjalist onnid. Hiljem oli võimalus eriti
julgetel nendes ka magada.
Vähem vastupidavad veetsid
öö köetavas telgis. Esimesse laagripäeva mahtus veel
~20-kilomeetrine matk, kus
enamik maad tuli läbida pimedas ja 10-kraadises külmas. Enne magamaminekut
oli vaja süüdata laagrilõke
ja endale kuivpakis leiduvast
priimuse ning kateloki abil
õhtueine valmistada. Sellega
polnud põnevus sootuks lõppenud. Öösel üllatasid laagrit “vaenlased” – teoks sai
ootamatu ööhäire, kus oli nii
pauku, tuld kui ka suitsu. Tä-

3. jaanuaril avati Järvakandi Aleviraamatukogus loodusfotokursuse lõputööde näitus, kus eksponeeritakse üheksa
Järvakandi harrastusfotograaﬁ töid. Näitusefotod on tehtud alevis ja selle lähiümbruses, neist viis parimat igalt
autorilt valisid osalejad üheskoos välja kursuse käigus.
Näitust saab aleviraamatukogus vaadata veebruari keskpaigani.
Noortele suunatud loodusfotokursus tunnustatud fotograaﬁ ja fotopedagoogi Arne Kiini juhendamisel alustas
tööd möödunud aasta suvel. Ligi poole aasta jooksul kuulati sisukaid teoorialoenguid, tutvuti digitaalfotograaﬁa
saladustega, õpiti vaatama loodust läbi kaameraobjektiivi
ja täideti praktilisi ülesandeid, pildistades loodust ning
töödeldes materjali. Kokku saadi enamasti kahe nädala
tagant. Igaks korraks tuli täita ka praktiline ülesanne –
fotografeerida etteantud teemal raba ja metsa, erinevaid
ilmastikunähtusi (näiteks vihma ja lund).
Fotokursust rahastati projektikonkursile “Avatud noortekeskused” esitatud projektitaotluse kaudu.
JK

nu tublidele lõkkevalvuritele
suudeti olukorra üle kontroll
saavutada ja rahu säilitada.
Elevust oli siiski. Hiljem selgus, et mõni eriti väsinu ei
kuulnudki midagi ja magas
sügavalt edasi. Raske päev
oli ju seljataga.
Teise päeva hommik algas kohvi, tee ja pudru valmistamisega. Seejärel tutvuti Scoutspataljoni kogenud
instruktorite abil maskeerumise ja luure saladustega.
Pisut segas külm ilm. Seetõttu pidid laagrilised suunduma sooja ruumi ning osa
võtma esmaabiõppest. Õnneks polnud see sugugi igav,
sest lisaks hea parameedikukoolituse saanud Vahur
Lichti jutule sai mõndagi ise
proovida.
Järgnev oli paljudele esmakordne kogemus. Laagrilistel oli võimalus osa saada
põnevast paintball’i-lahingust. Noorematele olid kehtestatud ranged reeglid, kuid
vanemate kotkaste võistlus
oli nagu korralik “sõda”. Pärast vahele tulnud söögiaega
(laagripäevade esimene korralik soe supp ja kosutav kohuke) ei olnud aga üllatused
sugugi lõppenud: viimaseks
maiuspalaks oli võimalus
proovida sõitmist päris džiibiga, roolides ise või istudes

Laagrilised onni ehitamas.

kogenud juhi kõrval. Tundub, et paljudele sai sellest
kustumatu elamus.
Kõik laagrist osavõtjad
on väga rahul, sest sedalaadi tegemistest iga päev osa
ei saa. Erinevalt meie valla
noortest ei ole paljudel sellist võimalustki.
Tulevikku vaadates loodan, et talvelaager (tänavune oli juba neljas koostöös
Scoutspataljoniga) toimub
ka järgmistel aastatel. Et
sellistest ettevõtmistest osa

Rea Licht

saada, tule kolmapäeviti
kell 17.17 või 18.18 noortekeskusesse kodutütarde ja
noorkotkaste iganädalasele
kokkusaamisele. Siis saad
täpsemalt teada.
Tänan kõiki abilisi, toetajaid ja laagrilisi!
Teavet meie tegemiste
kohta saab ka vastavatud
Interneti-koduleheküljelt
www.noortekandi.pri.ee.
Rea Licht
Järvakandi valla
noortejuht

Õppetööst Järvakandi Gümnaasiumis
Esimene pool õppeaastast on
nüüdseks möödas ning kokkuvõttedki tehtud.
Põhikooliosas oli parima õppeedukusega V klass
(keskmine hinne 4,51).
Madalaim keskmine hinne
(3,56) oli IX klassil. Gümnaasiumiosas oli parim XI
klass (4,01), järgnesid XII
(3,66) ja X (3,65).
Tore on esile tõsta õpilasi, kes tahavad, pingutavad
ja seetõttu ka õpivad väga
edukalt.
II veerandi lõpetasid viitega Tõnu Algre, Meril Järvik, Merit Kuldsepp, Emma
Laurimaa ja Vahur Valdmets
(I klass); Diana Edur, Anette
Stražev, Anett Tamm, Markus Sepp, Marite Sommer ja
Kadi-Triin Varik (II); Anet-

te Bakmanov, Saara Kuum,
Jaana-Maria Luhtoja ja Emili
Lempu (III); Agneta Kardaš
ja Hanna-Loore Vasnu (IV);
Andres Antonen (VIII); Ingrid
Kirs (IX) ja Aliis Leiste (XII).
Mainimata ei saa jätta ka
õppetöö murekohti. Kui I ja II
klassis on kõik õpilased tublid, siis III klassis puuduvad
palju Sten ja Katriin Põlts,
mistõttu on neil tekkinud mahajäämus õppetöös. Puudulikud hinded olid tunnistusel
ühel IV ja ühel V, kahel VI ja
neljal VII klassi õpilasel. VIII
klassis lõpetasid veerandi
puudulike hinnetega pooled
õpilased (6). Õppimisse suhtuvad kergekäeliselt ka peaaegu pooled IX klassi õpilased. Gümnaasiumiastmes on
puudulikke kursusehindeid

kõige enam X klassis (kolmel
õpilasel), XI klassis on võlgnevused ühel ja XII klassis
kahel õpilasel.
Jätkuvalt tegeleme põhjuseta puudujatega. I poolaastal
on palju puudunud Kristina
Jõema VII klassist (43 tundi), VIII klassist Madis Anni
(70 tundi) ja Auli Krumm
(23 tundi), VI-VIII liitklassist
Kenert Toppasia (61 tundi), X
klassist Sandra Luht (80 tundi), Sten Luhtoja (33 tundi) ja
Mariete Rüpp (24 tundi).
Sel õppeaastal on juba
toimunud õpilastele piirkondlikud aineolümpiaadid
geograaﬁas ja bioloogias
ning inglise keele olümpiaadarvutiviktoriin gümnaasiumiosale. Väga laia silmaringi
ja suuri teadmisi omab VIII

klassi noormees Andres Antonen, kes maakonnas võitis
esikoha nii geograaﬁas kui
ka bioloogias. Töökad ja
tublid on ka Mari-Liis Jaansalu, kes saavutas XI klasside arvestuses bioloogias III
ja geograaﬁas IV koha, ning
Kristiina Jakimenko, kes võitis II koha bioloogias. IV-V
koha võitlesid inglise keele
olümpiaadil välja Aliis Leiste
ja Mari Laidemäe. Loodame,
et ka järgnevad olümpiaadid
on Järvakandi Gümnaasiumi
õpilastele edukad.
Teiseks poolaastaks soovin kõigile õpilastele veel
suuremat õppimistahet ja
kõigi püstitatud eesmärkide
saavutamist!
Sirje Zahkna
õppealajuhataja

Fotokursusest osavõtjad Kristina Jakimenko, Andra
Stražev, Jana Kardaš, Mari-Liis Linno, Mari-Liis Jaansalu, Rita Merekivi, Eili Soon, Tanel Klaar, Reet Merenäkk ja juhendaja Arne Kiin näituseruumis.
Arne Kiin

RAHVAMAJA RENOVEERIMINE
Rahvamaja renoveerimine on Järvakandi Kaja rubriik,
kus sõnas ja pildis jälgitakse rahvamaja hoone taassündi.
Ehitustööde perioodil toimuvad igaesmaspäevased
töökoosolekud, millest võtavad osa kõigi rahvamaja renoveerimisega seotud osapoolte esindajad: vallavalitsus,
rahvamaja, omanikujärelevalve, projekteerija. Koosolekutel arutatakse ehitustööde käiku, täpsustatakse projekti
üksikasju ja töö käigus ette tulnud küsimusi.
Praegu on käsil insenertehniliste süsteemide paigaldamine (ventilatsiooni-, vee-, kanalisatsiooni-, kütte-, elektri-, valgustus-, heli- ja turvasüsteem).
Sirje Mett

Noored kergejõustiklased alustasid sisehooaega
17. detsembril peeti Kohila
spordikompleksis aastalõpu
kergejõustikuvõistlus, mis
oli ka sisehooaja avastardiks.
Meie kooli väike võistkond
esines tublilt ja tasuks mõnedki isiklikud rekordid ning
poodiumikohad. BT 60 m
jooksus said 13 võistleja
hulgas tubli tulemuse Laura
Torri (III koht - 9,43) ja Anett
Kaldas (IV koht - 9,50). BT
teivashüppe, kus tehti tublid isiklikud rekordid, võitis
Anett Kaldas (1.80), sama
tulemusega jagas teist-kolmandat kohta Liisa Valdas.
BP teivashüppes võitis Egert

Tomingas (2.40), kuid napilt jäi alistamata kooli kuni
12-aastaste rekord (2.50).
BP 60 m jooksus jäi kolmandast kohast pisut puudu Kauri Peelil (8,30).
Koolivaheaja
esimesel
päeval koguneti aga kooli võimlasse ja peeti maha
üks tore teivashüppamine.
Nii mõnelegi oli see esimene ametlik võistlus ja seega
tehti ka terve hulk ametlikke isiklikke rekordeid. EP:
1. Enrike Miagi (1.20), 2.
Markus Sepp (1.20); DP: 1.
Marko Jakimenko (1.80), 2.
Tanel Turro (1.60), 3. Mar-

tin Voog (1.50); CT: 1. Liisa
Valdas ( 1.70); CP: 1. Egert
Tomingas (2.30); BP: 1. Steven Sepp (1.70).
Ees ootavad juba järgmised stardid, eelkõige TV 10
olümiastarti etapid.
Tulemas on ka suusavõistlused ja neid jagub
Järvakantigi. Lisaks koolinoorte võistlustele on meile
planeeritud ka mõned maakondlikud suusasõidud. 24.
veebruaril on kavas taas
ümber maakera suusatamine
ja selle raames toimuvad ka
maakonna klassikatehnika
pikad distantsid, 7. märtsil

võib Järvakandi suusaradadel näha koguni suusavahetusega sõitu.
Tähtsaim
spordiüritus
toimub aga 21. veebruaril
Kehtnas – maakonna talimängud. Kui lauatennises
on meil asi selge ja ka suusarajale on mõned minejad,
siis palun siinkohal kõigil
maletajatel, kabetajatel, autovigursõitjatel ja ujujatel
talveunest ärgata ning endast
märku anda – see üleskutse
on päris tõsine. Häid sportlikke elamusi kõigile – majandussurutise kiuste!
Margus Sepp

Nõupidamislaua taga (vasakult): OÜ Alnus juhatuse esimees Ahto Kalev, omanikujärelevalve Vealeidja esindaja
Alari Sarapuu, rahvamaja juhataja Tiia Hansar, vallavalitsuse esindaja Aleksander Kuruson, rahvamaja helitehnik Andres Rego, projekteerija Margit Vaher. Sirje Mett

Rahvamaja renoveerimisprotsessi saab jälgida ka Interneti-leheküljel http://www.jarvakandi.ee/rahvamaja.pdf
Rahvamaja ajutised ruumid asuvad teenindusmajas (II
korrusel kontor, I korrusel huvitegevuse ruumid). Rahvamaja juhataja Tiia Hansariga saab ühendust telefonil
5346 0195.

Euroopa Liit
Eesti tuleviku heaks
Euroopa
Regionaalarengu Fond
JÄRVAKANDI RAHVAMAJA RENOVEERIMINE
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POLITSEI
Järvakandi arvudes (13.12.2008–13.01.2009): väärteoteateid 13, LE nõuete rikkumisi 9, muid sündmusi/teateid 8,
kuriteoteateid: 0.
Aasta 2009 on politseile alanud hästi. Vaikselt möödusid Järvakandis nii jõulud kui ka aastavahetus. Kriminaalmenetlust ei alustatud ühegi politseisse laekunud info
põhjal. Paraku tuli väärteomenetlusi vaadeldava ajavahemiku jooksul alustada 13 juhul ning 9 neist moodustasid
liikluseeskirja nõuete rikkumised.
Pühade ajal ja aastavahetusel tarbitakse peotuju ülalhoidmiseks alkoholi. Sel juhul ei tohiks aga istuda autorooli. Paaril korral see niimoodi kahjuks juhtus.
Alkoholi tarvitamine ohustab inimese tervist. Sageli
seab alkoholijoobes inimene ohtu nii enda kui ka teiste
turvalisuse. Näiteks sõiduki juhtimine ebakaines olekus,
liiklusõnnetused, kaklused massiüritustel, peretülide tekkimine jne. Sellisel teol võivad olla rasked tagajärjed ja
alkoholiga patustanu võib seejuures arvestada suure rahatrahviga ning juhtimisõiguse äravõtmisega.
Alljärgnevalt fakte ebakaines olekus sõidukijuhtimise
kohta Eesti Politsei kodulehelt (www.politsei.ee): joobes
juhid põhjustavad Eestis aastas keskmiselt 381 liiklusõnnetust, milles hukkub 64 ja saab vigastada 524 inimest;
juhi suutlikkust autot juhtida mõjutab ka klaas lahjat alkoholi.
Seega, kui võtad pitsi, pea aru ega juhi sõidukit, kui
oled tarvitanud alkoholi!
Veel tahaksin tähelepanu juhtida liiklusrikkumistele,
kus juhiti mootorsõidukit, omamata vastava mootorsõiduki juhtimise õigust. Levinud on arvamus, et sõiduoskus
annab ka loa sõita. See on aga väär. Keegi meist ei sünni
üleöö autojuhiks, vaid selleks õpitakse ning omandatakse
vastav tunnistus, mis lubab sõita. Isehakanud juhid on sama ohtlikud kui joobes juhid, sest nad ei oska arvestada
liikluses valitsevate ohtudega.
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) või 529
6503 (Vladimir Doktorov).

Jumalateenistused
Järvakandi Pauluse kirikus

TÄNAME!
• JÄRVAKANDI
VALLAVALITSUST
• ILMATAR OÜ
• Kandi kauplust
• Tulihein OÜ
ning kõiki teisi, kes toetasid
ilutulestikku rahaliselt,
füüsiliselt, jõuga ja
nõuga!
TÄNAME KA ÜRITUSE ALGATAJAID
NING EELMISTE AASTATE TEGIJAID!

• Pühapäeval,
15. veebruaril kell 16
armulauaga
jumalateenistus

Kriya hatha jooga
Igal teisipäeval ja neljapäeval kell 19
Järvakandi raamatukogu saalis

,

Oled oodatud!
1,5 h – 25 krooni

2008/2009 ilutulestiku peakorraldajad:
Jonas Tõnismaa, Silver Šefer ja Jevgeni Pärg

Aitame abi vajavaid loomi!
Kallis loomasõber ja hea inimene!
Järvakandi Gümnaasiumi XII klass korraldab heategevusliku korjanduse Pärnu varjupaigas
asuvate loomade aitamiseks. Kui teil on kodus üle tekke, vaipu,
madratseid või muud, millest võiks loomadele abi olla, võite need
tuua Sõbra Poodi. Kogume asju kuni veebruari lõpuni ja viime
need seejärel Pärnu loomade varjupaika.
Aitame neid, kes seda ise ei suuda! Aitäh!
Lisainfo tel 5565 9041 (Liis), 5617 8817 (Kaisa).

Hooneühistu Kaseke liikmed
Garaažiühistu on ümber registreeritud hooneühistuks Kaseke (registrikood on 80070500).
Juhatusse kuuluvad Donald Lunev, Ants Tohvert ja Enno Alliksaar.
Ühistu majandamiseks tuleb liikmetel tasuda elektriarve ja iga-aastane liikmemaks (300
kr). Maksmisel pangaarvele (arveldusarve Swedpank 221043999863) palume lisada nime ja voolumõõtja näidu. Maksta saab ka juhatuse liikmetele, raamatupidaja Elve Kullile
või Reet Anverele (tööpäevadel teenindusmajas OÜ Järvakandi Soojus kontoris).
Enno Alliksaar
juhatuse liige

PÄÄSTEAMET

Metallitööd

12. jaanuari hilisõhtul puhkes tulekahju Järvakandi Puidutehase tootmishoones, kus põles katus. Päästekomando
pealiku Marko Matsoni sõnul oli süttinud plekk-katuse ja
betoonlae vahele paigutatud isolatsioonimaterjal ja puidust sõrestik.
Kuigi algselt olid välja saadetud ka kõikide lähikomandode päästeautod, kustutati põleng vaid Järvakandi päästekomando jõududega.
M. Matsoni hinnangul oli tegemist väga õnneliku õnnetusega, sest tänu tulekolde kiirele avastamisele ja päästjate operatiivsele tegevusel suudeti tule laiem levik ära
hoida, põleng kiiresti kontrolli alla saada ning kustutada.
JK

• Metalli lõikamine, treimine, puurimine, freesimine,

Järvakandi vallas on teostumas idee valida
ja tunnustada valla tublisid ning teotahtelisi
inimesi. Seoses sellega hakatakse alates käesolevast aastast välja andma Järvakandi valla aukodaniku
nimetust koos vastava märgiga ning teenetemärki.
Aukodaniku nimetus omistatakse vallapoolse erilise
austuse avaldusena ja selle andmise otsustab volikogu.
Teenetemärk antakse füüsilistele isikutele Järvakandi vallale osutatud eriliste teenete eest, selle andmise otsustab
vallavalitsus.
Järvakandi vallavalitsus ootab kuni 10. veebruarini
kandidaatide esitamist Järvakandi aukodaniku ja teenetemärgi saajateks. Ettepanekud peavad olema kirjalikud,
sisaldama andmeid tunnustusavalduse kandidaadi kohta
ning ettepaneku tegija põhjendust tunnustamiseks.
Tiitlite üleandmine toimub 20. veebruaril Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud vallavanema vastuvõtt-aktusel Järvakandi Gümnaasiumi aulas.
Ootame aktiivset kaasalöömist, sest meie ümber on
palju tunnustamist väärivaid inimesi!
Sigrid Algre
vallasekretär

85
Johanna Kaup
75
Luule Sutkus
70
Ago Lepp
Gennadi Schults
Mart Rohtla
Leida Taluste

JÄRVAKANDI ETTEVÕTE

Kiire tegutsemine hoidis ära
suurema tuleõnnetuse

TUNNUSTAME TEGIJAID

91
Hildegard Masing

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

Jüri Reiner
2.10.1943–13.01.2009
Mihhail Grošev
21.11.1959–14.01.2009
Peeter Pentla
8.03.1938–23.01.2009

20. veebruaril kell 19
Järvakandi Gümnaasiumi
aulas Eesti Vabariigi
aastapäeva
pidulik tähistamine:
• Pidupäevasõnavõtud
• Valla teenekate kodanike
tunnustamine
• Kontsert

24. veebruaril kell 11
tervisespordiüritus

“Terviseradadel ümber
maakera“ Järvakandi
suusa- ja terviseradadel.
Info: tiia.hansar@mail.ee,
tel 5649 1433 (Tiia Hansar)
ja 528 9467 (Margus Sepp)

