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Meenutati küüditamisvalu
25. märtsil tähistati Järvakandis kuuekümne aasta möödumist 1949. aasta
märtsiküüditamisest.
Keskpäeval kogunesid
küüditatud ja nende lähedased ning teised mälestuspäeval osalejad Järvakandi
Pauluse kirikusse, kus mälestusjumalateenistuse pidas
Kalju Kukk. Küüditatute
laule ja Jaan Tätte loomingut esitasid Silva Jõulu ning
Vahur Kuusk. Pärast jumalateenistust süüdati vabaduskivi juures küünlad küüditamisohvrite mälestuseks.
Päevakohase kõnega esines
vallavanem Mart Järvik.
Kell 15 algas teenindusmajas rahvamaja taidlejate ruumis küüditatute mälestusõhtu
meenutuste ja lauludega.
Meenutusi
küüditamisest ja Siberi-päevilt jagasid
Aino Hein, Hinge Roose,
Maria Aasa, Urve Loorents,
Viiu Koitla, Mall-Nurme
Mikiver, Maie Vendla, Eha
Saar ja Volfrid Teesalu.
Kuulajate ringis olid ka Järvakandi Gümnaasiumi 10.
ja 11. klassi õpilased, kes
nüüd lisaks raamatutarkusele küüditamise temaatikaga
vahetumalt ja sügavamalt
kokku puutusid. Koosviibimise muusikalist osa aitasid
taas sisustada Silva Jõulu ja

Vahur Kuusk.
Mälestusõhtu juhatas sisse rahvamaja kunstiline juht
Merike Rego, kes andis ülevaate märtsiküüditamise ajaloolisest taustast. Vestlusringis meenutati, kuidas toimus
äraviimine, mida kaasa võeti, kuidas kulges teekond Siberisse, millised olid sealsed
olud, mida ja kuidas söödi,
kus elati, kuidas toime tuldi,
koolis käidi, armastati ja abielluti, millised olid suhted
kohalikega, milline side kodustega ning kuidas lõpuks
taas koju jõuti. Et ajastu
hõng paremini ka nooremate kuulajateni jõuaks, pakuti
Siberi-aegsest toiduvalikust
väikesi kaerapätse ja lauldi ühiselt küüditatute laule.
Represseeritute kirjapandud
meenutusi ja gümnaasiumiõpilaste teemakohaseid mõttekilde lugesid ette Marja
Möller ja Merike Rego.
Esimene küüditatute mälestuspäev korraldati Järvakandis juba 10 aasta eest, kui
märtsiküüditamisest möödus
50 aastat, järgmine suurem
mälestusõhtu oli 5 aastat hiljem. Kõik kolm (ka tänavune) mälestusüritust on ühiselt korraldanud Järvakandis
elavad represseeritud ja siinsed kultuuritöötajad.
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President Ilves külas Kaismal
11. märtsil oli Pärnumaa Vändra piirkonnas ringsõidul
president Toomas Hendrik Ilves. Muu hulgas mahtus visiidi kavasse kohtumine piirkonna valdade esindajatega
Kaisma Suurjärve äärses puhkekeskuses, kus osales ka
Järvakandi vallavanem Mart Järvik. Järvakandi vald on
juba pikemat aega olnud koostööpartneriks Vändra alevi
ja valla, Tootsi ning Kaisma valla ühise arengu ning tegevuste kavandamisel.
Pärnumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimehe Andres Metsoja sõnul oli presidendi visiidi põhjuseks eelkõige soov tunnustada piirkonna elanikke, volikogude liikmeid ja vallavalitsuste esindajaid, kes näevad arenguid
suuremal territooriumil kui üks omavalitsusüksus ning on
avaldanud koostöötahet ja julgust muudatuste tegemiseks.
Selle üheks kinnituseks on Vändra ja Kaisma valla otsus
vabatahtlikult ühineda.
Kohtumisel tõdeti muu hulgas, et haldusreform iseenesest on vajalik ja et maakonna piir ei tohiks omavalitsuste
liitumisel olla takistuseks. Samas leidsid nii president kui
ka omavalitsuste esindajad, et Eesti haldusterritoriaalse
korralduse jaoks ei ole NSV Liidu aegsete rajoonide piirides 15 valla loomine sobivaim lahendus.

Küüditatud mälestuskivi juures.

Valla noortejuht lahkus ametist
Märtsis lahkus ametist Järvakandi valla noortejuht Rea
Licht. Järvakandi vallavanema Mart Järviku sõnul kuulutab
vald konkursi uue noortejuhi leidmiseks välja tõenäoliselt
alles suve lõpul või sügisel. Suve jooksul peaksid noortekeskuse hoones aset leidma põhjalikud renoveerimistööd.

Joogivesi on kvaliteetsem

Mälestusõhtul osalejad.

Tiia Hansar

Taasavati hambaravikabinet
10. märtsil avati Järvakandis
taas hambaravikabinet. Seega võivad järvakandilased
pärast mõneaastast vaheaega
hambaarsti teenust kasutada
jälle kodualevis ega pea abi
saamiseks tingimata sõitma Raplasse, Vändrasse või
kaugemalegi.
Nüüdisaegse tehnika ja
digiröntgeniga Kodak (viimase ostmist rahastas Järvakandi vald) varustatud
hambaravikabinetis pakub
kvaliteetset
raviteenust
24-aastase staažiga doktor
Maie Metsamaa, kelle põhitöökoht asub siiski Vändras.
Järvakandis võtab dr Metsamaa patsiente vastu esmaspäeviti kell 13–18 ja üle
nädala teisipäeviti kell 9–14.

Rahvamaja seinad
ja laed kaetakse
voodrilauaga lk 3

Doktor Maie Metsamaa patsiendiga.

Patsiendid saavad end vastuvõtule registreerida esmaspäeviti kell 13–18 telefonil
515 3775.
Järvakandi hambaravikabinetis pakutakse patsientidele järgmisi teenuseid: ravitöö, kirurgiline töö

Mart Järvik

(hammaste väljatõmbamine
jms) ja proteesimine. Proteesid valmistatakse Sirje
Martinsoni
hambalaboris
Pärnus, paigaldamine toimub kohapeal (Järvakandis).
Doktor Maie Metsamaa
teostab ka õpilaste profü-

laktilist läbivaatust (kuni
12-aastastel kohustuslik),
kuid selleks on vajalik
lapsevanema
nõusolek.
Selleks saadetakse õpilastega koju asjakohast teavet
sisaldavad teatised. Kui
lapsevanem nõustub oma
lapse läbivaatuse ja raviga,
tuleb seda allkirjaga kinnitada. Alles siis, kui selline allkirjastatud teatis on
jõudnud tagasi hambaravikabinetti, tohib arst lapse
läbi vaadata.
Kuni 19-aastastele lastele
ja noorukitele on hambaravi
tasuta, täiskasvanute raviteenuste hinnakirjaga saab
tutvuda kohapeal (kabineti
uksel).
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Märtsi alguses toimusid hooldustööd Järvakandi veetöötlusjaamas, alevi veevarustuses esines seetõttu häireid ja
katkestusi.
Veetöötlusjaama haldava OÜ Järvakandi Kommunaal
juhataja Riigo Radiku sõnul olid tööd tingitud joogivee
kõrgest rauasisaldusest, ﬁltrite ummistumisest ja rikkest
nende puhastussüsteemis, mistõttu sattus joogivette ka
ﬁltrite pesuvett. OÜ Gersamia tehtud hooldustööde käigus seati ﬁltrid taas töökorda.
Hooldusjärgselt tehtud analüüs näitas, et vee rauasisaldus vastab taas normile (enne 800 μg/l, norm 200 μg/l, tegelik sisaldus pärast töid 100 μg/l). Pärast ﬁltrite vahetust
puhastati mehaaniliselt mahutid, pesti torustik ning puhastati või asendati veemõõdukaevude mudaﬁltrid.
R. Radiku kinnitusel tõusis vee kvaliteet hooldustööde
tagajärjel 8 korda ja tõenäoliselt paraneb veel 20% ulatuses.

Emakeelepäeval loeti luuletusi
Paul-Eerik Rummo on öelnud: “Luulet on vaja lugeda, lugeda, lugeda ja kõik.” Luulet lugedes otsime oma mälust
ja mõtetest üles kõik, mis aitab luulekeeles öeldut oma silmaga näha, kõrvaga kuulda ja muudegi meeltega tajuda.
13. märtsil korraldati Järvakandi Gümnaasiumis emakeelepäevale pühendatud etlemisvõistlus. Võisteldi kolmes vanusegrupis: 1.–3. klass, 4.–6. klass ja 7.–12. klass.
Žürii hinnangul tulid võitjaks need, kelle esituses oli
tunda “sädet” ja elamuslikkust. Headeks luuletuste esitajateks (auhinnaks raamatud) tunnistati noorimas vanuserühmas Anette Bakmanov (I koht), Marite Sommer (II) ja
Meril Järvik (III); keskmises Triin Kudi (I), II ja III kohta
jagasid Anett Mari Ann Zagnoiko ja Stella Stražev ning
vanemas Kristiina Jakimenko, Aliis Leiste (jagasid I–II
kohta) ja Raul Kalda (III).
Ürituse korraldasid emakeele ja algklasside õpetajad.
JK
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VOLIKOGU
Volikogu korraline istung toimus 25. märtsil
Volikogu alatiste komisjonide hüvitiste muutmine
Kuulanud ära sotsiaalkomisjoni esinaise Liis-Mail Moora vastavasisulise ettekande, otsustas volikogu peatada 1.
märtsist 31. detsembrini 2009 Järvakandi Vallavolikogu 30.
aprilli 2008. a määruse nr 6 paragrahvi 1 punktidega 3, 4 ja
5 kehtestatud hüvituste maksmise, s.o vallavolikogu liikme tasu, alatise komisjoni esimehe ja liikme tasu. Samuti
otsustati vähendada vallavalitsuse liikme hüvitust 400 kroonilt 200 kroonini valitsuse istungil osalemise eest. Hüvitisi
komisjonide koosolekutel ja valitsuse istungitel osalemise
eest ei makstud töötasu saavale volikogu esimehele või aseesimehele ja vallavalitsuse ametnikele.
Volikogu kinnitas eelarve
Pärast raamatupidaja Helje Nahkuri ettekannet eelarveprojektis tehtud parandustest ja järgnenud arutelu kinnitas
volikogu valla 2009. aasta eelarve kogumahus 39,7 miljonit
krooni. Sellest 17,3 miljonit on investeeringud, millest omakorda 14,9 miljonit krooni projektipõhised investeeringud.
Võrreldes jaanuaris toimunud eelarveprojekti I lugemisega,
oli II lugemiseks ja vastuvõtmiseks eelarve kavandatud kogumaht kahanenud ~3,5 miljoni krooni võrra.
Vallavanem Mart Järviku hinnangul oli eelarve koostamine pidevalt halvenevas üldises majandussituatsioonis
suhteliselt keeruline. Eelarve kuluosa vähendati eelkõige
valla allasutuste kulude ja vallavalitsuse majandamiskulude kärpimise teel. Olukorra jätkuva halvenemise puhul on
vallavanema sõnul võimalik ka palgafondi vähendamine,
esmajärjekorras vallaametnike palga alandamine. Vallaasutuste töötajate arvu vähendamist ei kavandata.
Eelarvemahu kahanemise (tänavu ~4,3 miljonit krooni
väiksem kui 2008. aastal) peamiste põhjustena nimetas vallavanem riigi poolt omavalitsustele eraldatava tasandusfondisummade (sealt makstakse näiteks sotsiaaltoetused, õpetajate palgad jm) ja üksikisiku tulumaksuosa vähendamist
(enne 11,93%, nüüd 11,4%), samuti töötute arvu suurenemist vallas (veebruari lõpu seisuga 52 registreeritud töötut).
Gümnaasiumi pedagoogide töötasustamise alused
Vastavasisulise ettekandega esines Järvakandi Gümnaasiumi direktori kt Enno Alliksaar. Lähtudes ettekandest
ning võttes aluseks põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning
Vabariigi Valitsuse vastava määruse, otsustas volikogu kinnitada Järvakandi Gümnaasiumis järgmised palgamäärad:
kooli direktor 14 972 krooni, direktori asetäitja õppe- ja
kasvatusalal 13 475 krooni, noorempedagoog 9897 krooni,
pedagoog 10 480 krooni, vanempedagoog 11 978 krooni,
pedagoog-metoodik 14 464 krooni.
Detailplaneeringu vastuvõtmine
Kuulanud ära majandusnõunik Ene Nüganeni ettekande,
otsustas volikogu võtta vastu Eidapere tee ja 1. Mai tänava
vahelise maa-ala detailplaneeringu ning tegi vallavalitsusele ülesandeks korraldada detailplaneeringu avalik väljapanek ja arutelu. Antud detailplaneering on koostatud arengukavas nimetatud Järvakandi Klaasimuuseumi võimalikku
laiendamist silmas pidades.
Valla üldplaneeringu vastuvõtmine
Volikogu otsustas kinnitada ka Järvakandi valla üldplaneeringu muutmise eelnõu ja tegi vallavalitsusele ülesandeks korraldada üldplaneeringu muutmise avalik väljapanek ning arutelu.
Majandusnõunik Ene Nüganeni sõnul on uue avaliku
väljapaneku ja arutelu väljakuulutamine tingitud mõnest
muudatusest planeeringu seletuskirjas ja kaardimaterjalil.
Järvakandi valla lasteaia Pesamuna lasteaiatasu
määrade ja tasumise korra muutmine
Võttes aluseks Koolieelse lasteasutuse seaduse ja Järvakandi valla lasteaia Pesamuna põhimääruse paragrahvi 45
ning eelarvekomisjoni ettepaneku, otsustas volikogu alates
1. maist 2009 tõsta lasteaiatasu määrasid: osalustasu 70
kroonini kuus, õppevahendite tasu 80 kroonini kuus.
Järvakandi arenguvõimalustest linna staatuses
Ettekandega esinenud vallavanem Mart Järvik selgitas,
et Järvakandi alev on alates taasiseseisvumisest sisuliselt
toiminud linnana. Järvakandil puudub tagamaa, mis on iseloomulik vallale. Eestis on seadusega kehtestatud linna minimaalseks elanike arvuks 1000. Järvakandi oma ~1500 elanikuga oleks Eesti väikelinnade suurusjärjestuses altpoolt
kaheksandal kohal. Ka on Järvakandi kogu aeg kuulunud
Eesti Linnade Liitu.
Ettekandja märkis ka seda, et riik on arengulisi otsuseid
tehes tihti rohkem toetanud just linnade ja väikelinnade
arengut.
Põhjalikumalt on volikogu istungi materjalidega võimalik tutvuda vallamajas ja raamatukogus ning valla Internetileheküljel www.jarvakandi.ee.
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Väljaandja Järvakandi Vallavalitsus
Järvakandi, Tallinna mnt 17
Toimetaja Jaanus Randla; tel 489 4710
e-post: kaja@jarvakandi.ee
Trükk: Kuma trükikoda

Enampakkumise korraldamine
Järvakandi Vallavalitsus kuulutab kooskõlas Järvakandi
Vallavolikogu
18.02.2009. a
otsusega nr 5 välja Järvakandi valla omandis oleva Järvakandi vallas Järvakandi alevis
Rahu tn 2 asuva korteriomandi nr 2 (kinnistu registriosa
nr 2518737, katastritunnus
26001:001:0840, 100% elamumaa, korteri eluruumi
pind 53,7 m2, 2-toaline, puuküte, väga heas seisukorras,
möbleeritud) müügi avalikul
kirjalikul enampakkumisel
alghinnaga 140 000 krooni.
Pakkumised esitada suletud ümbrikus Järvakandi Vallavalitsusele (ruum
201, sekretär) allkirja vastu
käest kätte või saata tähitult
või kullerpostiga hiljemalt

27.04.2009 kell 11 aadressil
Tallinna mnt 17, Järvakandi.
Ümbrikule märkida: • pakkuja kontaktandmed; • märgusõna “Enampakkumine”;
• hoiatusmärge “Mitte avada
enne enampakkumise avamist!”.
Kirjalike pakkumiste avamine toimub 27.04.2009 kell
11.15 Järvakandi vallamaja II korruse nõupidamiste
saalis ja selle juures võivad
viibida kõik pakkumiste esitajad või volikirja olemasolu
korral pakkujate esindajad.
Kirjalikust enampakkumisest võivad osa võtta kõik
isikud, arvestades õigusaktides ettenähtud piiranguid.
See peab sisaldama:
1. Avaldust, milles on esitatud: • nõustumine enampakkumises osalemiseks ja
müüdava vara ostmiseks

enampakkumise teates kehtestatud tingimustel; • pakkuja nimi ja elu- või asukoht
ning kontakttelefon; • numbrite ja sõnadega kirjutatud
konkreetne arvuline pakkumissumma; • pank ja arveldusarve number, kuhu saab
tagastada enampakkumist
mittevõitnud osaleja tagatisraha; • pakkumise tegemise
kuupäev; • pakkumise esitaja allkiri.
2. Maksekorralduse koopiat
tagatisraha tasumise kohta.
3. Füüsilise või juriidilise
isiku esindaja volitusi tõendavat dokumenti (äriregistri
väljavõte ja vajaduse korral
volikiri).
Tagatisraha 10% enampakkumise alghinnast peab
olema laekunud hiljemalt
27.04.2009 kell 11 Järvakandi Vallavalitsuse arvel-

dusarvele 1120074300 või
10802000070008, selgitusse
märkida “Enampakkumine
Rahu tn 2-2”. Tagatisraha
arvestatakse enampakkumise võitjal ostusumma sisse,
teistele osavõtjatele see tagastatakse.
Notariaalne
müügileping tuleb sõlmida kahe kuu
jooksul enampakkumise tulemuste kinnitamise päevast.
Hiljemalt notariaalse müügilepingu sõlmimise päevaks
peab olema kogu ostusumma laekunud müüja näidatud
arveldusarvele või esitatud
lepingu täitmise tagatised.
Notaritasu ja riigilõivu tasub
ostja.
Varaga tutvumiseks ja
täiendavate küsimuste korral
helistada majandusnõuniku
telefonil 489 4715.
Järvakandi Vallavalitsus

Talvisest tänavavalgustusest
Mõned murelikud vallakodanikud on huvi tundnud,
miks raskel kriisiajal põlevad koos tänavavalgustusega endiselt ka jõulude eel
Tallinna maantee laternapostide külge paigaldatud

LED-valgustitest jõulukaunistused. Kas vald on tõesti
nii rikas, et kokkuhoiule ei
mõtle?
Kõnealused LED-lampidest valguskaunistused on
väga energiasäästlikud, ühe

tarbimisvõimsuseks on vaid
9 W/h, seega kõik peatänava äärde üles pandud 14
valgustit tarbisid perioodi
vältel (detsember–märts)
elektrit kokku vaid ~600
kW. Sellest lähtuvalt otsus-

tasime, et sellise säästliku
tarbimisega valgustid võiksid pimedat aega vähegi
rõõmsamaks muuta talve
lõpuni.
Mart Järvik
vallavanem

Kuuskümmend aastat kuriteost, mis ei aegu
Väljasaadetavaid täis tuubitud loomavagunid raudteejaamade haruteedel, mure
ja nutt, viha ning põlgus nii
kaasmaalastest küüditajate
kui ka poisikeseohtu võõrsõduritest okupantide vastu
– just sellistena on paljudele meelde jäänud 25. märts
1949 ja 14. juuni 1941.
Kahekümneaastane iseseisvusaeg oli meid uinutanud võimsa
idanaabri
kavatsuste suhtes. Ka 1949.
aastal lootsime, et Venemaa,
käinud ära pooles Euroopas,
on mõistlikumaks muutunud. Olime unustanud, et
küüditamine on läbi aegade
olnud Vene riiklik poliitika
ja seda on eestimaalaste vastu rakendatud korduvalt (sõnaraamat annab väljendile
“küüditama” tähenduse “deporteerima, sunniviisil ümber asustama”). Kui keskaegsetel sõjaretkedel viidi
kaasa töövõimelist rahvast
ja kariloomi, siis Ivan Julm
pani aluse tervete linnade
elanikest tühjendamisele ja
Venemaale deporteerimisele. Seda said tunda näiteks
Tartu elanikud nii Liivi sõja
ajal kui ka hiljem Põhjasõja päevil. Vene valitsejatele
ei olnud küüditamine ainult
sõjaga kaasnev tegevus. Ennast valgustatud monarhiks
tituleeriv Katariina II tegi
Hiiumaa rootslastest tühjaks,
asustades nad Volgamaale.
Nõukogude võim nimetas
hiljem 1949. aasta küüditamise põhjusena vajadust
välja saata “fašistliku ajastu

jäänused ja kulakud, kes takistasid maa kollektiviseerimist”. Võimule oli selgeks
saanud, et eestlane vabatahtlikult kolhoosi ei astu,
selleks on teda vaja tõsiselt
hirmutada. Samuti loodeti
nii likvideerida metsavendade varustusbaas – talud.
Olgugi, et Järvakandi
tööstusalevit kollektiviseerimine ei puudutanud ja ümbruskonna tuntud metsavendi Juku Aspi, Artur Heina,
Martin Liitmaad, Johannes
Uustalu ja vendi Saalisteid
toitsid kaugemad talud, leiti
siingi pered, kes otsustati ära
viia.
Küüditamine pidi toimuma koidikul, kuid järvakandilaste
mäletamise
järgi pakiti asjad ja mindi
veoautodele
südapäeval.
Einvald Nõuliku andmetel
küüditati Järvakandist perekond Hein (pereema Juuli
(46-aastane), tütar Elsa (22),
pojad Herbert (21) ja Hillar
(13)), perekond Sempelson
(pereema Eliise (34), tütred
Evi (12), Eili (8) ja Elle (4),
poeg Evald (9)), Emmi Vaher tütar Milviga (11), Alma
Kivistik (31) tütar Urvega
(9), Ülo Pütt (19) ja keegi
Grünberg, kelle eesnime ja
vanust ei mäletata. Huvitav
on see, et Keila jaama poole
suunduv auto võttis Purkust
peale ka Kaarel ja Anne Eelmaa. Esimene oli tuntud kohapealne “punane” tegija ja
korpusemees – keegi oskas
neile aga paraja vingerpussi
mängida. Aasta pärast olid

mõlemad vabanduste saatel
kodus tagasi, aga Masljanino rajoonikeskuse orjaturg
tuli mõlemal läbida.
Suuremat valu kui küüditamine tekitasid Järvakandi rahvale kohe 1944. aasta
sügisel alanud arreteerimised. Osvald Antsmäe, üks
vangistatutest, hindab arreteeritute arvu Järvakandi
alevis ja lähikülades viiekümnele. Meie hulgast lahkunud Elmar Lainurm annab
mõnevõrra vähem nimesid.
Nimekirja etteotsa paigutas
Elmar kahe Järvakandi kooli
juhatajad: tehaste kooli juhataja Johannes Särekanno ja
vallakooli juhataja Aleksander Leitmäe nelja lapsega.
Enne märtsiküüditamist saadeti välja ka lihtsalt rahvuse
pärast, olgugi et Järvakandis
oli elatud juba mitmeid inimpõlvi. Välja saadeti kunagiste sakslastest klaasimeistrite
järeltulijad Richard Teesalu
(Detloff), Luise Kirde (Kraft) tütrega, Guido Dettenborn vanematega, Julius
Aalde (Detloff) abikaasaga.
Arreteeritute nimekirjas on
Elmar Lainurmel veel 19 isikut (osade eesnimi küll ununenud). Avaldan need Elmari poolt kirja pandud kujul:
Kalev Epner, Johannes Põder, Mart Aasaväli, Eduard
Äärma, Karl Pütt, Karl Teesalu (Detloff), Aleksander
Mose, Osvald Antsmäe,
Villem Lumivere, Kaidu,
Harald Mikiver, Endel Mäede, Kuivjõgi, Ants Taasväli,
Oskar Nurja, Elmar Randla,

Mihkel Erm, Mihkel Paas ja
Mihkel Kupp. Enamik neist
tuli pärast Stalini surma tekkinud “sulas” 1956. aastal
tagasi ja tõi Järvakanti oma
saatusekaaslasi. Peab au
andma tollastele kombinaadi direktoritele Adolf Jansonile ja Peeter Lõhmusele ja
siis partorgiametit pidanud
Kaarel Eelmaale, kes need
mehed-naised julgesid tööle
võtta. Ega Ando Lilliojagi
“siberlaste” töölevõtmisel
risti ette löönud. Alles sinimustvalge väljatoomise järel
sain teada, millised Sinimägede sangarid tehaste juhtkonnas vaikselt oma igapäevast tööd tegid.
Lõpetan meeldetuletusega – meie idanaabriks on ja
jääb Vene riik. Tema tegutsemine on ettearvamatu ja
ajaloolised küüditamistraditsioonid pole kuhugi kadunud. Mõtleme ennast 21
aastat ajas tagasi, kui Eesti
võttis vastu “Iseseisvusdeklaratsiooni”. Arnold Rüütlile
öeldi Moskvas selgesõnaliselt: “Võtate deklaratsiooni
tagasi või saate kõik 10 aastat sunnitööd. Loomavaguneid meil piisab.” Õnneks
tulid muutused nii tormiliselt, et seekord jäid loomavagunid vaid loomaveoks.
Ikkagi ütlen: eestimaalased,
olge valmis oma maa kaitseks. See Peipsi järve ja Läänemere vaheline maatükk on
meile ainus kodumaa. Ärme
vahetame seda Siberi avaruste vastu!
Enno Alliksaar
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Ilvese laskurid Eesti meistrivõistlustel edukad
Märtsi keskel toimusid Vana-Võidus Eesti sisemeistrivõistlused vibulaskmises. Tidettide klassis tõid Järvakandi ilveslastest Eesti meistrikulla koju Kerdo Tornius (15
m, sportvibu), Marite Sommer (15 m, sportvibu), Mark
Tendal (15 m, vaistvibu) ja Lisell Jäätma (15 m, plokkvibu). Hõbemedali võitsid Karl Kivilo, Kristjan Puussepp,
Linda-Liis Laikoja. Kadettidest sai hõbeda Helena Saks,
pronksmedalile lasid Mari Kõrtsini, Robin Jäätma ja Kristi Ilves.
Täiskasvanutest tulid Eesti meistriks sportvibus Siim
Aaver ja Anneli Preimann, hõbedale lasid end Taavi Ennemuist ja Piret Luik, pronksmedali sai Eve Kivilo. Plokkvibudes olid võidukad Evert Ressar ja Maarika Jäätma.
Kokku võitsid Ilvese laskurid Eesti sisemeistrivõistlustel 8 kulda, 6 hõbedat ja 4 pronksi.
JK
Maakonna MV suusavahetusega sõidu ühisstart.

Margus Sepp

Suusatajatele kuuga 27 medalit
Suusatalv on selleks korraks
läbi ja kes tahtis, sai sõita
piisavalt.
13. veebruarist kuni 11.
märtsini peeti maakonnas 9
suusavõistlust (neist 5 Järvakandi radadel) ja kõigil osalesid ka Järvakandi sportlased. Nagu pealkirjastki näha,
läks meil hästi: individuaalja võistkondlikel mõõduvõtmistel toodi Järvakanti
27 medalit. Kui siia lisada
“Ümber maakera suusatamise” 149 liikumisharrastajat
oma 1500 kilomeeriga, siis
võib talvega rahule jääda.
Nüüd aga märtsikuu tegemiste juurde.
1. märtsil selgitati Paluküla suusaradadel maakonna parimad suusasprindis.
Meeste arvestuses sai kindla
võidu eelmise sajandi teise poole lõpus Järvakandist
suusahariduse saanud Erkki
Lillemägi. Meesveteranidest
oli Margus Sepp V.
3. märtsil sõitsid samas
koolinoored ja selgitasid
tublimad paaristeatesuusatamises. Läks hästi: maakonna koolinoorte meistriteks
krooniti CT 2x1,7 km teatesõidus Liisa Valdas ja Anett
Kaldas. Lisaks võideti ka
hõbedat-pronksi – DT: Liina
Edvand, Hanna-Loore Vasnu II koht, Anett Mari Ann
Zagnoiko, Stella Stražev
– III; DP: Kerdo Tornius,
Tanel Turro – II; CP: Egert
Tomingas, Kauro Kruusmaa
– III; BP: Joosep Kirss, Rait

Tamm – II.
4. märtsil käisid I–III
klassi poisid Märjamaal rahvastepalli mängimas. Kuna
poisse meil selles vanuseklassis võistkonnajagu ongi
ja tänu ilusale suusailmale
pole seda mängu talvel harjutada saanud, läks nii, nagu
läks. Kolmes mängus lõpetati teise kohaga, kuid viimane
mäng näitas, et poistes on
sisu – see on aga selles vanuses tähtsamgi kui võit.
7. märtsil suusatati taas
Järvakandis ja esimest korda peeti maakonna meistrivõistlusi suusavahetusega
sõidus. Ilm oli ilus ja rada
hea. Kuni 10-aastaste poiste
0,8+0,8 km sõidus sai sõidu
ja suusavahetamisega kõige
kiiremini hakkama Markus
Sepp – tasuks maakonna
meistritiitel.
Meesveteranide 6+6 km
distantsil sai Kalle Hansar
IV ja Margus Sepp V koha.
11. märtsil peeti Palukülas viimane ja otsustav
etapp, kavas olid lühikesed
vabatehnikadistantsid.
Kuni 10-aastaste poiste
1,7 km distantsil suutis Markus Sepp oma edu korrata ja
teine meistritiitel oli tõsiasi.
14-aastaste tüdrukute 2,5 km
distantsil sõitis end hõbedale
Liisa Valdas. Meeste 10 km
distantsil sai Erki Lillemägi
V koha, meesveteranidest
oli Kalle Hansar samuti V ja
Margus Sepp VI.
Sarja kokkuvõttes oli ka-

vas 6 etappi ja karikaarvestuses läks arvesse 4 paremat
tulemust. Kuni 10-aastaste
poiste arvestuses oli Markus
Sepp kokkuvõttes III (osales
kahjuks vaid 2 etapil), meestest sai Erki Lillemägi V koha
(kirja läks 3 tulemust ja sinna võis minna ka III koht),
meesveteranidest oli Margus
Sepp V. Kalle Hansar sai kahjuks kirja vaid 2 tulemust ja
see ei lubanud parima üldkoha eest heidelda.
Tahaks siinjuures tänada
rajameister Marko Matsonit, kellega koostöö sujus ja
võistlusteks oli alati võimalikest parim rada. Suur tänu
ka Paavole, Kallele ja meie
kooli abiturientidele – nad ei
pidanud paljuks lumelabida
ja kiletükiga suusaraja ääres
oma aega veeta.
Möödunud talvest veel
üks tore mälestus ja siinjuures tänu Aira Jakimenkole,
kelle eestvedamisel valmis
kooli uisuväli, ja ka meie
päästekomandole, kes varustas meid jääga. Lapsed said
kokkuvõttes peaaegu kuu
aja jooksul uisutada nii kehalise kasvatuse tunnis kui
vabadel hetkedel. Lapsed
uisutavad (arvestades meie
viimase aja talvesid ja uisuväljakultuuri) üllatavalt hästi
(tänapäevaste uiskudega on
seda ka hoopis mõnusam teha), üllatav oli ka uisutajate
kiire juurdekasv. Loodame,
et see üritus saab edaspidigi
jätku ja lapsed ei pea enam

talvel kehalise kasvatuse
tunnis suusatamise kõrvalt
jooksma, vaid saavad valida
emotsionaalsema uisutamise. Viimane annab päris korraliku koormuse ja tugevdab
kogu lihaskonda.
11. märtsil peeti samal uisupatsil kõigi soovijate vahel
ka uisutamise kolmevõistlus,
kus kavas oli spint, keskmaa
ja slaalom. Selle talve tublimad uisutajad – tüdrukud:
Saara Kuum – I, Marleen
Valdas – II, Mari Lutšihhin –
III; poisid Egert Tomingas –
I, Kerdo Tornius – II, Kaspar
Rasmus Eelma – III. Kokku
osales 11 julget.
Tulles tagasi loo alguse juurde, tuleb märkida, et
need numbrid ei oleks sellised, kui meil puuduks terviserada. Meil ta õnneks on ja
saanud ka igal aastal täiendust nii raja ehituse kui ka
rajal liikujate osas. Loodan,
et “MASU” ei peata terviseraja arenemist liiga hoogsalt
ja need plaanid, mis võetud,
saavad ka teoks. Siinkohal
on mul ka üks ettepanek:
vald võiks tõsiselt mõelda ka
neile, kellele meeldib talvel
metsas oma terviseringe teha. Hetkel on selleks kõige
käidavam koht kahjuks just
suusarada. Ehk oleks raja
äärde või mujale metsa alla
võimalik teha mootorsaanilaiune jalutamisrada või ...?
Järgmisel korral teeme
ülevaate pallimängudest.
Margus Sepp

Rahvaralli jõuab Järvakanti
11. aprillil sõidetakse üks
osa Kesk–Eesti rahvarallist
Järvakandis. Rahvaralli on
autospordiala, kus sõidetakse tavaliste tänavasõiduautodega. Erandina on ainult
noorvõistlejatel
lubatud
kasutada ka eriettevalmistusega spetsiaalset võidusõidutehnikat. Kuigi tegemist
on autospordivõistlusega, on
antud formaadis viidud kiirused mõistlikult madalale
ning rajal kasutatakse ka erinevaid vigursõiduelemente.

Võistlus kulgeb lisaks
Järvakandi vallale veel
Kehtna, Rapla ning Juuru
teedel. Ralli kogupikkuseks on 186 kilomeetrit,
mille hulgas ligikaudu 15
kilomeetrit kiiruslikke lisakatseid. Starti lubatakse
kuni 110 võistlusautot, mis
jagunevad seitsmesse võistlusklassi, seega on oodata
põnevat sõitu kiiretest neljaveolistest autodest vanade
ralliklassikute Moskvitšideni välja. Võistluskeskus,

kus huvilistel on võimalus
autosid lähemalt uurida ja
keha kinnitada, asub endise
Valtu kolhoosi territooriumil.
Kesk-Eesti
rahvarallit
korraldatakse juba teist aastat, kuid Järvakandi lisakatse on kavas esimest korda.
Lisakatse, mis on järjekorras kaheksas ja ühtlasi ka
viimane, algab Järvakandis
kell 17.15 ja kestab orienteeruvalt kella 19.00-ni. Seoses
teede sulgemisega paluvad

korraldajad kohalikelt elanikelt mõistvat suhtumist ning
valvsamat pilku väikelaste,
iseenda ja koduloomade üle.
Lähiajal ilmuvad ka vastavasisulised teated ning kindlasti teevad organisaatorid
kõik, et võistlus turvaliselt
ja vaatemänguliselt läbi viia.
Võistluse lõpetamine ja
võitjate autasustamine toimub Valtus, kus asub hooldusala, ning algab orienteeruvalt kell 21.15.
Andrus Vahi

Anneli Preimann MM-il seitsmeteistkümnes
Märtsi alguses toimusid Poolas Rzeszowis maailma sisemeistrivõistlused vibulaskmises.
Osales 340 laskurit 37 riigist. Eesti koondise koosseisus võistles 4 Järvakandi vibuklubi laskurit: Anneli Preimann, Siim Aaver, Evert Ressar ja Maarika Jäätma. Esile
on põhjust tuua Anneli laskmist. Ta püstitas 18 meetri
harjutuses uue Eesti rekordi ning saavutas sellega kvaliﬁkatsioonis 17. koha. Varem ei ole ükski eestlane täiskasvanute vibulaskmise MM-võistlusel nii kõrgel kohal
asetsenud. See annab põhjust loota tulevikus medaleid ka
rahvusvahelistelt tiitlivõistlustelt. Nädal pärast MM-i võitis Anneli ülekaalukalt Eesti sisemeistrivõistlused.
Siret Luik

Anneli Preimann.

Erakogu

RAHVAMAJA RENOVEERIMINE
Rahvamaja renoveerimine on Järvakandi Kaja rubriik,
kus sõnas ja pildis jälgitakse rahvamaja hoone taassündi.

Rahvamaja seinte ja lagede sisesoojustus kaetakse puidust voodrilauaga.

Renoveerimisele on kaasatud sisekujundaja Tiiu Pippar, kes täpsustab siseviimistluse värvilahendused. Aprilli
algul alustataksegi suuremate siseviimistlustöödega.
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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Jumalateenistused Järvakandi Pauluse kirikus

Järvakandi arvudes (17.02.2009–20.03.2009): väärteoteateid 12, LE nõuete rikkumisi 11, muid sündmusi / teateid
9, kuriteoteateid.
Alanud kevadel on hea tõdeda, et möödunud nädalate
jooksul Järvakandis ühtegi kuriteosündmust ei registreeritud. Oli küll 12 väärteoteadet, kuid nendest 11 olid liiklusrikkumised.
Eelmises vallalehes kirjutasin probleemist, kus sõidukijuhid pargivad Kandi kaupluse ees, kus on peatumist ja
parkimist keelavad märgid. Tähelepanelik kodanik kirjutas vallavalitsusele kirja, kus mainis, et probleem on
endiselt alles. Kahjuks ei saa ma iga päev Järvakandis
korda tagada, seega kutsun agaraid vallakodanikke üles
ise sellele kaasa aitama. Vahel piisab kurjast manitsusest
rohkem kui rahatrahvist. Järvakandis olles pööran eelnimetatud kohale kindlasti suuremat tähelepanu.
Seoses majanduslangusega kaotavad paljud töö ja halvimal juhul suundutakse kuritegelikule teele. Paneksin
kõigile südamele, et oma vara tuleb kaitsta. Aasta alguses
on olnud juhuseid, kus isik kodunt välja minnes jättis ukse
lukustamata ning tagasi tulles avastas, et toas on vargad
käinud. Lukustatud uks oleks kindlasti vargust vältinud.
See on vaid üks näide paljudest, kus varguse ohvriks langemist oleks saanud ära hoida. Oma vara eest tuleb kõigepealt ise hea seista. Ei soovita jätta autosse nähtavale
kohale väärtuslikke esemeid, mis pahatahtlikes inimestes
võivad tekitada soovi nende omandamiseks. Jalgrattad ja
muud liiklusvahendid tuleb lukustada või paigutada lukustatud garaaži, mitte jätta lukustamata maja ette “uut
omanikku ootama”. Samuti ei soovita vanematel inimestel kaasas kanda suurt sularahahulka ja pangakaarti koos
koodidega. Kood tuleb meelde jätta või kirjutada üles
kohta, kust seda nii lihtsalt ei saa leida.
Loodan, et väikesed nõuanded ei külva vallaelanike
seas paanikat, sest midagi halba Järvakandis juhtunud ei
ole. Et mitte tegeleda tagajärgedega, on nõuannetest kinnipidamine oluline ka nii väikeses kohas kui Järvakandi.
Soovin teile kõigile ilusat kevade algust!
Jaan Sildoja, konstaabel
telefon 5303 6804, 612 3503;
e-post jaan.sildoja@rapla.pol.ee, lühinumber 110,
vajadusel võib helistada ka 5332 6900 (Angelyca Vaerand).
Järvakandi valla üldplaneering on avalikul väljapanekul alates 14. aprillist 4. maini
2009. Materjalidega on võimalik tutvuda Järvakandi vallamajas esmaspäevast neljapäevani kell 8–17 (lõuna 12–13) ja reedeti kell
8–15 ning Järvakandi aleviraamatukogus esmaspäevast
reedeni kell 12–18, laupäeval kell 11–16. 30. aprillil on
aleviraamatukogu suletud (koristuspäev).
Planeeringu eesmärgiks on tagada valla territooriumi
mitmekülgne areng, kaasata arengu kavandamisse kohalike inimeste teadmisi ja initsiatiivi ning tagada ametnikutasandil kiire ja asjalik käsitlus. Üldplaneeringu koostamisel on arvestatud keskkonnamõju strateegilise hindamise
tulemustega ja kooskõlastustest tingitud ettepanekutega,
mille alusel on tehtud muudatusi planeeringulahendustes.
Vastavalt planeerimisseadusele on kõigil elanikel, kinnistuomanikel ja teistel isikutel õigus avaliku väljapaneku kestel esitada parandusi ja täiendusi ning vaidlustada
planeering. Planeering ja dokumendid on elektrooniliselt
nähtavad Järvakandi valla kodulehel planeeringute kataloogis.
Järvakandi valla üldplaneeringu avalik arutelu toimub
18. mail kell 15 Järvakandi vallamajas.
1. Mai tänava ja Eidapere tee vahelise ala
detailplaneering on avalikul väljapanekul
alates 14. aprillist 28. aprillini 2009. Materjalidega on võimalik tutvuda Järvakandi
vallamajas esmaspäevast neljapäevani kell
8–17 (lõuna kell 12–13) ja reedeti kell 8–15 ning Järvakandi aleviraamatukogus esmaspäevast reedeni kell 12–
18, laupäeval kell 11–16.
Planeeringuga jagatakse Eidapere tee ja 1. Mai tänava
vaheline ala sotsiaalmaa kruntideks, suurendatakse klaasimuuseumi krunti ja määratakse ära puhkeala. Lahendatakse juurdepääsu, parkimise ja liikluskorralduse põhimõtted
ning insenerlikud tehnovõrgud. Määratakse kitsendused,
servituutide vajadus ning üldine ehitusõigus. Planeeringuala suurus on 6,9 ha.
Planeering ja dokumendid on elektrooniliselt nähtavad
Järvakandi valla kodulehel planeeringute kataloogis.
1. Mai tänava ja Eidapere tee vahelise ala detailplaneeringu avalik arutelu toimub 30. aprillil kell 15.00 Järvakandi vallamajas.
Järvakandi Vallavalitsus

• Pühapäeval, 5. aprillil kell 16
palmipuudepüha armulauaga
jumalateenistus
• Reedel, 10. aprillil kell 16
suure reede armulauaga jumalateenistus
• Pühapäeval, 12 aprillil kell 16
Kristuse ülestõusmispüha jumalateenistus
• Pühapäeval, 19. aprillil kell 16
armulauaga jumalateenistus

Austatud Järvakandi väike ja suur elanik
Soovime koos Sinuga tähistada universumi ainulaadseima isiku Jeesus Kristuse lunastuse ja kannatamise lugu.
Tuli Ta ju otsima ja päästma neid, kes on kadunud. Tema,
kes tuli selleks, et meil oleks elu ja seda ülirohkesti ...

PALMIPUUDEPÜHA JUMALATEENISTUS
kogu perele
5. aprillil algusega kell 14
Järvakandi MISJONIKESKUSES (1. Mai tn 4)

Ostame kokku erinevates kogustes vanametalli / vanarauda.
Teeme lammutustöid, sh probleemsete mahutite / hoidlate /
ehitiste lammutust.
Ostame ka lammutatavaid objekte.
Vanametalli puhul võimalik meie tehnika ja transport.
Suurtel kogustel erihinnad, personaalne pakkumine:
e.r.p.grupp@gmail.com, telefon: 5673 4234, 5302 5092
Samas ostame ka võsa ja lammutuspuitu.

Järvkakandi valla spordi- ja kultuuriüritused
23. aprill – jüriööjooks
26. aprill – valla tervisepäev
1. mai – heidete päev
2. mai – Järvakandi terviseraja üritus ja raakross,
maakonna Komo KV I etapp
Täpsem info edaspidi valla ja rahvamaja kodulehel ja
kuulutustel ning telefonidel 5649 1433 (Tiia Hansar)
ja 528 9467 (Margus Sepp)

Kavas:
• Palmipuudepüha lugu:
“Pühadeks üles Jeruusalemma”
• Lastele külalistega eriprogramm, üllatused
• Laulame päevakohaseid laule
Korraldab Järvandi Misjonikeskus
Võtke kaasa ka isad-emad, vanaisad-vanaemad!!!!
Külas Eesti Lastemisjon koos eriprogrammiga kogu perele.

Hambaarst dr Maie Metsamaa
vastuvõtt Järvakandis perearstikeskuses
igal esmaspäeval kell 13–17 ja
üle nädala teisipäeviti kell 9–15
NB! Eelregistreerimine esmaspäeviti kell 13–17
telefonil 515 3775. Arst palub muul ajal mitte helistada,
sest see segab tema tööd!

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

94
Jelena Djatkina
80
Agnes Leevik
Luule Laanpuu

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

Tähelepanu!
Aprillis korjatakse alevist ära papp- ja paberpakendi konteinerid. Nimetatud konteinerid
olid mõeldud ainult papp- ja paberpakendile, kuhu ajakirjandust, vihikuid jms ei sobi panna.
Kõnealune samm võetakse ette tingituna valla keerulisest rahalisest seisust. Nimelt maksis
vald iga kuu jäätmete kogujale arvestatava summa elanike poolt valede jäätmete konteinerisse paigutamise eest. Eespool nimetatud jäätmeid saab ära anda jäätmete kokkukandepunkti Energia tn 1a – papp-paberpakendid tasuta ja ajakirjandus ning vanapaber tasu eest
(20 krooni 200-liitrine kott,12 krooni 100-liitrine kott ja 7 krooni 50-liitrine kott).
Ene Nüganen, majandusnõunik

75
Helju Vahurand
Maria Aasa
Maimo Vaht
Aino Kuub
70
Tiiu Jaanimäe
Tiiu Uuk
Ljudmila Mišina

Ain Mathisen
12.12.1959 –
24.03.2009

