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Kutsehaigete ühing on elujõuline
Sel sügisel tähistas kümne
tegevusaasta täitumist Raplamaa Kutsehaigete Ühing.
Võib liialdamata väita, et
aastate jooksul on maakonna kutsehaigete keskuseks
kujunenud Järvakandi, sest
ligi pooled ühingu liikmeist
on järvakandilased, paljud
üritused (s.h ka ühingu asutamiskoosolek ja sellesügisene juubelipidu) on toimunud
just Järvakandis ning ühingu
juhatuse peakortergi (selleks
on kujunenud juhatuse esinaise Ivi Ahtijaineni kodu)
asub samuti Järvakandis.
Raplamaa Kutsehaigete
Ühingu ühe asutajaliikme I.
Ahtijaineni sõnul oli ühingu loomine mõneti juhuslik:
mõte maakonna kutsehaigeid koondav organisatsioon
asutada hakkas arenema Tallinnas kutsehaigete haiglas
olles, kus tekkis kontakt Tartumaa vastava ühingu esimehega (Tartus asutati ka Eesti
Kutsehaigete Liit).
30-liikmelise kooslusena
alustanud ja läbi aastate pea
sama suure liikmeskonnaga
tegutsenud Raplamaa Kutsehaigete Ühingu tegevuse
põhikirjajärgseteks eesmärkideks on mitmekülgse abi
osutamine
kutsehaigetele,
ühise vaba aja veetmise korraldamine, abistamine töökoha leidmisel ja ümberõppe
korraldamisel, sotsiaalabi organiseerimine ja juriidiline

Jätkub
rahvamaja
remont lk 3
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Päevakeskus tähistas juubelit
10. novembril täitus Järvakandi Eakate Päevakeskusel 10
tegevusaastat. Sel puhul käis päevakeskuse rahvast tervitamas vallavanem Mart Järvik.
Juubelile kohane pidulik lõuna, kuhu olid oodatud kõik
päevakeskuse inimesed, toimus aga 11. novembril Kergu
kooli sööklas. Peotuju aitasid oma pilli- ja laululugudega
luua Kaisma isetegevuslased.

Regionaalminister käis külas

President Arnold Rüütli vastuvõtul.
nõustamine, teabepäevade
korraldamine jms.
Väga hea kontakt ja tihe
koostöö on maakonna kutsehaigetel Raplamaa Puutega
Inimeste Koja liikmetega. Nii
korraldatakse koos teatrietenduste ühiskülastusi, iga-aastasi ekskursioone nii Eestis
kui ka kaugemal, osaletakse
3–4 korda aastas Eesti Kutsehaigete Liidu korraldatavatel
õppepäevadel, kus erinevad
lektorid räägivad tervishoiust,
toitumisest, muudatustest seadusandluses jms. Ka võimaldab ühing oma liikmetel kohtuda juristidega. Samasisulisi
tegevusi kavatsetakse jätkata
ka tulevikus.
Oma plaanide elluviimiseks ja tegevuse korraldamiseks on kutsehaiged saanud

Ivi Ahtijaineni erakogu

12. novembril viibis Järvakandis EV regionaalminister
Siim-Valmar Kiisler, kes tutvus klaasimuuseumi, klaasikoja ja gümnaasiumi tööõpetusmajaga.
Vallavolikogu esimees Enno Alliksaar rääkis ministrile küsitluse “Ühinemisest ja iseolemisest” (vt ka JK nr
8/2008) esialgsetest tulemustest, mille kohaselt eelistas
Järvakandi ja lähikülade rahvas Tarmo Looduse esitatud
varianti, mille järgi liituksid Järvakandi ja Kaisma vald
ning Selja, Nõlva, Ahekõnnu ning Vahakõnnu külad. Teiseks jäänud variandi kohaselt ei liitu Järvakandi vald kellegagi. Üksikuid poolthääli said variandid, kus Järvakandi
vallast saab osavald Kehtna valla kooseisus või ühinevad
Järvakandi ja Kehtna vald ning keskuseks saab Järvakandi. Niisama ebapopulaarne oli ühinemine Vändraga, pigem ollakse valmis olema osavald Rapla valla kooseisus.
Küsitluse lõplikud tulemused avaldatakse Järvakandi
Kaja jõulukuunumbris.

Gümnaasium osaleb projektis
Raplamaa Kutsehaigete Ühingu 10. aastapäeva tähistamisel
Järvakandi Rahvamajas.
rahalisi vahendeid Hasart- Ühingu tegevus on leidnud
mängumaksunõukogult, ka märkimisväärset tunnusliikmemaksudest, valdadelt tust – muu hulgas on ühingu
(Kehtna, Vigala, Järvakandi), esindajad osalenud presidensamuti on ürituste korralda- di, sotsiaalministri ja maavamisel kasutatud omaosalust.
nema vastuvõttudel.
Raplamaa Kutsehaigete
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Järvakandi Gümnaasiumi V–X klassi õpilastele seas viidi läbi koolivägivallateemaline küsitlus, mille korraldas
projekti “Hooliv kool” raames MTÜ Rahvaliidu Noored
juhatuse esimees Monika Kuzmina. Tulemustest anti ülevaade lastevanemate üldkoosolekul.
Järvakandi Gümnaasium on 28. kool, mis septembris käivitunud kõnealuse projektiga on liitunud. Projekt
viiakse ellu 8 maakonnas. Lähitulevikus on koolivägivalla ennetamiseks kavas korraldada foorum, kus osalevad
nii õpilased, noorteorganisatsioonide esindajad kui ka lastekaitseametnikud ja munitsipaalpolitsei esindajad.

Gümnaasiumis on fotonäitus

Staadioni renoveerimisest
Järvakandi Kajas nr 7/2008
kirjutas Margus Sepp meie
spordiväljakute olukorrast ja
vajadusest rajada alevisse üks
korralik staadion, pakkudes
selleks välja ka võimaliku
asukoha koolimaja taga.
Staadioni suhtes olen ma
põhimõtteliselt Margus Sepa
jutuga nõus. Meile piisaks
ühest korralikust staadionist.
Paraku ei ole momendil võimalik ühestki allikast
taotleda rahalisi vahendeid
staadionite põhjalikuks renoveerimiseks. Vallavalitsus
on tellinud projektlahenduse
“Järvakandi spordikompleksi

renoveerimine”. See sisaldab
gümnaasiumi- ja vibustaadionite ning nende teenindushoonete täielikku renoveerimist koos tartaankatte
paigaldamisega gümnaasiumi staadioni jooksuradadele. Geodeetilised uuringud
näitasid, et kooli staadioni
aluspind on ebastabiilne ja
see tuleb kogu ulatuses täita
mineraalse
täitepinnasega
ehk töid tuleb alustada meetri
jagu allpool maapinda. Seega
ei ole sellele staadionile otstarbekas mingeid ajutisi kulutusi teha, vaid tuleb alustada
töödega nullist.

Käesoleva aasta talvel oli
võimalik taotleda staadionite
rajakatete uuendamiseks riigilt kuni 750 000 krooni abi
tingimusel, et omavalitsus lisab ka omaosaluseks nõutava summa. Otsustasime seda
võimalust kasutada. Selle
summa eest (koos nõutud
omaosalusega) saaks katta
staadioni nelja meetri laiuselt punase telliskivipuruga.
Mõistlik oleks see kate olnud
panna alevi staadioni jooksurajale, sest sellel staadionil on tugev aluspõhi. Kooli
staadion oleks sellisel juhul
jäänud ootama oma projekti-

järgset rahastamisvõimalust
ja õpilased oleksid saanud
kuni spordikompleksi renoveerimise lõpuni kasutada
veidi paremas korras olevat
alevi staadioni.
Tänaseks on aga selgunud, et seoses raskete aegadega majanduses lubatud riigiabi ei tule ja seega puudub
ka võimalus vanade rajakatete uuendamiseks. Samas
loodan siiski, et mingil ajahetkel avaneb Euroopa Liidu
rahade kasutamise võimalus
meie spordikompleksi täielikuks renoveerimiseks.
Mart Järvik

Alates 17. novembrist võib Järvakandi Gümnaasiumis
vaadata kooli endise õpilase Juulija Rüsse fotonäitust.
Fotosid eksponeeriti esmalt autori tööandja, ajalehe Nädaline toimetuses.
Fotodel on autor jäädvustanud imeilusaid loodusvaateid ning hetki igapäevaelust. Näitus on koolis jõuludeni.

Koostöökogu pälvis tunnustuse
Leader-meetme raames tunnistati Eesti parimaks strateegiaks Rohelise Jõemaa Koostöökogu juhatuse ja tegevjuhi
Merle Adamsi koostatud dokument. Esikoht tõi koostöökogule lisaraha 5 461 686 krooni, seega on Rohelise Jõemaa
11 vallal 2009. ja 2010. aastal projektitaotlusteks ja majandamiseks kasutada 32 770 117 krooni.
Rohelise Jõemaa Koostöökogusse kuulub 7 Pärnumaa,
3 Viljandimaa ja 1 Raplamaa vald – Järvakandi.
Teisel kohal tegevusstrateegiate pingereas asub Hiidlaste Koostöökogu, Raplamaa Partnerluskogu on üheksandal kohal.
JK
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VOLIKOGU
Lisaeelarve kinnitamine
Kuulanud ära valla ﬁnantsjuht Kadri Alliksaare vastavasisulise ettekande, otsustas volikogu tänavusel eelviimasel
istungil 26. novembril lisaeelarve kinnitada.
Ettekandja sõnul on lisaeelarve vajalik, et ﬁkseerida eelarves laenuraha, mis on volikogu otsusega võetud vallas
tehtud ja tehtavate renoveerimis- ja ehitustööde rahastamiseks. Eelnimetatud laenuraha tagasimaksmine aga kajastub
järgmiste aastate eelarvete kuludes. Samuti tuleb lisada erinevate projektitaotlustega laekunud rahasummad.
Üldplaneeringu vastuvõtmine
Kuulanud ära majandusnõunik Ene Nüganeni selgitused,
otsustas volikogu enda poolt 30. jaanuaril 2008 algatatud
Järvakandi valla üldplaneeringu muudatused kinnitada tegi Järvakandi Vallavalitsusele ülesandeks korraldada üldplaneeringu muutmise avalik väljapanek ja arutelu.

Vald kinkis oma värsketele
kodanikele raamatu
Sel aastal käivitas Eesti Lastekirjanduse Keskus projekti, mille sisuks on raamatu “Minu esimene raamat” kinkimine kõigile
sel aastal Eestis sündinud lastele. Järvakandis toimus uute vallakodanike ja nende vanemate austamisüritus 28. oktoobril
aleviraamatukogus.
Tänavu Järvakandis sündinud kümnest lapsest oli koos vanematega kohale tulnud kuus. Nemad said lisaks kingitud
raamatule osa ka kooli laululapse Agnes Jevstafjevi ja õpetaja Eha Terase esinemisest, raamatukogu juhataja Rita Merekivi
loetud raamatukatkendist ja rahvamaja juhataja Tiia Hansari ning vallavanem Mart Järviku tervitussõnadest. Eelkõige kõnealust üritust ja lapsevanemate võimalikku huvi silmas pidades olid raamatukogutöötajad koostanud ka väljapaneku lapse
kasvatamisest rääkivatest raamatutest.
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Maa taotlemine munitsipaalomandisse
Volikogu otsustas taotleda munitsipaalomandisse alevikalmistu maa-ala. Osa alevi surnuaiast asub Kehtna vallas Ahekõnnu külas ning osa Järvakandis. Vallavanem Mart Järviku
sõnul oli otsust vaja, et seadustada alevikalmistu, mis saab
valla omaks, kuigi see asub kahe valla territooriumil.
Istungi päevakorras oli ka informatsioon OÜ Järvakandi
Kommunaal ja OÜ Järvakandi Soojus tööst. Antud päevakorrapunkti sisuks oli ülevaade lõppevast tööaastast.
JK
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Infotahvel on maha võetud
Järvakandi Kajas nr 7/2008 ilmus kirjutis Raplamaa piirile
paigutatud liiklusmärgist “Vana Harjumaa Vana Järvakandi vald” ja infotahvlist.
Paigutusluba nägi infotahvli kohaks lähimat parklat, mis
paraku on hetkel Järvakandis. Infotahvli kinnitasime aga
liiklusmärgi posti külge. Kohe saime Põhja Regionaalse
Maanteeameti ettekirjutuse: “Infotahvli lugemiseks tuleb
peatuda tee liiklusruumis, põhjustades täiendavaid takistusi ja liiklusohtlikke olukordi. Infotahvel maha võtta! Mittetäitmisel sunniraha 30 000 krooni.” Selle ettekirjutuse ka
täitsime. Samas leppisime kokku OÜ Pärnu Teedevalitsusega kevadel Raplamaa piirile pisiparkla rajamises. Sinna
tuleb ajaloolise Järvakandi valla välikaart koos turismiinfoga ning ka tänaseks mahavõetud infotahvel. Rahastamise
saame MTÜ Roheline Jõemaa Koostöökogu projektina.
Infotahvel on koos vastava selgitusega talvitumas Järvakandi Klaasimuuseumis.
Enno Alliksaar
MTÜ Järvakandi Arendusselts juhatuse liige

Talvele vastu
AS Glaskek vahetas augustis ja septembris KÜ Staadioni 6
maja trepikodades, keldris ja korterites aknaid. Kahjuks on
vahetamata 12 korteri aknad, osa korteriomanikke ignoreeris 3.05.2008 korteriühistu üldkoosolekul vastu võetud vastavasisulist otsust. Teised liitusid korteriühistu võetud Hansapanga 4-aastase laenupaketiga ja lasid aknad vahetada.
Viletsate akende kaudu haihtub kuni 25% toasooja.
Temperatuuri alandamine 1 °C kraadi võrra vähendaks
küttekulusid 5% võrra. Soojahinna alanemist enne kevadet
ei ole aga oodata.
Maagaasi hind on seotud viimase poole aasta toornafta
hinnaga. Staadioni 6 maja kütterežiim pannakse paika aknaid vahetanud korterite järgi. Vanade akendega korterid
peavad leppima 4–6kraadise alatemperatuuriga.
OÜ Energiasäästubüroo teostas meie maja soojusauditi. Pandi paika vajalike renoveerimistööde järjekord: 1.
Amortiseerinud puitakende ja puituste renoveerimine, vajaduse korral paigaldada välisseintesse värske õhu klapid;
2. Külgseinte soojustamine (energiasääst kuni 35%); 3.
Katuse soojustamine; 4. Küttesüsteemi tasakaalustamine.
Püüame ühistu aastakoosoleku korraldada märtsis või
aprillis, et arutada välisseinte soojustamist suvel. Viimast
ei saa aga enne teha, kui on lõpetatud akende vahetus.
Siinjuures kutsun veel kord ühistutes elavaid inimesi
üles arvestama oma naabrite ja enamuse otsustega.
Enno Alliksaar, KÜ Staadioni 6 juhatuse esimees

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

Värsked vallakodanikud osa saamas Agnes Jevstafjevi ja Eha Terase esinemisest.

Tiia Hansar

Tähelepanu, lasterikkad pered!
Raplamaa Lasterikaste Perede Ühendus (RLPÜ) alustas
oma tegevust 2001. aastal
ja praegu kuulub ühendusse ligi 70 suurt peret üle
Raplamaa. Põhikirja alusel
loetakse lasterikkaks pered,
kus ühingusse astumise hetkel kasvab vähemalt neli alla
19-aastast last. Kui lapsed
suureks kasvavad, ühtegi peret ühingust välja ei heideta.
Seitsme aasta jooksul
on toimunud palju toredaid
üritusi, mis on suurtele peredele pakkunud vaheldust
igapäevastele toimetustele.
Selle aja jooksul on tekkinud traditsioonid, milleks
on iga-aastased tantsuõhtud
isade- ja emadepäeval, vastlatrall, jõulupidu ja suvepäevad. Seitse pikka aastat

vedasid ühinguvankrit Kulla Elias, Katrin Bortnik, Pille Roonurm, Marje Krusell,
Meelis Välis, Anne-Ly Aalde ja Aigar Pruul. Vahepeal
olid juhatuses ka Eve Ruul
ja Sigrid Algre.
Suve lõpul vahetus Raplamaa Lasterikaste Perede
Ühenduse juhatus, sest seitse aastat on täpselt paras aeg,
et anda ka teistele võimalus
ennast ühiskondlikus sektoris teostada. Nüüdseks on
uus juhatus, kuhu kuuluvad
Anne-Ly ja Aigar eelmisest
juhatusest, Pille Ainsar, Pille Mutli ja Alar Mutli, juba
mitmed korrad koos istunud
ja uusi mõtteid, mida kõike
võiks üheskoos ette võtta, on
palju. Uue juhatuse esimene
ülesanne oli käia läbi kõik

pered, kes taotlesid KredEx
panga kaudu kodutoetust
oma eluaseme parendamiseks. Võin öelda, et saime
päris hea ülevaaate, millistes
tingimustes ja missugustes
oludes elavad suured pered.
Saime ka teada, et paljud
pered pole kuulnudki võimalusest kuuluda meie ühingusse.
Esimene ürituslik proovikivi uuele juhatusele oli
juba traditsiooniks muutunud isadepäeva tähistamine.
8. novembril toimus Rapla
Kultuurimajas isadepäeva
tantsuõhtu, kuhu tulid kõik
need suurte perede emad ja
isad, kes tahtsid kodust välja
jalga keerutama tulla ja pärast pingelist sügist hetkeks
aja maha võtta. Iga pere võt-

tis kaasa ühe suupiste, mille
kaudu tutvustati oma peret.
Õhtu edenedes selgitati
välja, kes on kõige osavam
elustaja ja siduja, kes kõige
täpsema silmaga, nutikam
sõnadearvaja ja kes oskab
oma kaasale kõige ilusama
luuletuse kirjutada. Leidis
kinnitust tõsiasi, et võime
oma kaasa kõrval end turvaliselt tunda ja elu lõpuni
õnnelikult elada.
Aitäh kõigile, kes võtsid
vaevaks kodust välja tulla.
Järgmine ühisüritus suurtele peredele on jõulupidu,
mis peaks toimuma 13. detsembril.
Informatsiooni meie tegevuse kohta saad Interneti-leheküljelt www.rlpy.ee.
Pille Mutli
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Sulle, eakaaslane
Lehti sahistavad sügise tuuled,
linnuteel lahkuvaid hääli kuulen,
vaikselt lähen tuttavat kooliteed,
nukkergi veidi on minu meel.
Ukse avan: siin sagin ja jutuvada,
keset seda elevil proua Eha.
Hubased ruumid, laual kohv ja kook,
põleb küünal, on igaühele tool.
Sellest valla ja hõimurahva abiga
eakate kohtumispaik on saand.

Poliitikud klaasimuuseumis.

Külli Muromägi

Lõppev aasta oli klaasimuuseumile projektirohke
Lõppev aasta on Järvakandi Klaasimuuseumil läinud
väga töiselt. Oleme maha
saanud kolme suurema näitusega, õpilaskonkursi ja
klaasikonverentsiga – kõik
projektipõhised tegevused.
Nüüd on raha kasutamise
kohta aruandluse aeg. Kokku saime koostöös erinevate
taotlejatega meilt ja mujalt
erinevatest fondidest üle 100
000 krooni. Täpselt veel polegi tibusid kokku lugenud.
Järgmise aasta ürituste
kava on koos ja esimesed
taotlused tehtud, aga suurem
osa veel teha. Mil määral

majandusolukord Kultuuriministeeriumi varasalvedele
mõjub, pole teada.
Meid on endiselt kolm,
kuid kaader vahetus. Ja kuna
esmaselt tuleb muuseumis
tegeleda kogudega, siis töötab alates 21. oktoobrist meil
varahoidjana Külli Muromägi.
Sel aastal oleme juurde
saanud väga palju esemeid,
seetõttu laienesid paratamatult ka kogu hoidla ruumid
teenindusmajas Pargi tänaval. Lisaks on esemeid veel
mitmes kohas mujalgi ...
Eriline tänu meie oma

klaasitehase
juhtkonnale!
Aprillis toimunud esimesele annetuste voorule järgnes
oktoobris lausa kolossaalne
voor, kus peale tehase mõlema labori esemete saime
ka puidutehases erinevatel
aegadel valmistatud mööblit ja palju muud ajaloolist
väärtust omavaid esemeid.
Teenuse korras oli abiks terve motoriseeritud brigaad
Järvakandi Kommunaal OÜst: Arne Anni, Aleksander
Vesper, Eduard Otti. Lisaks
Ants Tohvert ja loomulikult
kõik kolm muuseumi töötajat. Teadmisi vanade eseme-

Aeg voolab me südame tuksetes,
jättes kehale aegade varjud,
vaid hing sul noor on ikka veel –
sa oma saatusega harjud.

te kohta jagasid ja jagavad
Maimu Endrekson ning Enno Augjärv.
Muuseumi on külastanud
juba kolm Eesti tipp-poliitikut: Juhan Parts, Siim-Valmar Kiisler ja Mailis Reps,
kes tundsid elavat huvi muuseumi laienemiskavade vastu. Tutvustasimegi neile seni
tehtut ja edasisi plaane.
Lumi on lõpuks maha
tulnud, aasta lõpp läheneb ja
muuseumipere soovib teile
jõulukuuks rahulikku aega.
Allan Kima
Järvakandi Klaasimuuseumi juhataja

Järvakandi Ilvese võidud ja kaotused
aastal 2008
Järvakandis hakati vibulaskmisega tegelema juba aastal
1968, seega möödus tänavu
sellest 40 aastat. Mis siis
juubeliaastal klubis toimus?
Treeninggrupiga
liitus
palju innukaid noorlaskureid, keda hakkas treenima
Siret Luik. Põhiliselt kuuluvad Järvakandi noortegruppi
tidettide ja noorteklassi laskurid (9–13aastased). Tore
on näha järelkasvu, kuna
tugev kadettide-juunioride
grupp, kes meil veel paar
aastat tagasi oli, on tänaseks
jõudnud juba täiskasvanute klassi. Klubi treeneritena
tegutsevad ka Raul Kivilo,
Eve Kivilo Valtus ja Erki
Jäätma Türil.
Klubi osales edukalt kõikidel Eesti tiitlivõistlustel – nii
suvel kui talvel, nii karikakui meistrivõistlustel. Koju
toodi hulgaliselt erinevat värvi karikaid ja medaleid.
Laskurid osalesid Eesti
koondise koosseisus mitmetel rahvusvahelistel tiitlivõistlustel: maailma klubitiimide sisekarikavõistlustel
(naiskonna 4. koht), II maailmakarikaetapil, Euroopa
MV/kontinentaalsel
OM
kvalifikatsioonivõistlusel
(Anneli Preimann 9. koht),

Me kaua eland, nii palju näind
ja aastakümneid töödki teind.
Igaviku teele mindud me seast,
neile mõeldes langetame pea.

Me vestleme lastest ja lastelastest
ja nende lastestki veel:
esimesed sammud, kilked ja pudikeel,
nad kullastki kallimad veel.
Eha kaua ei lase meil laiselda:
kõik tähtpäevad, peod tuleb pidada
kõik kostüümides, kommete kohaselt
klubis üles astume jõuludel, kevadballilgi –
valsitaktis keerutab me jalg,
on nooruslikult õhetamas palg.
Suviti seikleme armsal Eestimaal,
on iga paik nüüd kaunim sel raal.
Käime Soomeski üle lahe ja laevaga,
jälle valla ja hõimurahva abiga.
Neid selle eest armsasti täname
ja sama kaunist vanadust soovime!
Ehkki oled veel noor või keskeas sa,
ta tuleb – sellest üle ega ümber ei saa!
On kümme aastat nii kiiresti läind,
on hool ja armastus saatnud meid.
Oma valda, Ehat, Mariat täname,
ja ühe hoobiga järgnevat kümmet veel soovime!
Selleks ela, looda ja armasta
sellel kaunil planeedil nimega Maa,
kuni elu on antud elada!
Eakate päevakeskusele pikka iga ja toredaid tegemisi
soovides
Miina Pellä

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

Tänavused olümpiakandidaadid Anneli Preimann, Bessi Kasak ja Siret Luik.

IV maailmakarikaetapil, jahivibulaskmise Euroopa MVl, veteranide Euroopa MV-l,
Baltimaade MV-l (Raul Kivilo 1. koht).
Esimest korda klubi ajaloos võitsid vibuklubi Ilves
laskurid Euroopa meistrivõistlustel medalid: Eve Kivilo kulla Malmös veteranide MV-l, Otepääl toimunud
jahivibulaskmise Euroopa
meistrivõistlustel sai kulla
Siret Luik ja pronksi Siim
Aaver.
Klubi korraldas hooaja
jooksul 9 võistlust: Järvakandi Ilves Cup Indoor, hooaja
avavõistlus, Rapla mk MV

/ O. Puri mälestusvõistlus,
Visa Hing F-2, Järvakandi
Känd, Järvakandi Open, Kalevi MV, Ilves Cup, Lumemängud.
Mainimata ei saa jätta ka
häid tulemusi: Siim Aaver
1298 silma ja Anneli Preimann 1285 silma. Need on
vastavalt Eesti kõigi aegade
meeste teine ja naiste kolmas
tulemus. Neist rohkem on
Eestis lasknud ainult kolm
laskurit: Raul Kivilo, Kersti
Veer ja Eve Kivilo.
39. korda toimus rahvusvaheline Järvakandi Open.
Märk võistluse kõrgest tasemest on kindlasti soomlase

Raul Kivilo

Marko Järvenpää maailmarekordi kordamine Järvakandi staadionil.
Sel aastal on veel plaanis
osaleda Eesti sisekarikavõistlustel.
Loodame, et klubi võib
ka tulevikus tunda nii vallavalitsuse kui ka valla elanike
toetust ja huvi. Eriti just praegusel muutuste ajal – Toomast
enam abiks ei ole ning paljud
tugevad laskurid lõpetasid
gümnaasiumi ja alustasid ülikooliõpinguid. Võib-olla on
vibuklubi just see, mis need
agarad noored inimesed Järvakanti tagasi toob.
Siret Luik

Rahvamaja renoveerimine käib täie hooga. Käsil on hoone soojustamine.
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 (20.10–14.11.2008): väärteoteateid 5,
LE nõuete rikkumisi 2, muid sündmusi / teateid 5, kuriteoteateid 1.
• 26.10.2008 kella 2 paiku öösel peksid Järvakandi alevis
viis-kuus meesterahvast käte ja jalgadega pea ja keha piirkonda 1987. ja 1988. aastal sündinud noormehi, kellele
tekitati tervisekahjustusi.
November on juba lõppemas, jõuludki pole enam kaugel.
Rahulik aeg hakkab tasapisi ka Järvakandi alevisse jõudma. Ligi kuu jooksul alustati kriminaalmenetlus vaid ühel
ning väärteomenetlus viiel juhul.
Kurbusega peab aga tõdema, et alustatud kriminaalmenetlus hõlmas peksmist. Alkoholijoobes tuntakse end
kõikvõimsana ega anta oma tegudest aru, mispeale on
tülid kerged tekkima. Selle asemel, et liitrite kaupa alkoholi kõrist alla valada, soovitan energiat kulutada millegi
kasuliku peale. Oma oskusi ja tahet saab ka teisiti väljendada kui inimesi pekstes.
13.11.2008 korraldasime koostöös Järvakandi valla
korrakaitseametniku ning abipolitseinikega politseioperatsiooni alaealiste tubakatarvitajate väljaselgitamiseks.
Operatsioon toimus Järvakandi Gümnaasiumi ümbruses
ning selle käigus tabati üks alaealine suitsetaja. Siinkohal
selgitaksin noortele, et selliste operatsioonide ülesanne
ei ole mitte protokollide kogumine, vaid teie suunamine
õigele teele ehk SUITSUVABALE ELULE. Kole oli vaadata suitsetamiskohti, mis võiksid väga vabalt tänu oma
väljanägemisele kanda nimetust “punker”. Mahavisatud
suitsukonid, tühjad suitsupakid, alkoholipudelid, krõpsupakid – see on vaatepilt, mis avaneb nendes n-ö punkrites.
Et noored suitsetajad end liiga vabalt tunda ei saaks, on
sarnaseid operatsioone kavas korraldada Järvakandis ka
edaspidi.
Jaan Sildoja,
konstaabel
Telefon 612 3503; e-post jaan.sildoja@rapla.pol.ee ja lühinumber 110. Vajaduse korral võib helistada ka 5332 6900
(Angelyca Vaerand) või 529 6503 (Vladimir Doktorov).

Värvid valda
Järvakandi Vallavalitsuse, ES Sadolin AS ja kaupluse
SANLUX ühisprojektina korraldatav kampaania “Värvid
Valda” annab igal aastal meie alevile kaunima välimuse.
2008. aastal hinnati parima värvilahendusega hooneks
proua Salme Õunapi eramu asukohaga Kase tn 6 (pildil).
Konkursivõiduga kaasneb Järvakandi Vallavalitsuselt 1500
krooni suurune preemia ja ES SADOLIN kinkekaart, mille
vastu saab SANLUXi, Jaansoni ja KO Rapla kauplusest
500 krooni väärtuses SADOLINi või PINOTEXi tooteid.
Jääme huviga ootama järgmist aastat.
Heakorrakomisjon

VALLAVALITSUS ANNAB TEADA
Alevi staadionidel ja terviseradade alal
on mootorsõidukiga liiklemine keelatud!
(Lubatud vaid erandkorras
vallavalitsuse loal.)
Lumeraja kasutamise võimalusest ja selle asukohast annab vallavalitsus teada eraldi (selleks juba ettevalmistatud lumeraja valmimisel).
Vallavalitsus

Üldplaneeringuga tutvumine
Järvakandi Vallavalitsus teatab, et alates
10. detsembrist 2008 kuni 10. jaanuarini 2009 on avalikul väljapanekul Järvakandi valla üldplaneering.
Materjalidega on võimalik tutvuda Järvakandi vallamajas esmaspäevast neljapäevani kell 8–17 ja reedeti kell
8–15. Vastavalt planeerimisseadusele on kõigil elanikel, kinnistuomanikel ja teistel isikutel õigus avaliku
väljapaneku kestel esitada parandusi ja täiendusi ning
vaidlustada planeering. Planeering ja dokumendid on
nähtavad elektrooniliselt Järvakandi valla kodulehel
planeeringute kataloogis.
Ootame kõigi aktiivset osavõttu ja kaasamõtlemist!
Järvakandi Vallavalitsus

MAAMAKSUST VABASTUS
Lugupeetud represseeritud, Järvakandi
Vallavolikogu 29.10.2008 a määruse nr
18 “Maamaksust vabastamine” alusel on
teil võimalus saada maamaksust vabastus. Selleks tuleb pöörduda avaldusega Järvakandi Vallavalitsusse hiljemalt 1. jaanuariks 2009. a.
Avalduses peavad olema järgmised andmed:
· ees- ja perekonnanimi
· isikukood
· alalise elukoha aadress
· rendi- ja üüritulu aastas
· represseeritu tunnistuse number ning
väljaandmise aeg
Vastava avalduseblanketi leiab valla kodulehelt uudiste
rubriigist.
Toonitan siinjuures, et maamaksust vabastatakse ainult
need represseeritud, kes on alaliseks elukohaks märkinud Järvakandi valla, kes ei saa rendi- ega üüritulu ja
kes esitavad avalduse õigeks ajaks. Need, kellel kogu
aasta maamaksu summa jääb alla 20 krooni, maamaksu
ei maksa ja seega puudub ka vajadus avalduse esitamiseks.
Tähelepanu!!! Andmete püsimisel ei pea igal aastal uut
avaldust esitama.
Ene Nüganen,
majandusnõunik
5346 8292
489 4715 / ene@jarvakandi.ee

Toetab Euroopa Liit

Eesti Riiklik Arengukava

Alu Rahvaõpistu (Keskkooli 1a, Rapla) pakub 2008/2009.
õppeaastal võimaluse osaleda järgmistel kursustel:
• Maaturism “Raplamaa haridus- ja kultuurilugu”
40 h, detsember 2008 kuni mai 2009
• Omakultuurilised põhiväärtused – pererituaalid ja
tähtpäevade tähistamine
40 h, õppejõud Viljandi Kultuuriakadeemiast ja
Tallinna Ülikoolist, veebruar 2009 kuni aprill 2009
• Õmblemine individuaalplaani järgi
• Koduaia kujundamine
40 h, märts kuni mai 2009, lektor Tallinnast
• Asutuse, pere genealoogia (sugupuu)
40 h, november 2008 kuni jaanuar 2009
• Keskkond ja säästev areng
40 h, september 2008 kuni mai 2009
Tööalane koolitus:
• Raamatupidamine ja asjaajamine
120 h, november kuni detsember 2008
• Põetaja-hooldaja
50 h, november 2008 kuni jaanuar 2009
• Lapsehoidja
200 h, märts kuni mai 2009
Sotsiaaltöökursus, november 2008 kuni jaanuar 2009.
1. Sotsiaalhoolekande seadused ja avahooldus. Lektor
Tõnis Vaik (10 tundi)
2. Põetamine-hooldus-tehnilised vahendid. Anneli Reede
(16 tundi)
3. Vanurite psühholoogia – psüühilised probleemid. Suhtlemisprobleemid. Vaike Leola (8 tundi)
4. Ergonoomika (4 tundi)
5. Diakoonia. Õppepäev Tallinna onkoloogiahaiglas. (8
tundi).
Varuks 4 tundi
Õppekava 50 tundi, hind 1700 krooni. Ülejäänud 50%
tuleb Euroopa Sotsiaalfondist.
Informatsioon T–R 10–16, telefonidel 485 6438 ja
5374 7905, e-post: alu.rahvaopistu@mail.ee
Maie Sepper, Alu Rahvaõpistu juhataja

Lp Rapla maakonna NAINE,
kes Sa oled sündinud aastal 1953, 1958, 1963, 1968,
1973 või 1978!
SA Eesti Vähifond ja Eesti Haigekassa kutsuvad Sind
veel käesoleval, s.o 2008. aastal, Rapla Maakonnahaigla
naistenõuandlasse või Märjamaa Haigla naistekabinetti
emakakaelavähi profülaktilisele uuringule:
tegema PAP-testi.
Uuring on tasuta.
Aasta lõpuni on jäänud vähe aega. Ära jää ootama
kirjalikku kutset, vaid registreeru ise ja kohe!
Helista kell 9–14 Raplas
489 0738
Märjamaal 482 1495
Hooli endast ja oma tervisest!
Naistearst Maie Pervik
www.raplahaigla.ee (loe „TERVISE HOIDMINE“)

Mart Järvik

TÄNUAVALDUS
Eakate Päevakeskuse pere tänab sotsiaalnõunik Vieno
Rippineni ja Järvakandi Vallavalitsust päevakeskuse tegevuse aastatepikkuse toetamise ning piduliku juubelilõuna
korraldamise eest.
Täname kõiki kliente ja külalisi, kes meid sünnipäeval
meeles pidasid!
Kohvik Eliis

JÄRVAKANDI
ALEVIRAAMATUKOGU
Järvakandi Aleviraamatukogus saab vaadata

Tarvo Aro Mett´i näitust
PÄIKESEAKEN
Näitus avatud kuni 2009. aasta jaanuarikuu lõpuni.

Jumalateenistused
Järvakandi Pauluse
kirikus

80
Ilmar Vaiksaar
• Pühapäeval, 7. detsembril kell 16 II advendi armulauaga
jumalateenistus
• Pühapäeval, 21. detsembril kell 16 IV advendi
armulauaga jumalateenistus
• Kolmapäeval, 24. detsembril kell 18 jõuluõhtu
jumalateenistus
• Neljapäeval, 25. detsembril kell 16 I jõulupüha
armulauaga jumalateenistus
Jumalateenistused Järvakandi (Kehtna) Peetri kirikus
• Kolmapäeval, 24. detsembril kell 15.30 jõuluõhtu
jumalateenistus

Einvald Nõulik
75
Vaike Piisang
70
Rein Vahar

