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Järvakandi avas kultuurihalli
10. oktoobril avas pärast
ligi aastast renoveerimistöödest tingitud vaheaega
taas uksed Järvakandi Rahvamaja. Nüüd Järvakandi
Kultuurihalliks nimetatud
hoone renoveerimine läks
vallavanem Mart Järviku sõnul maksma ligi 10 miljonit
krooni, millest vallal endal
tuli tasuda 15%.
Maja renoveerimist algusest lõpuni koordineerinud
abivallavanema Sirje Meti
sõnul alustati protsessi juba
2007. aasta lõpus, mil esitati eelprojekt raha taotlemiseks Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondist. Hoone
ehitusliku projekteerimise
teostas Krive OÜ, praktilised ehitustööd Alnus OÜ.
Tööde käigus renoveeriti
välilava, ehitati uus tantsuplats ning paigaldati pingid.
Hoones soojustati seinad ja
lagi, viimane kaeti laudisega – see tegi ruumid oluliselt
heledamaks ning visuaalselt
avaramaks. Paigaldati uus
ventilatsiooni-, elektri-, kütte-, vee -, turva- ja valvesüsteem. Välja vahetati kogu
mööbel ja muu sisustus, mille tarnis Elke Mööbel OÜ,
samuti lavavalgustus, helija esitlustehnika. Omapärased ja rohkete võimalustega
on uuenenud näitusepinnad,
mille esimese väljapaneku oli oma õpilaste töödest
üles seadnud Järvakandi
Gümnaasiumi kunstiõpetaja
Maret Unga. Maja värske
sisekujunduse autoriks on

Leader-programm toetab
klaasikunstiringi tööd
MTÜ Järvakandi Arendusselts sai Rohelise Jõemaa koostöökogu kaudu Leader-programmist 359 975kroonise
toetuse projekti “Järvakandi piirkonna klaasitootmise
traditsioonide arendamine” teostamiseks. Selle kaudu ostetakse klaasikunstiringile klaasiahi ja töövahendid ning
vajalikud materjalid. Projekt sisaldab ka klaasiteemaliste
loengute pidamist ja õpitubade juhendamist.
Kaasﬁnantseerija Järvakandi Vallavalitsuse 10% panuse lisandumine teeb projekti üldmaksumuseks 399 972
krooni. Klaasikunstiringi eestvedajaks on klaasikunstnikpedagoog Eili Soon.
Enno Alliksaar

Järvakandi Gümnaasium
alustas eKooli kasutamist

Kontserdipubliku vahel loositi välja kolm priipääset

sisearhitekt Tiiu Pippar.
Kultuurihalli avamispeole tulnud arvukas publik sai
osa toredast üritusest. Õhtut
juhtis kultuurihalli kunstiline
juht Merike Rego, kes muu
hulgas rõhutas põlvkondadevahelise sideme olulisust –
kuni see toimib, püsib ja areneb ka rahvakultuur.
Maja piduliku avamislindi
lõikasid läbi kultuurihalli juhataja Tiia Hansar, maavalitsuse kultuuritöö peaspetsialist Age Tekku, vallavanem
Mart Järvik ja rohkem kui
kakskümmend aastat tagasi
uue klubihoone ehitamise
eest seisnud Ando Lillioja.
Avamisõhtul tänasid vallaja kultuurihalli juhid renoveerimisprotsessis osalenuid
ja sellele kaasaaitajaid. Koos
vaadati maja renoveerimist
kajastanud slaidiprogrammi.

Birgit Õigemeel ja Uku Suviste

Õhtusse mahtusid arvukad ja
südamlikud õnnitlused uuenenud maja avamise puhul
nii omadelt kui ka kaugematelt külalistelt. Süüdati mälestusküünal meenutamaks
kauaaegset Järvakandi kultuurielu juhti Hans Äärmat.
Avamispeo
oluliseks
osaks oli ka Birgit Õigemeele ja Uku Suviste meeleolukas kontsertesinemine, mille

Vadim Vlassov

vaheajal tunnustati valla haridus- ja kultuuritöötajaid.
Kontserdipubliku vahel
loositi välja kolm priipääset
kõigile 2010. aastal kultuurihallis toimuvatele tasulistele
üritustele.
Pidu lõppes toreda üllatusega – kultuurihallile ja
Järvakandi rahvale kingitud
ilutulestikuga.
JK

Piret Lindmaa – Raplamaa Aasta Õppija 2009
Piret Lindmaa (Järvakandi
lasteaia Pesamuna juhataja
asetäitja õppe- ja kasvatusalal ning rühmaõpetaja) on
sihikindel, edasipüüdlik ning
edumeelne. Tema õppimise
lugu meenutab natuke lugu
sellest, kuidas ajalehepoisist
sai miljonär.
Peab olema tahet, usku
ja natuke head õnne, et saavutada elus oma eesmärgid.
Piret on alustanud väikeste
asjadega, mis ajapikku on
muutunud üha suuremateks,
kaalukamateks ja tähtsama-
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Järvakandi
Gümnaasiumis peeti
leivanädalat
lk 3

teks. Ta on õppinud müüjaks, sellena ka töötanud,
kuid on ikka ja jälle lasteaeda tööle sattunud.
Aastal 2006 õnnestus tal
sisse saada Tallinna Pedagoogilisse Seminari, mille lõpetas
käesoleval aastal, omandades
rakenduskõrghariduse lasteaiaõpetaja erialal. Kõrgkooli
uks avanes küll alles kolmandal katsel, kuid siin tulebki
eriti eredalt välja Pireti eesmärgile keskendatus, püüdlikkus, visadus ja suur tahe korda
saata asju, mis annaksid tema

elule värvi ja mõtte. Ta püüab
alati edasi ning kõrgemale.
Visa sihikindlusega viib Piret
ellu kõik, mida on kord alustanud. Tänu õppimisele on ta
mõistnud, et elukestev õpe
ongi see, mis edasi viib. Juhataja asetäitjana on tema prioriteediks oma kodulasteaia
kujundamine arvestatavaks ja
silmapaistvaks lasteaiaks nii
õpikeskkonna kui ka maine
poolest.
Heivi Kipper
Järvakandi lasteaia
Pesamuna juhataja

Aasta Õppija Piret Lindmaa.
Heivi Kipper

2. novembrist 2009 alustas Järvakandi Gümnaasium
eKooli kasutamist. Võimalus sellega Interneti-aadressil
www.ekool.ee liituda on nii lastevanematel kui ka õpilastel. II veerand on üleminekuperiood, mil õpetajad uue
süsteemiga harjuvad. Seetõttu palume teilt kannatust ja
rahulikku meelt.
Õpilastel tuleb aga meeles pidada, et Interneti-ühenduse puudumine (ajutine või alaline) ei ole vabandus koduste õppetükkide mitteõppimiseks, sest kodused ülesanded
annab aineõpetaja jätkuvalt tunni lõpus.
Juhendiga eKooliga liitumiseks on võimalik tutvuda ka
Järvakandi Gümnaasiumi kodulehel.
Julget pealehakkamist ja aktiivset osalust soovides,
Sirje Zahkna
Järvakandi Gümnaasiumi õppealajuhataja

Mida Juhan õpib,
seda Juhan teab
Sügiseti on traditsiooniline elukestvat õppimist väärtustava täiskasvanud õppija nädal (TÕN). Seekord 2.–9. oktoobrini toimunud nädala motoks on “Õpime mõnuga”,
aastateemaks “Loovalt ja innovatiivselt”. Fookuses on
kogu elu vältav pidev õppimine ja enesetäiendamine kui
isiksuse ja ühiskonna arengu põhiline eeldus toimetulekuks muutuvas maailmas. Nädala raames toimusid koolitused, loengud ja meistrikojad. Järvakandi Gümnaasiumi
õpetajatele esines loenguga “Õpetajaks olemine” Anu Virovere.
TÕN tunnustab nii vabariigis kui ka maakonnas tublimaid õppijaid, koolitajaid, organisatsioone ja omavalitsusi. 2009. aasta tublimaid tunnustati 9. oktoobril Märjamaal. Raplamaa aasta õppija 2009 on Järvakandi lasteaia
Pesamuna juhataja asetäitja ja rühmaõpetaja Piret Lindmaa, koolitussõbralikum omavalitsus Järvakandi vald.
Parimad olid kutsutud ka vabariiklikule avaüritusele
Põltsamaale.
Eelnevatel aastatel on Järvakandi vallast tunnustuse pälvinud õppijad Sigrid Algre, Heivi Kipper ja Rea
Licht, koolitjad Valdek Tomson, Heldi Tagel ning organisatsioonidest lasteaed Pesamuna ja Järvakandi Aleviraamatukogu.
Ivi Sark
TÕNi Raplamaa koordinaator
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VOLIKOGU
Äsja valitud volikogu kogunes oma esimesele istungile 28.
oktoobril. Istungilt puudus Jevgeni Pärg.
Volikogu esimehe ja aseesimehe valimine
Volikogu esimehe kohale esitatud kahest kandidaadist
osutus 6 poolthäälega valituks Enno Alliksaar, Katrin Kuuma poolt hääletas 4 volikogu liiget.
Volikogu aseesimeheks valiti üksmeelselt Katrin Kuum
(10 häält).
Valitsuse lahkumispalve ärakuulamine
Vallavalitsuse lahkumispalvega esines volikogu ees vallavanem Mart Järvik. Volikogu otsustas lahkumispalvega
nõustuda.
Volikogu kogunes taas 4. novembril.
Vallavanema valimine
Volikogu otsustas kinnitada 11 poolthäälega (ühel häälel)
vallavanemaks Mart Järviku.
Vallavalitsuse liikmete arvu kinnitamine
Volikogu otsustas kinnitada vallavalitsuse 5-liikmelisena.
Volikogu alatiste komisjonide moodustamine
Järvakandi Vallavolikogu otsustas moodustada alljärgnevad Järvakandi vallavolikogu alatised komisjonid: revisjonikomisjon, eelarvekomisjon, haldus- ja arengukomisjon
ning sotsiaalkomisjon.
Alatiste komisjonide esimeeste ja aseesimeeste valimine
Volikogu valis alaliste komisjonidele ka esimehed ja aseesimehed. Revisjonikomisjon: esimees Peeter Kustmann,
aseesimees Katrin Anto, liige Kristo Rajasaare; eelarvekomisjon: esimees Liis-Mail Moora, aseesimees Uku Tiitus;
sotsiaalkomisjon: esimees Katrin Kuum, aseesimees Eha Teras; haldus- ja arengukomisjon: esimees Jevgeni Pärg, aseesimees Enno Alliksaar.
Esindajate nimetamine Raplamaa Omavalitsuste Liitu ja Raplamaa Omavalitsuste Arengufondi Nõukogusse
Volikogu valis valla esindajaks Raplamaa Omavalitsuste
Liidus Mart Järviku (asendajaks Sirje Metti), volikogu esindajaks Enno Alliksaare (asendajaks Katrin Kuuma).
Esindajaks Raplamaa Omavalitsuste Arengufondi Nõukogus valiti Enno Alliksaar.
Järvakandi valla üldplaneeringu 2009 kehtestamine
Kuulanud ära majandusnõunik Ene Nüganeni ülevaate
üldplaneeringu kehtestamise eelnõust ja vastavasisulised
selgitused, otsustas volikogu üldplaneeringu kehtestada.
Üldplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda Interneti-leheküljel www.jarvakandi.ee või vallamaja infotoas.

Eelistati valimisliitu Järvakandi
18. oktoobril toimunud kohaliku omavalitsuse volikogu
valimistel käis Järvakandis valimisnimekirja kantud 1200
vallaelanikust hääletamas 687, s.o 57,2% (2005. a valimistel
olid vastavad näitajad 1222, 671 ja 54,9%).
Edukaim oli valimisliit Järvakandi (452 häält, 8 kohta volikogus), järgnesid Eesti Keskerakond (158 häält, 2 kohta) ja
Eesti Reformierakond (68 häält, 1 koht).
Volikogusse pääsesid Mart Järvik (116 häält), Liis-Mail
Moora (45), Uku Tiitus (31), Kristo Rajasaare (28), Enno Alliksaar (28), Eha Teras (23), Katrin Kuum (22), Eerik Salumäe (19, kõik valimisliit Järvakandi), Peeter Kustmann (77),
Katrin Anto (19, mõlemad Eesti Keskerakond) ja Jevgeni
Pärg (36, Eesti Reformierakond).
Täpsemate valimistulemustega on võimalik tutvuda Interneti-lehekülgedel www.vvk.ee ja www.jarvakandi.ee.

Uued segapakendikonteinerid
Uus jäätmete taaskasutusorganisatsioon Tootjavastutusorganisatsioon OÜ (TVO) on oma pakendikonteineritega saabunud Järvakandi alevisse. Nende tühjendatavad konteinerid
paigaldati Nõlva ja Rahu tn ristumiskohta hooldekodupoolsele teeäärele, Papli ja Kase tn ristumiskohta (Papli tn 6 lähedusse), Staadioni tn 8 jäätmemajja.
Loodan, et kasutate antud konteinereid sihipäraselt. Segapakendikonteinerisse võib panna plastpakendi ja kile (plastnõud ja -karbid, jogurti- ja margariinitopsid, õli-, ketšupi- ja
majoneesipudelid, kosmeetika- ning hooldustoodete pakendid ja muud plastpakendid); klaaspakendid (klaasist pudelid
ja purgid ning muud klaaspakendid); metall- ja alumiiniumpakendid (toidu- ja joogipakendi kaaned ja korgid, konservipakendid; joogikartongi (piima-, mahla- ja veinipakendid
ning muud puhtad kartongpakendid).
Pakendeid ei pea küll seebi ja harjaga pesema, kuid loputamine peaks küll paljude pakendite puhul olema teostatav.
Ene Nüganen
majandusnõunik

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

Klaas meie ümber
Juunist septembrini sai Järvakandi aleviraamatukogus
imetleda juba neljandat aastat toimunud kunstikonkursi
“Minu klaas” töid. Sel aastal
osales konkursil 155 õpilast
18 koolist üle Eesti. Rohkem
kui pooled tööd (85), olid valmistatud klaasist, ülejäänud
70 olid maalid ja joonistused.
Parimate tööde ja nende
loojate tunnustamine toimus
12. septembril Järvakandi
aleviraamatukogus, kus läks
kolmes kategoorias (alg- ja
põhikool ning gümnaasium)
jagamisele 22 auhinda. Autasu said ka publiku lemmikud, lisaks anti 14 kiidukirja
imeilusate tööde eest, mida
žürii lihtsalt ei saanud tunnustamata jätta. Igas vanusegrupis anti nii joonistuste
kui ka klaasitööde hulgas
välja kolm klaasist peaauhinda. Žürii esinaine, EKA
emeriitprofessor Maie-Ann
Raun otsustas neljale klaasitööle anda endanimelised
eripreemiad. Auhinnad õpilastele valmistas Järvakandi
Klaasistuudo.
Joonistuste kategoorias
osutusid nagu eelnevatel
aastatelgi parimateks Järvakandi Gümnaasiumi õpilaste tööd, mis noppisid võite
igas vanuseklassis – kokku
üheksa. Publiku lemmikuks
joonistuste kategoorias sai
Järvakadi tüdruk Gloria

Koger, kes oli kujutanud
vaimukal ja elegantsel kollaažil klaasist kleiti. Žüriile
jäi silma gümnaasiumi kategoorias joonistuste osas esitatud Aliis Leiste töö, millel
oli kujutatud klaasipealinna
tähtsaimat hoonet – klaasimuuseumi.
Klaasist
valmistatud
tööde kategoorias särasid
võrdselt Tallinna Nõmme
Noortemaja ja Järvakandi
klaasikunstiring,
viimase
õpilaste hulgast võitis esikoha põhikooli osas Moonika
Põdersalu valmistatud suurejooneline ja emotsionaalne
segatehnikas valgustusega
taies “Pulmad ja matused”.
Gümnaasiumi osas võitis
klaasitööde seas Kristiina
Jakimenko. Tema ﬁguraalsete siluettidega liivsöövitustehnikas töö “Sügisball”
jättis žüriile sügava mulje.
Publikule meeldis klaasist
tööde hulgas enim Nõmme
Noortemaja õpilase Grete
Okase töö – efektne lauakell
sulatatustehnikas.
Peakorraldajate Rita Merekivi ja Eili Soone suurepärase töö tulemuse võttis
kokku Tallinna Nõmme
Noortemaja klaasiringi juhendaja Lea Maurer sõnadega: “Väga hea on teada,
et meie väikeses Eestis on
üks klaasitaustaga paik, kus
igal aastal korraldatakse just

Žürii esinaine, EKA emeriitprofessor Maie-Ann Raun klaasist valmistatud tööde kategoorias võitnud Moonika Põdersalut tunnustamas
Rita Merekivi

klaasile pühendatud kunstikonkurssi – varem polnud
kohta, kuhu sellelaadseid
töid viia.”
Loodetavasti saame Järvakandis ka järgmisel aastal
nautida noorte kunstnike
taieseid. Hetkel on võimalik

selleaastast kaunist näitust
vaadata Järvamaa Muuseumis ning alates novembrist
kuni aasta lõpuni Imaveres
Piimandusmuuseumis.
Mari-Liis Jaansalu
Järvakandi klaasikunsti
ringi õpilane

Aadressandmete korrastamine on lõpetatud
Seoses üle-eestilise aadressandmete täpsustamise ja
muutmisega oli Järvakandiski vaja mõne katastriüksuste
aadressid viia vastavusse
üldiste nõuetega. Tänu enne
mind ametis olnute tublile
tööle olid muudatust nõudvate aadresside nimekiri
võrreldes teiste valdadega
meil üsna lühike. Uue nimekuju said Riigimetsa Majandamise Keskuse maatükid
ja Järvakandi alevit läbivad

kaks riigimaanteemaad.
Rahu tn 1 asuvatel garaažidel on numeratsioon
vastavalt
katastriüksusele kaldkriipsuga eraldatud
(varasemalt oli kasutuses
sidekriips, mis näitab korterinumbri tähistust). Seega
pole te enam näiteks Rahu
tn 1-2 kinnistu omanik, vaid
Rahu tn 1/2 omanik. Olulisemad muudatused tehti
Nõlva tn 18, 18A, 18B ja 22
aadressides, sest seal olevad

ehitised asuvad siiski tänava
Rahu põik ääres. Järvakandi
Vallavalitsus kinnitas kokkuleppel omanikega järgnevad uued lähiaadressid:
Rahu põik 6 (vana aadress
Nõlva tn 18), Rahu põik 4
(Nõlva tn 18A), Rahu põik 8
(Nõlva tn 18B), Rahu põik 3
(Nõlva tn 20). Kooli maaüksusel asuva internaadihoone
uus aadress on Rahu põik 3.
Veetöötluskeskuse hoone asukohaga Nõlva tn 36

on nüüdseks samuti uue lähiaadressiga – Ülase tn 2.
Vastavatest muudatustest
on teavitatud Eesti Posti
ja kohalikku postkontorit,
maakatastri Rapla osakonda ja kohanimenõukogu.
Kinnistusraamat saab omad
andmed maakatastrilt. Probleemide korral võtke minuga
ühendust tel 484 715 või
ene@jarvakandi.ee
Ene Nüganen
majandusnõunik

Uus mänguväljak 1. Mai tänaval
Oktoobris rajati 1. Mai tänava piirkonda uus laste mänguväljak, kuhu Vivocard Plus
OÜ töötajad paigaldasid suure ronimissüsteemi ja liumäe.
Kuue meetri kõrgune ronimissüsteem Fortuna on
multifunktsionaalne ja pakub põnevat ning turvalist
tegevust nii lastele kui ka
noortele. Lisaks ronimisele
on võimalik kiikuda ja niisama aega veeta. Uus mänguväljak on avatud kõigile
huvilistele, kuid samas tuleb
arvestada, et tootjapoolse
soovituse järgi on see mõel-

dud eeskätt lastele alates 6.
eluaastast. Süsteemi kuuluvad kiiged on aga sobilikud
ka õige pisikestele, loomulikult ikka vanemate valvsa
silma all.
Mänguväljakule paigaldatakse veel sel sügisel või
eeloleval kevadel pingid ja
jalgrattahoidja.
Mänguväljaku rajamine
maksis 682 827 krooni, millest 90% (614 544 krooni)
saadi Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist
(EAFRD) külade uuendamise ja arendamise investeeringutoetusena (MAK
meede 3.2).
Sirje Mett
abivallavanem

Uus mänguväljak

Sirje Mett
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Välishooaeg on läbi
Kuigi ilmad oli juba sügisesed, oli september veel aktiivne võistluskuu.
8.–9. septembril toimus
Kohilas Raplamaa koolinoorte mitmevõistluse MV.
Saime täiskomplekti medaleid, lisaks rea isiklikke
rekordeid. Maakonna koolinoorte meistriks tuli AP
10-võistluses Rauno Poom
4670 punktiga. Veelgi paremat tulemust saamast takistas teivashüppes saadud
vigastus. Üksiktulemustest
tähistab võimas kõrgushüppetulemus 1.85 kooli 15
–16aastaste rekordit. CT
6-võistluses jooksis end viimaste aladega teiseks Laura
Torri (3420 p) ja CP 9-võistluses heitlesid kolmanda koha eest Kerdo Tornius ja Reinart Loidap. Tänu paremale
1000 m jooksule läks pronks
Kerdole (4581 p) Koolide
arvestuses olime gümnaasiumitest kolmandad.
11. septembril tähistati kogu kooliga üleriigilist
tervisepäeva “Reipalt koolipinki”. Ilus sügisilm soosis
nelja erineva grupi (rattamatk, ellujäämiskursus ja
kaks matkagruppi) tegemisi
ja vähemalt selleks päevaks
oli reipust küllaga.
17. septembril peeti
Kehtna staadionil maakon-

Leivanädal gümnaasiumis

Heitjad vasaraplatsil

na Järvakandi piirkonna
algklasside jooksuvõistlus.
Võidurõõmu jagus meilegi.
Nooremate tüdrukute 200 m
jooksu võitis Anette Stražev
(37,1), lisaks veel kolmas
koht 600 m jooksus (2.37,8).
Vanematest tüdrukutest tõi
kaks teist kohta koju Liina
Edvand: 60 m (9,7) ja 200 m
(37,2). Nooremate poiste 60
m jooksus saavutas III koha
Tõnu Algre (10,2).
26. septembril peeti Järvakandi spordiplatsidel traditsioonilist heidete mitmevõistlust. Kolmandat korda
oli võistlejate rivis kahekordse olümpiakarastusega
Taavi Peetre. 23 kergejõustikusõpra rassisid terve päeva ja tulemus tuli igati tubli.

Margus Sepp

Võisteldi ühises grupis, kuid
heitevahend oli vastav oma
vanusegrupile. Toome siinjuures ära edukamad. Mehed
(18 võistlejat; alade järjekord: oda, kuul, ketas, vasar
ja raskusheide; üksiktulemused liideti summaks): 1. Taavi Peetre – 187.22 m (51.25,
17.72, 55.21, 46.32, 16.72),
2. Renno Remmel – 162.68
m (44.09, 12.63, 42.91,
49.63, 13.61), 3. Mauri
Zahkna – 160.34 m (39.67,
12.20, 36.79, 55.00, 16.68),
4. Indrek Neeme – 138.66 m
(33.79, 10.59, 32.27, 49.05,
12.96), 5. Taavi Kurisoo
– 125.67 m (28.03, 9.87,
32.65, 43.37, 11.75), 6. Margus Sepp – 120.00 m (39.79,
9.44, 30.08, 31.56, 9.11).

Eraldi tahaks ära tuua kõva
vasaraheite. Lisaks mitmevõistlejatele tegi kaasa ka
vanameister Aivar Räni ja
läkitas 7,26 kilogrammise
vahendi 58.45 m kaugusele,
märkimist väärib ka meie
mehe Taneli võimas isiklik
rekord.
Naised (5 võistlejat; alade
järjekord ja võistlussüsteem
sama): 1. Eneli Vadi – 95.62
m (28.70, 9.53, 30.72,
18.92, 7.75), 2. Triinu Selter – 94.72 m (25.99, 7.65,
23.55, 26.56, 10.97), 3. Liisa Valdas – 87.65 m (28.08,
7.03, 23.59, 21.24, 7.71).
Heidete päev on 1. mail
2010. aastal kell 12.
Margus Sepp

Tervisepäev “Reipalt koolipinki”
11. septembril toimus Järvakandi Gümnaasiumis ülekooliline tervisepäev, kus õpilaste jaoks olid ette valmistatud
matkad ja ülesanded. Oma
tervisepäeva korraldamisel
seadsime eesmärgiks lastega
värskes õhus viibimise.
Algklassidele algas ettevõtmine juba päevi varem,
kui 1.–5. klasside õpilased
jagasid teadmisi, kuidas nemad oma tervist korras hoiavad. Saadud kirjutised pandi
lugemiseks üles ka kooli
stendidele. 11. septembril
matkasid algklassid oma
klassijuhatajatega kooli lähedale metsa. Õpetaja Tiina
Seppenen jagas juhtnööre,
kuidas käituda metsas eksimise korral. Seejärel toimus
piknik, kus pärast söögipausi
mängiti ja lauldi õp Eha Terase muusika saatel.
6.–8. klassi seitseteist
tublit kiivrikandjat asusid
õp Margus Sepa ja õp Sirje
Zahknaga Kaisma järve äärde rattamatkale. Üsna paljudele oli see elu esimene nii
pikk rattasõit, kokku ligi 43
km. Järve ääres peeti väike
puhkepaus ja piknik. Ette tuli ka rattakummi vahetamist.
Õnneks leidus õpilaste seas
abivalmis noormees Vaiko,
kes selle tööga kenasti hakkama sai. Tagasi tulid ratturid juba tuttavat kruusateed
pidi. Oli neidki, kellel rattasadul istmiku valusaks tegi,
kuid head tuju ja saadud ela-

28. septembrist 2. oktoobrini korraldati Järvakandi Gümnaasiumis kooli tervisenõukogu esimehe Aira Jakimenko
eestvedamisel leivanädal. Esmaspäeval esines V klass
ettekandega “Leiva teekond põllult lauale”. Teisipäeval
sõitsid algklassid Kurgjale C. R. Jakobsoni koduloomuuseumisse, et osaleda programmis “Sügis talus” ja õppida
ehtsat koduleiva küpsetamise kunsti. Kolmapäeval toimus koolis leibade degusteerimine ja kooli lemmikleiva
valimine. Kahekümne leivasordi hulgast võitis Järvakandi Gümnaasiumi lemmikleiva tiitli AS Fazer Eesti Must
leib. Neljapäeval andis iga algklassiõpetaja klassis leivatunni. Tundides tehtud töödest korraldati näitus. Leivanädal lõppes konkursiga “Vahvad võileivad”. Lapsed valmistasid kokandusklassis naljakaid ja põnevaid võileibu,
mida pärast näitust kõik ka maitsta said.
Leivanädala lõppedes leidsid paljud lapsed, et leib on
väga maitsev ja kasulik toit, ning lubasid edaspidi koolisööklaski rohkem leiba süüa.
Eveli Pirma
Järvakandi Gümnaasiumi algklasside huvijuht

Õpilaste valmistatud põnevad võileivad

Annika Allikson

Lillekompositsioonid ja
natüürmordid raamatukogus
14. oktoobril avati Järvakandi Aleviraamatukogus Urmas
Sõõrumaa erakunstikogusse kuuluvatest töödest koostatud näitus, millega ühtlasi tähistatakse Järvakandi Aleviraamatukogu 80. sünnipäeva.
Näituse motiivistik on soliidsele juubelipidupäevale
kohane – raamatukogu galeriis eksponeeritakse meeleolukaid lillekompositsioone ja natüürmorte sellistelt
eesti vanema põlvkonna kunstiklassikutelt nagu Elmar
Kits, Endel Kõks, Richard Uutmaa, Johannes Võerahansu, Kristjan Teder, Aleksander Vardi, Felix Randel, Kaljo
Polli, Nikolai Kull, Valerian Loik jt.
Näitus on tasuta ja avatud kõigile külastajatele raamatukogu lahtiolekuaegadel kuni 21. novembrini.
JK

JÄRVAKANDI AVATUD NOORTEKESKUSE
RENOVEERIMINE
Järvakandi Avatud Noortekeskuse renoveerimine on uus
Järvakandi Kaja rubriik, kus sõnas või pildis jälgitakse
noortekeskuse taassündi.

Rattamatkal.

must ei suutnud seegi rikkuda. Järgmisel aastal otsustati
sõitu korrata.
Need õpilased, kes jalgrattamatkal ei osalenud, läksid Järvakandi ümbrusesse
orienteeruma. Õpetaja Reet
Merenäki juhendamisel asuti teekonnale, kus tuli pidevalt lahendada väiksemaid
ülesandeid. Kahes kontrollpunktis olid õpilastel ette
nähtud küllaltki keerulised
nuputamisülesanded ja lauluvõistlus, kus tuli tuntud
laulud ette kanda kohapeal
väljamõeldud poosides või
liikumises.
9.–12. klassidele oli kutsutud külaline kaitseliidust
– Tarmo Tammus korraldas
nii õpilastele kui õpetajatele
kooli lähedal metsas lühi-

Margus Sepp

Lammutustööd käivad täie hooga

Abituriendid varjualuse ees.

Annika Alikson

kese
ellujäämiskoolituse.
Jagati näpunäiteid, kuidas
metsas eksimise korral hakkama saada, ja õpiti seitset
erinevat tuletegemise võtet.
Kõige põnevam kogemus
oli ilmselt metsas ööbimiskohaks sobiliku varjualuse
ehitamine. Lisaks tehti sinna
juurde ka tulepeegel ja lõkkease. Õppepäeva lõpuks

kostitati näljaseid ellujääjaid
piknikueinega.
Nähes kooli juurde naasnud õpilaste õnnelikke ja
rahulolevaid nägusid, saime
kinnitust, et täitsime oma
eesmärgi ning väike vaheldus koolipingis istumisele
tuli ainult kasuks!
Järvakandi Gümnaasiumi
õpetajad ja huvijuhid

Sirje Mett

Oktoobrikuu teisel nädalal algasid renoveerimistööd Järvakandi noortekeskuses.
Ehitus-renoveerimise peatöövõtja on AS Pärnu REV. Esmalt käib ulatuslik lammutustöö, mille järel hakatakse majale uut ilmet andma. Renoveerimise käigus paigaldatakse uus
vee- ja kanalisatsiooni-, ventilatsiooni-, kütte-, nõrkvooluning valvesüsteem. Kogu hoone ümbrus saab uue väljanägemise. Hoone sisustatakse uue mööbli ja kontoritehnikaga.
Esialgsete plaanide kohaselt peaks uue näo saanud maja noorte käsutuses olema järgmise aasta juulis-augustis.
Noortekeskuse renoveerimise hind on ligi 5,3 miljonit,
millest 95% ehk viie miljoni krooniga toetab Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond.
Sirje Mett
abivallavanem
Euroopa Liit
Euroopa
Regionaalarengu Fond

Eesti tuleviku heaks
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Helkur võib päästa elu
Järvakandi arvudes (11.09.2009 – 22.10.2009): kuriteoteateid 2, väärteoteateid 10, LE rikkumisi 5, muud sündmused / teated 18.
19. septembri öösel kell 1.09 peksid Järvakandis avalikus kohas seni kindlaks tegemata kolm isikut rusikatega pea piirkonda nelja meesterahvast. Teoga pandi toime
avaliku korra raske rikkumine.
Juba on möödas sügisene kellakeeramise aeg, mis
tähendab, et juba niigi lühikene valge päevane aeg jääb
aina lühemaks. Lisaks lühenevale päevaajale kimbutavad
meid sügisesed vihmad ning tuuled, mis muudavad nähtavuse autojuhtide jaoks raskemaks.
Pimedas tihedas vihmasajus liikuv helkurita jalakäija
on 90 km/h sõitvale autojuhile märgatav alles ca 30 m
kauguselt. Helkurit kandev jalakäija seevastu aga ca 230
m kauguselt. Vahe on ligi 200 m, mis ühel juhul annab
autojuhile piisavalt aega reageerimaks, kuid teisel juhul
mitte.
Liikluseeskirja §25 sätestab, et halva nähtavuse korral
või pimedal ajal kõnniteeta ja valgustamata teel liikudes
peab jalakäija kasutama helkurit või süüdatud laternat.
Antud sätte mittetäitmine võib kaasa tuua kuni 600kroonise rahatrahvi.
Politsei ülesanne ei ole trahvide väljakirjutamine, vaid
selgitamine, et helkur on sõiduteel liikudes odavaim vahend oma elu päästmiseks. Iga enda ELUST lugupidav
jalakäija peab kandma helkurit!
Viimasel ajal teeb muret õpilaste seas üha sagenev nii
vaimne kui ka füüsiline vägivald. Olen õpilaste ja õpetajatega püüdnud lahata probleemide tagamaid, kuid leian, et
selles valdkonnas on veel vaja palju tööd teha. Kallid lapsevanemad, vaadake ja kontrollige oma lapsi ning nende
tegemisi. Seni kuni lapsed täisealised ei ole ning iseseisvat elu ei ela, sõltuvad nad teist. Juhul kui märkate oma
lapse juures teistsugust käitumist või midagi imelikku
ning arvate, et sellest võiksime teada ka meie, teavitage
sellest mind või õpetajaid.
Värvikat sügist soovides!
Jaan Sildoja
vanemkonstaabel
Konstaabli telefon 5303 6804, 612 3503; e-post
jaan.sildoja@rapla.pol.ee, lühinumber 110; vajaduse korral võib helistada ka 5332 6900 (Angelyca Vaerand) või
529 6503 (Vladimir Doktorov).

TERVIS

Levita infot, mitte viirust!
Tervisekaitseinspektsioon alustas 2. novembrist üleriigilise kampaaniaga “GRIPI VASTU!”, mille eesmärgiks on
anda edasi teadmisi, kuidas hoiduda gripist ja gripiviiruse
levitamisest.
Tervisekaitseinspektsiooni peadirektori Tiiu Aro sõnul
on gripist hoidumise kuldreeglid lihtsad. Meelde tuleks
jätta neli põhitõde: pese käsi, köhides või aevastades kata
suu, haigestunud inimesega hoia vähemalt meetrist distantsi ja haigena jää koju ning helista arstile.
Kampaania on üles ehitatud rõõmule ja positiivsusele,
mitte haigusega hirmutamisele. Gripi levikut takistavad
põhitõed toob inimesteni alati reibas ja heatujuline Gerli
Padar, kes annab sõnumid edasi selleks loodud gripitantsu
kaudu, millega saab tutvuda kampaania veebilehel www.
gripivastu.ee. T. Aro loodab, et tants võetakse hästi vastu
ja hakatakse kaasa tantsima, talletades nii mällu ka lihtsad
tõed gripist hoidumiseks.
Kampaania üheks juhtlauseks on: “Levita infot,
mitte viirust!” Selle järgimiseks saab igaüks veebilehelt www.gripivastu.ee laadida alla gripist hoidumise
põhitõdesid meelde tuletava plakati või sobivas suuruses bänneri ja lisada selle oma veebilehele. Samal lehel
on võimalus jagada gripist hoidumise nippe või laadida
alla gripitantsu muusika ja teha hoopis oma tants, see
jäädvustada ja lisada kampaania veebilehele teistelegi
vaatamiseks.
Tervisekaitseinspektsioon tuletab meelde, et gripp on
erinevate gripiviiruste põhjustatud tõsine nakkushaigus,
mis kahjustab kiiresti hingamisteede limaskesti. Gripiviirused levivad köhimisel või aevastamisel vabanevate
piiskadega ja saastunud käte abil. Ülemiste hingamisteede
viiruste, sh ka gripi hooaeg algab tavaliselt oktoobris ja
kestab aprillini.
Hea tujuga haiguste vastu!
Iiris Saluri
Tervisekaitseinspektsiooni avalike suhete juht

ja väljakutseid
ihkav

17-23

aastane

Raplamaa
neiu,

siis tule ja pane ennast proovile pühapäeval,
13. detsembril 2009 kell 12 Rapla Kultuurikeskuses toimuvas Miss Raplamaa 2010 eelvoorus!
Selgitame välja kandidaadid, kes saavad osa
kolm kuud kestvast missikarussellist, see on SINU VÕIMALUS ennast proovile panna, saada
uusi tutvusi ja kogemusi. Täiendavat infot leiab
www.missralplamaa.ee
LUMETÕRJE
Järvakandi valla avalikel teedel,
tänavatel ja parklates teostab lumeja libedustõrjet OÜ Lempir.
Telefon 520 8963.
Aga et talv ei jää ka mujal tulemata ja koduõued
ning autode ümbrused tuleb ikka omanikel puhtaks rookida, varuge lumelabidas ja liiv varakult
valmis. Meeldivat talve!
Ene Nüganen, majandusnõunik
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Anastasia Ragun
85
Pjotr Günninen
80
Valentina Virki
Elfriede Riipinen
75
Arved Piht
70
Linda Jõema
Eino Hindrichson
Eevi Oviir
Jaan Randla

28. novembril
kl 18
Järvakandi Kultuurihallis
MEELEOLUKAS
PIDU
SHOWTANTSURÜHMAGA
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14. novembril kell 21 – KOSMIKUTE ja PROPELLERI
JUUBELITUURI LÕPPKONTSERT. Pilet 150.26. novembril kell 18 – kohtumisõhtu KATI
MURUTARIGA. Pilet 35.28. novembril kl 18 – PIDU VÜRTSITÜDRUKUTEGA.
Pilet eelmüügist 35.-,
kohapeal 75.7.–13. detsember – JÕULUNÄDAL
• 7. detsembril – MEISTERDAME JÕULUDEKS
• 10. detsembril – KÜPSETAME JÕULULEIBA
(leivaküpsetamise kursus )
• 12. detsembril kl 16.00 – EAKATE JÕULUÕHTU
1. jaanuaril kl 01 – TANTSUGA UUDE AASTASSE
ansambliga GÜNF. Pilet 75.-

iseni!
m
u
t
Koh

Jumalateenistused
Järvakandi Pauluse
kirikus

• Pühapäeval, 15. novembril kell 16
armulauaga jumalateenistus
• Pühapäeval, 6. detsembril kell 16
II advendipühapäeva armulauaga jumalateenistus
• Pühapäeval, 20. detsembril kell 16
IV advendipühapäeva armulauaga jumalateenistus
• Neljapäeval, 24. detsembril kell 18
jõuluõhtu jumalateenistus,
• Reedel, 25. detsembril kell 16
I jõulupüha armulauaga jumalateenistus,
laulab koguduse ansambel

VÜRTSITÜDRUKUD
Tantsuks mängivad
ESTONIA BRASSi
muusikud
Pilet eelmüügist
alates 23. novembrist
35 krooni,
kohapeal 75 krooni

KOHTU
MISEN
I!

Teade
Järvakandi Vallavolikogu kehtestas oma
4. novembri 2009. a otsusega Järvakandi
valla üldplaneeringu.
Planeeringu dokumentidega saab tutvuda Järvakandi
valla kodulehel planeeringute rubriigis ning
tööpäevadel Järvakandi vallamajas.

Doonoripäev
Järvakandis

Teade tööotsijatele

Põhja-Eesti
Regionaalhaigla
verekeskuse doonoripäev
toimub Järvakandi
Kultuurihallis esmaspäeval,
23. novembril kell 12–15.

Järvakandi valla sotsiaalnõunik ootab teavet
siinsete (nii äsja töö kaotanute kui ka pikaajaliste) töötute kohta, et anda informatsiooni aeg-ajalt tekkivate vabade töökohtade kohta. Teave
on vajalik ka töötute abistamiseks.
Kontakttelefonid: 489 4716, 5331 0393
Järvakandi Vallavalitsus

OST

TÄNUAVALDUS

Tiina Sommer
31.03.1950 –
28.09.2009

Ostame parima hinnaga metsamaad. Võib olla raiutud ja
võsastunud, ka kinnistamata.
Samuti ostame kasvava metsa raieõigust. Aitame metsa
ülestöötamisel. Igakülgne
abi asjaajamisel.
Info: saaremetsad@hot.ee,
522 0177, 5664 7926

Jaan Bezrukov
27.10.1941 –
28.09.2009

Adeele Leega
3.09.1926 –
2.10.2009

Täname oma valijaid ja soovime kõigile ilusat jätkuvat
sügist!
Keskerakonna nimekirjas
Järvakandi
Vallavolikogusse
kandideerinud

Gennadi Pavlikov
20.11.1956 –
7.10.2009

Uus
vallakodanik
Egon Kallasmaa
1. november 2009

Heigo Jõesma
28.07.1936 –
13.10.2009

