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Külas oli lastekirjanik
Mika Keränen

Järvakandi Gümnaasiumi poisteansambel.

4x Tiia Hansar

Isadepäev kultuurihallis
Isadepäeval seadsid paljud järvakandilased sammud kultuurihalli poole: nii nagu emadepäeval, toimus ka nüüd suur
pidupäevakontsert, kus tahtsime
üheskoos valla allasutustega
rahva ette tuua meie omad vahvad esinejad.
Kontserdi kava oli väga mitmekesine ja sõnum sisukas: isa
on ema kõrval väärtus, mida me
peame märkama ja hoidma.
Maja oli sagimist täis juba enne kontserdi algust – kohal olid
meie kooli laulu- ja tantsulapsed
ning rahvariietes taidlejaid. Ja
siis tuli publik: isad, emad, lapsed, taadid, memmed. Tuldi üksi
ja pereti.
Eriti tähtsad külalised olid sel
päeval kontserdile kutsutud tillukesed värsked vallakodanikud,
kellele vallavanem andis üle esimese raamatu. Toreda sõnumiga
esines rahva ees Järvakandi Aasta Ema Katrin Anto.
Hea oli näha meie koolilapsi
rukkililletikanditega pluusides ja
triibuseelikutes laulmas-tantsimas eesti rahvalaulu ,,Kergotamine”. Nii me eestlust lastesse
külvamegi – varakult ja uhkelt.
Kontserdi teises osas esines
külalisena lauluperekond Kohilast: Merit, Märten ja isa Kaupo
Männiste. Näha isadepäeval õde
ja venda oma isaga koos musitseerimas oli ilus elamus. Ja mitte
tihti pole me kultuurihalli laval
saanud nautida kauni neiu viiulimängu laulude saateks. Imearm-

sasti laulnud 10aastasel Märtenil
on aga selja taga ,,Laulupealinna” kogemus.
Publiku aplausi ja tänu osalisteks said Järvakandi Gümnaasiumi mudilas- ja lastekoor, poisteansambel ja solistid Marleen
Valdas, Maria-Helena Audse,
Merit Kuldkepp, Brigitt Parra,
Diana Bazanov, Meril Järvik,
Emma Laurimaa, Liisa Valdas,
Agnes Jevstafjev (juhendaja
õpetaja Eha Teras); Järvakandi Tantsustuudio kolm erinevat Järvakandi Gümnaasiumi lastekoor.
vanuserühma (Mari-Liis Kobakene); kultuurihalli showtrupp
Vürtsitüdrukud (Helgi Randla),
naisrahvatantsurühm Helju Hellakesed (Helju Vahurand) ning
külalised Kohilast. Suurepärane
oli publik, kes sai rõõmsalt hakkama ühismänguga ,,Me tammepuu taadil”. Eriline tänu kooli
muusikaõpetajale Eha Terasele,
kelle laululapsed suure osa kontserdist täitsid, samuti kontserti
juhtinud koolinoortele Anette Lauluperekond Männiste Kohilast.
Bakmanovile ja Kristen Kontaveidile.
Tänan korraldajate nimel
kõiki, kes olid sel tähtsal päeval
üheskoos isadepäevakontserdil.
Soovin kõigile, et meil oleks
võimalikult palju näha seda, et
ema ja isa hoiavad teineteisel
käest kinni – siis on nende lapsed
õnnelikud! Kaunist peatselt algavat jõuluaega ja kohtumiseni kevadisel emadepäevakontserdil!
Tiia Hansar
kultuurihalli juhataja Kontserdipublik ühismängu ,,Me tammepuu taadil” mängimas.

Kolmapäeval, 16. novembril käis Järvakandi Gümnaasiumi algklassiõpilastel
külas lastekirjanik Mika Keränen, kes oli
Raplamaal tutvustamas oma uut raamatut
“Salapärane lillenäppaja”. Mika Keränen:
“Püüan alati sättida oma esinemised nõnda, et saaksin külastada ka väiksemaid
kohti. Õige kirjanik peab käima ka seal,
kus on vähem võimalusi selle elukutse
esindajaid näha. Eks ma räägin ikka sellest, mida kirjutan. Võimalusel nimetan ka
oma lemmikraamatuid, näitamaks, et Eesti lastekirjanduses on vahvaid asju.“
Mika Keränen (pseudonüüm Mihkel
Kera) on soome päritolu Eesti lastekirjanik, kellelt on ilmunud raamatud “Varastatud oranž jalgratas”, “Peidetud hõbedane aardelaegas”, “Vana Roosa maja” ja
“Salapärane lillenäppaja”. See Supilinna
detektiivide sari on suunatud 1.–5. klassi lastele. Raamatute autor elab Tartus ja
töötab vabakutselise kirjanikuna ning soome keele õpetajana.

Põhja-Eesti parim
turismisündmus 2011
on Rabarock
17. novembril toimus Lääne-Virumaal
Palmse mõisas Põhja-Eesti turismikonverents, kus osalesid turismiteenuse
pakkujad Harju-, Rapla-, Järva-, Ida- ja
Lääne-Virumaalt. Konverentsil tunnustati
lõppeva aasta parimat regiooni turismisündmust ja turismisõbralikemat omavalitsust.
Sihtasutuse Põhja-Eesti Turism hindamiskomisjon otsustas 2011. aasta parimaks turismisündmuseks nimetada 2005.
aastast Järvakandis toimuva muusikafestivali Rabarock.
JK

Poistenädal koolis
7.–11. novembrini oli Järvakandi Gümnaasiumis poistenädal, mille sisse mahtus mitmeid põnevaid sündmusi. Toimus
moekonkurss, kus poisid valisid 30 sekundi jooksul aksessuaare sallide, mütside, kottide ja ehete hulgast ning pidid
siis riietama tüdruku. Korraldati viktoriin,
mille sisuks oli elu ise. Oli päev, kus neiud
pidid riietuma poisteks ja ringi käisid mardisandid. Aktiivsemad riietujad olid V ja
X, tublimad mardisandid aga IV klassist.
Teemanädal kulmineerus reedel, kui
kuulutati välja tip-top-pop-poisid (nädala
jooksul kogunenud tüdrukute arvamuste
põhjal). Poistenädala aktiivsemad olid
Kristo Kivisild (III klass) ja Karl Kivilo (VI), üle kooli poisiks valiti aga Tõnu
Algre.
Eha Teras
kooli huvijuht

2

VOLIKOGU

Kahe aasta jooksul on
vahetunud üle poole
volikogusse valitud saadikuist
Järvakandi Vallavolikogu koosseisu valiti 2009. aastal
Mart Järvik, Liis-Mail Moora, Uku Tiitus, Kristo Rajasaare, Enno Alliksaar, Eha Teras, Katrin Kuum, Eerik Salumäe, Peeter Kustmann, Katrin Anto ja Jevgeni
Pärg. Et Mart Järvik valiti vallavanemaks ja Eerik Salumäe kinnitati vallavalitsuse liikmeks, said volikokku
vastavalt Anatoli Riippinen ja Raul Kivilo. 2010. aasta
märtsist asendab Peeter Kustmanni Kalju Turro, juunist
Uku Tiitust Marko Matson ning augustist Katrin Kuuma
Piret Lindmaa. 2011. aasta oktoobrist on Jevgeni Pärgi asemel volikogus Regiina Jõhvikas. Muudatused on
toimunud valdavalt seetõttu, et põhitöö on takistanud
osalemist volikogu töös.
Volikogu istungid on üldjuhul avalikud ja vallakodanikel on alati õigus ja võimalus tulla istungi tööd jälgima.
Korraline istung toimub iga kuu, välja arvatud juuni, viimasel kolmapäeval algusega kell 15 ning tavaliselt korraldatakse see kultuurihalli väikeses saalis.

Volikogu oktoobris
Oktoobrikuu volikogus oli päevakorras informatsioon
alanud kaugkütteperioodist, vallavolikogu 27. aprilli
2011. a otsuste nr 13 ja 14 kehtetuks tunnistamine, haldus- ja arengukomisjoni esimehe valimine.
Vallavolikogu 27. aprilli 2011. a otsuste nr 13 ja 14
kehtetuks tunnistamine
Tunnistada kehtetuks Järvakandi Vallavolikogu 27. aprilli 2011. a otsused nr 13 ja 14 (osaühingute Järvakandi
Kommunaal ja Järvakandi Soojus põhikirjade muutmine).
Põhikirjade esialgne muutmise vajadus tulenes osaühingute osakapitalide kroonidest eurodeks muutmise
nõudest. Kuna mõlema osaühingu põhikirjad on kinnitatud üle 10 aasta tagasi ja vahepeal on äriühinguid puudutavat seadusandlust oluliselt muudetud, siis otsustati põhikirjad uuesti läbi vaadata ja vajalikud muudatused sisse
viia. Uue redaktsiooniga põhikirjad on kavas kinnitada
järgmisel volikogu koosolekul.
Haldus- ja arengukomisjoni esimehe valimine
Seoses Jevgeni Pärgi saadikuvolituste peatumisega 3.
oktoobrist 2011 valis volikogu Enno Alliksaare ettepanekul
haldus- ja arengukomisjoni esimeheks Regiina Jõhvika.
JK

Talve ootuses
Sügis on olnud spordiürituste poolest hõre. Korvpallimeeskond võttis osa Rapla mk karikavõistlustest ja tulemuseks oli viies koht. Finaalturniirile pääsuks peeti otsustavad mängud Märjamaa meeskonnaga. Esimene mäng
kodus 83 : 89 andis lootust ka korduskohtumiseks. Märjamaale tuli minna aga pooliku võistkonnaga ja kohalik
meeskond ei lükanud etteantud kingitust tagasi: ühesõnaga sõideti meist teerulliga üle ning selleks aastaks on mängud ühel pool. Treeningud jätkuvad ja kõik on oodatud (E,
K, R kell 18).
Võistlushoo on aga sisse saanud lauatennisistid, kellel
juba mitmed jõuproovid seljataga. Nendest lähemalt järgmises lehes. Treeningud jätkuvad ja kõik on oodatud (T,
N kell 18).
Sel sügisel on terviserada saanud värskema näo ja parema aluse ka suusarajale. Oktoobri viimasel nädalavahetusel tehti ära veel korralik hoogtööpäev ning suured tänud
kõigile neile, kes ei pidanud paljuks oma tööd ja vaeva
metsa jätta. On tore, et paljud vallakodanikud on leidnud
tee metsarajale jooksma, kepikõndi tegema, jalutama või
loodust nautima. Talve tulekuga tuleks aga jalavarjud vahetada ja suusarajal liikuda VAID SUUSKADEL. Loodame koostöös vallavalitsusega kevadel hooldustöid jätkata
ja luua raja äärde rajatisi, mis oleks tervisraja nime väärilised.
Järgmine kuu kulgeb pühade ootuses, aga juba uue
aasta alguses läheb spordimaastikul sagimine taas tihedamaks. Seniks kõigile pimedaid ja sportlikke sügisõhtuid.
Margus Sepp

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

Ehitusseadusest
Ehitusseadus sätestab nõuded ehitistele, ehitamise
ja kasutamise ning ehitiste
arvestuse alused ja korra,
omaniku vastutuse käesoleva seaduse rikkumise
eest ning riikliku järelevalve ja ehitusjärelevalve korralduse.
Ehitis ja ehitamine
Ehitis on aluspinnasega
kohtkindlalt ühendatud ja
inimtegevuse
tulemusena
ehitatud terviklik asi. Ehitised jagunevad hooneteks ja
rajatisteks. Hoone on väliskeskkonnast katuse ja teiste välispiiretega eraldatud
siseruumiga ehitis. Rajatis
on mis tahes ehitis, mis ei
ole hoone. Rajatis on muu
hulgas ka seikluspark, mänguväljak ja elamu juurde
rajatav parkla või kattega
kõnnitee.
Ehitamine on: 1) ehitise püstitamine; 2) ehitise
laiendamine; 3) ehitise rekonstrueerimine; 4) ehitise
tehnosüsteemi või selle osa
muutmine või tehnosüsteemi terviklik asendamine; 5)
ehitise lammutamine.
Ehitise rekonstrueerimine
on ehitise piirdekonstruktsioonide muutmine ning
kande- ja jäigastavate konstruktsioonide muutmine ja
asendamine.
Üksikelamu, suvila, aiamaja, taluhoone, väikeehitise või kahe ja mitme korteriga elamus ühe korteri,
trepikoja või keldri piires
välimistes seintes olevate
avade sulgemiseks mõeldud
ehitise osade (avatäidete)
asendamine, kui ei muutu
ehitise tuleohutusomadused
ega välisilme, ei ole käesoleva seaduse tähenduses ehitamine.
Ehitusluba on kohaliku
omavalitsuse või riigi nõusolek teostada ehitusloale
märgitud
ehitustegevust.
Ehitamist võib alustada pärast ehitusloa väljastamist.
Ehitamisele
esitatavad
nõuded: ehitada tuleb vastavalt ehitusprojektile, välja
arvatud väikeehitise (ehitisealune pind on 20–60 m²)
ehitamise korral. Ehitamisel
tuleb vältida ehitamise kahjulikke mõjusid naaberehi-

Kultuurihalli renoveerimine.

tisele, ümbrusele ja teistele
isikutele.
Ehitamiseks peab olema
ehitusluba või kirjalik nõusolek, välja arvatud väikeehitise ehitamiseks või tehnosüsteemide asendamiseks
samaväärse vastu.
Ehitada võib ehitusettevõtja, kellel on majandustegevuse registri (MTR)
registreering. Üksikelamu,
suvila, aiamaja, taluhoone
ja väikeehitise enda tarbeks
ehitamise korral ei pea olema MTR-i registreeringut.
Väikeehitise ehitamiseks ei
ole ehitusprojekt nõutav.
Ajutine ehitis on piiratud
ajavahemikuks, kuid mitte
kauemaks kui viieks aastaks
ehitatud ehitis.
Ehitusloa ja kirjaliku
nõusoleku taotlus tuleb enne ehitustegevuse alustamist esitada majandus- ja
kommunikatsiooniministri
kehtestatud vormi kohaselt
kohalikule omavalitsusele,
selle alusel väljastatakse ehitusluba või kirjalik nõusolek.
Ehitise omanik on kohustatud tagama
• enne ehitamise alustamist ehitusloa või kirjaliku
nõusoleku olemasolu;
• ehitusprojekti kohase
ehitamise;
• ehitise ning selle asukoha maaüksuse korrashoiu
ning ohutuse ümbruskonnale ehitamise ajal ja ehitise
kasutamisel, sealhulgas takistama juurdepääsu varise-

Meelis Tomson

misohtlikule või muude lagunemistunnustega ehitisele
kuni selle lammutamiseni
või korrastamiseni ja paigaldama sellise ehitise ümber
hoiatussildid;
• ehitusdokumentide ning
ehitise
mõõdistusprojekti
säilitamise ehitise lammutamiseni;
• ehitise kasutamise vastavalt kasutamise otstarbele;
• ajutise ehitise lammutamise ehitise kasutamise aja
lõppemisel;
• korraldama ehitamise
ajal pideva järelevalve ehitamise üle;
• esitama ehitusloa väljastajale vähemalt kolm tööpäeva enne ehitise ehitamise
alustamist teatise ehitamise
alustamise kohta;
• taotlema ehitamise lõpetamisel ehitisele kasutusluba
või esitama ehitise likvideerimise korral ehitise teatise.
Ehitise kasutusluba on
kohaliku omavalitsuse nõusolek, et valminud ehitis või
selle osa vastab ehitisele
ettenähtud nõuetele ja seda
võib kasutada vastavalt kavandatud kasutamise otstarbele.
Riikliku
ehitisregistri
(edaspidi ehitisregister) põhiülesandeks on arvestuse
pidamine ehitatavate ja kasutatavate ehitiste üle. Ehitisregistri objektiks on ehitatav ja kasutatav ehitis.
Ehitusjärelevalvet teostab
kohalik omavalitsus ja Teh-

nilise Järelevalve Amet.
Ehitusjärelevalvet teostav
ametiisik teeb ehitise omanikule või ehitist ehitavale isikule ettekirjutuse, kui:
• ehitamise käigus ei peeta kinni ehitusprojektist või
• ehitatakse ehitusloata ja
kirjaliku nõusolekuta või
• ehitisel puudub kasutusluba või
• ehitis ei vasta ehitisele
ettenähtud nõuetele.
Oma ehitise kohta andmete vaatamine on võimalik
www.ehr.ee.
NB! Ehitise andmete
esitamise kohustus on ehitise omanikul.
Ettekirjutises määratakse tähtaeg ehitustegevuse ja
olukorra seadustamiseks.
Ettekirjutise ennetamiseks on mõistlik mitteseadusliku ehitise omanikul
ehitis legaliseerida.
Ehitise omavoliline ehitamine ja ehitise omaniku
kohustuste eiramine on ehitusseaduse eiramine.
Füüsilise isiku poolt ehitise omavolilise ehitamise
eest karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.
Sama teo eest, kui selle
on toime pannud juriidiline
isik, karistatakse rahatrahviga kuni 32 000 eurot.
Meelis Tomson
Järvakandi valla ehitusnõunik

Raplas pakutakse võlanõustamisteenust
Raplamaal töötab võlanõustajana jurist Ülli Adamson,
kes tänu Euroopa Sotsiaalfondi rahastusele saab
abivajajatele pakkuda võlanõustamisteenust tasuta
(kuni 2012.aasta veebruarini). Nõustamisele pöörduv
inimene ei tohi olla töötuna
arvel Eesti Töötukassas,
töötud saavad nõutada teenust Eesti Töötukassa vahendusel.
Võlanõustamisele on oodatud inimesed, kes on sat-

tunud makseraskustesse ega
suuda täita oma rahalisi kohustusi – tasuda igakuiseid
arveid ning tagastada võetud
laene. Võlanõustajaga saab
probleemidesse sattunud inimene või perekond arutleda
erinevate lahendusvariantide üle, leidmaks parimat
võimalikku viisi olukorra
lahendamiseks.
Praktilist
abi pakub võlanõustaja võlausaldajatega läbirääkimistel maksetingimuste muutmiseks, lepingumuudatuste

tegemiseks või kohustuste
ümberkujundamiseks, suhtlemisel kohtutäituritega ja
vajaduse korral ka suhtlemisel kohtuga.
Võlanõustaja võtab kliente vastu Rapla linnas aadressil Tallinna mnt 14 Rapla
Maavalitsuse hoones (kab
417), ent tagamaks teenuse
kättesaadavust, on võlanõustaja valmis osutama teenust
ka mujal maakonnas, näiteks
vallakeskustes.
Oluline on, et nõustami-

sele tulev inimene võtaks
kaasa kõik võlgasid puudutavad dokumendid: kohtulahendid, võlausaldajate teatised ja meeldetuletuskirjad,
kirjad inkassoﬁrmadelt, laenulepingud koos hilisemate
muudatustega jms.
Võlanõustamisele pöördumiseks on vajalik eelregistreerimine, seda saab teha
telefonil 5330 2911 või meili
teel aadressil volg@juristid.
com.
JK
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Kaugküttest Järvakandis

Arne Lauri Kultuuri Kohviku vestlusringis.

Tiia Hansar

Kultuurihallis tegutseb Kultuuri
Kohvik
Tihti loob mingi sündmus,
sõnad või tegu aluse uuele
toredale nähtusele. Nii sai
ka üks kultuurihallis kohvikustiilis toimunud teemaõhtu aluseks Kultuuri Kohvikule, sest inimestele meeldib
istuda kohvitassi taga, vestelda, suhelda ja samas nautida mõnusat esinejat või
avardada oma silmaringi eri-

nevate teemade, ideede ning
kultuuride vallas. Seepärast
võibki aeg-ajalt teadetetahvlitelt lugeda: “Kultuuri Kohvik kutsub”.
Kultuuri Kohvik kutsub kultuurihalli väikesesse saali kuulama, nägema,
kohtuma, tuttavaks saama,
arutlema, õnnitlema, küsima – iga teadmine teeb

meie elu rikkamaks. Avatud
on väike kohvi-, tee-, veeja kooginurgake, mis toimib
iseteenindaval ja vabatahtliku ostmise põhimõttel – inimene võtab, mis meeldib,
ja paneb ise raha. Kui ei
panegi raha, mis siis ikka.
Siiani on pandud, isegi mitu
päeva hiljem on toodud mõnikümmend senti, mida üri-

tuse õhtul kaasas ei olnud.
Inimesed on vahvad ja ausad. Tahame pakkuda koogi
valmistamise võimalust erinevatele perenaistele, sest
koogi- ja pirukaretsepte on
palju ning põnevaid.
Toredate
kohtumisteni
Kultuuri Kohvikus!
Tiia Hansar
kultuurihalli juhataja

Isadepäev taskulampide valgel
14. novembri õhtupoolikul,
siis, kui päev hakkas juba
õhtuhämarusele teed andma,
ei läinud lapsed pärast lasteaiapäeva otse koju, vaid võtsid koos isa, ema, vanaisa,
õe või vennaga ette ühe mõnusa maastikumängu-orienteerumise lasteaia õuealal ja
selle lähiümbruses.
Kokku sai 26 peret, mille
üle saab ainult rõõmu tunda.
On ju koos lapsega veedetud
aeg kvaliteetaeg, saati siis
veel värskes õhus ja aktiivselt tegutsedes!
Orienteerumise
käigus
pidi üles leidma nn kontrollpunktid, kus lasteaiaõpetajad
olid peredele mitmesuguseid
vahvaid ülesandeid välja
mõelnud: pidi ära arvama,
mis häält teeb, pidi mõistatusi lahendama, küll oli tarvis
tasakaalu hoidmist harjutada
või õhtuhämaras pargis õige
puu üles leida ja see paberile „kopeerida“. Eriti vahvaks
läks siis, kui oma silm enam
eriti ei seletanud ja appi tuli
võtta taskulambid!
Tunnike sumedas sügisõhtus lõppes ühise terviseampsuga lasteaia hoovis.
Küll maitses hea nii kapsas,
porgand kui ka kaalikas!
Uute toredate kohtumisteni!
Heivi Kipper
lasteaia direktor

Isaga maastikumängul.

Heivi Kipper

Me oleme endiselt sellises kliimavööndis, kus tuleb oma
hooneid kas päris korralikult soojustada või siis samaväärselt kütta.
Soojustamisega on Järvakandis pigem halvasti kui hästi. Mõne hoone puhul on see kulukas töö teostatud, kuid
seda siiski tänapäevastele nõuetele alla jäädes.
Head hoonet saab võrrelda termosega, kuhu soe vesi
sisse pannakse ja see ka seal püsib. Soojuse kulu tekib
hoone sisetemperatuuri ja välistemperatuuri vahest ning
neid eraldava seina konstruktsioonist. Nagu soe vesi jahtub klaaspudelis oluliselt kiiremini kui termoses, nii on ka
elamus. Muidugi on elamu konstruktsioonilt keerulisem
ning lisaks soojapidavusele tuleb tagada ka normaalne
õhuvahetus ehk kokkuvõtlikult sisekliima.
See ongi tegelikult meie elukeskkonna kvaliteedi peamine eesmärk: elada inimväärses mugavas olustikus, kahjustades minimaalselt ümbritsevat keskkonda. Sisekliima
tagamist saab teostada vaid hoone sees ja mitte kusagil
mujal – katlamajas või mõnes ametiasutuses. Iga hoone
valdaja ülesanne on selle eesmärgi täitmine.
Meie hooned on kahjuks ehitatud tänapäevaseid asjaolusid arvestamata ning vajavad kõik väiksemaid või
suuremaid ümberehitamisi. Väiksemateks saab lugeda
küttesüsteemi tasakaalustamist eesmärgiga tagada soojusenergia jaotus igassse ruumi vastavalt selle vajadustele.
Muutes hoone soojapidavust või korrastades ventilatsiooni, tuleb ikkagi tagada küttesüsteemi tasakaalustatus.
Nüüd veidi möödunud kütteperioodidest ja eesootavast. Meie küttekuude välistemperatuur on viimastel aastatel olnud 82%, 96%, 112% ja 100% ametlikust normist.
Samal perioodil on kortermajade küte koos sooja vee
energiakuluga olnud 2008=146; 2009=140; 2010=152
ja 2011=99 kWh/m² aastas (jooksva aasta osas on andmed 10 kuu kohta). Nendest ja iga hoone kohta olevatest
konkreetsetest numbritest saab järeldada, et tarbimine
on kooskõlas välisilmaga, kuid väga kasin. Tagasihoidlik tarbimine pole olnud mitte hea soojuspidavuse, vaid
kõvasti vähendatud õhuvahetuse ning kohati madalama
sisetemperatuuri tõttu. Nimetamisväärselt on kahandanud
oma tarbimist kaugküttest Staadioni 6, mis on mõjutanud
ka kogu hoonete kesmist näitajat. Tänasel päeval on uute kortermajade realistlik energiatarve küttele ca 40-50 ja
soojale veele u 20–25 kWh/m² aastas. Selliste numbriteni
saab jõuda vaid koos korraliku ventilatsioonisüsteemiga. Euroopa on seadnud suunad aga veelgi madalamale
energiatarbimisele ja lähiajal tuleb selles suunas minna ka
Eestis. Energia kallineb ja on igati mõistlik võimalikult
vara liikuda madalama tarbimise suunas.
Veidi juttu ka murettekitavast energiahinnast. Endiselt on soojuse hind Järvakandis otseses sõltuvuses gaasi
hinnast vastavalt omavalitsuses kooskõlastatud valemile.
Gaasi hinna määrab omakorda valem, mis aga kehtestatakse kusagil kaugel ja kõrgel. Kokku on soojuse hind
paraku kõrgevõitu, prognoosides novembriks taset 77 €/
MWh ilma käibemaksuta ja veidi kasvu detsembris kuni
77.50 €/MWh. Olime oma soojuse hinnaga veelgi kõrgemal tasemel juulist 2008 kuni jaanuarini 2009. Võimalusi
soojuse hinna nimetamisväärseks vähendamiseks ettevõtte majandusolukorda kahjustamata ei ole. Lohutuseks
saan aga prognoosida, et tänastele teadmistele tuginedes
hakkab alates jaanuarist hind vähesel määral alanema.
Kõik sõltub siiski maailmamajandusest ja dollari elujõulisusest ja selle seostest Venemaa gaasiga.
Soojusettevõte kuulub täielikult omavalitsusele ja kellelegi muule tema majanduslik toimetulek korda ei lähe.
Kõik hea või halb, mis “katlamajas” juhtub, on kohalikule
rahvale kas hea või halb. Soojatootja peamine ülesanne
on tagada kaugküttesüsteemi nõuetekohane ja tarbijate
vajadustele vastav tootmine. Selle nimel jätkame oma tegemisi.
Aleksander Kuruson
Järvakandi Soojus
juhataja

Kütte- ja gaasitorud.

Aleksander Kuruson
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Jumalateenistused Järvakandi Pau
Pauluse
auluuse kkir
kirikus
irik
ikuus

Ole nähtav
Halva nähtavuse korral või pimedal ajal liigeldes peab jalakäija kandma helkurit või kasutama valgusallikat.
Kui senikehtinud nõue kohustas helkurit kandma vaid
kõnniteeta ja valgustamata teel liikudes (tingimused, mis
vastasid enamjaolt maantee liikluskeskkonnale), siis uus
liiklusseadus näeb ette pimedal ajal liigeldes üldist helkuri kandmise kohustust. Seega tuleb helkurit pimedal ajal
kanda ka asulas.
Jalakäijahelkur on Euroopa Liidu direktiivi kohaselt isikukaitsevahend, mille turvalisusnõuded on kehtestatud vastava standardiga. Nõuetekohasel helkuril või selle pakendil
peab olema tähistus CE EN13356 (LS § 11 lg 4). Korralik
helkur on hästi märgatav lähitulede valgusvihus vähemalt
150 m ja kaugtulede valgusvihus vähemalt 300 m kauguselt.
Kuigi jalakäija näeb tuledega autot juba kaugelt, eristab autojuht ilma helkurita jalakäijat lähitulede valgusvihus alles 30–40 m kauguselt. Pimedas sõites häirivad juhti
veel vastusõitvate autode tuled, kriimustused ja mustus
esiklaasil või vihm ja udu. Halb ilm võib peaaegu poole
võrra vähendada seda teepikkust, millel autojuht helkurita jalakäijat märkab. Halvemal juhul on see vaid 15–20
meetrit, mis ei ole piisav, et juht suudaks pidurdades jalakäijale otsasõitu vältida.
Kiirusel 90 km/h on auto peatumisteekond kuival teekattel ligikaudu 70 meetrit. Märjal või lumisel teekattel on
peatumisteekond märgatavalt pikem. Korralik helkur on
auto lähitulede valguses nähtav juba 130–150 meetri kauguselt. Autojuhile jääb siis piisavalt aega, et reageerida ja
mööduda helkurit kandvast jalakäijast ohutult.
Helkureid on riietele püsivalt ja ajutiselt kinnitatavaid.
Helkur tuleb riietele kinnitada nii, et see oleks nähtav võimalikult mitmest suunast. Kuna maanteel peab kõndima
vasakpoolsel teepeenral, siis tuleb rippuv helkur paela
ja haaknõelaga kinnitada enda riiete paremale, sõiduteepoolsele küljele. Helkur peab jääma rippuma umbes põlve
kõrgusele – samal kõrgusel asetsevad ka sõidukite tuled.
Oluline on jälgida, et helkur jope või mantli ääre alt välja
paistaks. Pimedas liikudes suurendab jalakäija ja jalgratturi märgatavust ka hele riietus.
Helkuri toime põhineb tema ehitusel: helkur peegeldab
temas olevatele peegelpindadele langenud valguskiire tagasi valgusallika suunas. Kui helkuri pind on kraabitud
või kulunud, tuleks helkur uue vastu vahetada, kuna tema
valgustpeegeldav toime on märgatavalt väiksem kui tervel ja puhtal helkuril.
Enda nähtavaks tegemine on vajalik ka jalgratturil.
Põhivarustusena peavad igal jalgrattal olema kollased või
valged helkurid vähemalt ühe ratta mõlemal küljel (nt kodarahelkurid) ning ees valge ja taga punane helkur. Lisaks
peab pimedas sõites rattal põlema ees valge ja taga punane tuli. Jalgratturil, nagu ka pimedas autost väljunud juhil
on enda nähtavaks tegemiseks soovitatav kasutada helkurmaterjaliga varustatud ohutusriietust. Autojuhi nõutav
ohutusvest peab vastama standardi CE EN471 2. klassi
ohutusriietuse nõuetele.
Kerstin Siim
Maanteeameti liiklusohutuse osakond

Pangabuss peatub:
Kullamaa
vallavalitsuse juures
kell 9.00–10.00
Vana-Vigala
Tehnika- ja
teeninduskooli juures
kell 11.00–12.00
Järvakandi
kultuurihalli esisel platsil
kell 14.00–15.00
IV kvartalis
17. oktoober
14. november
12. detsember
Bussis saate nõu pangateenuste kohta, tellida ja kätte
pangakaardi, makseautomaadist oma kontole sularaha
kanda ja välja võtta, teha arvuti abil makseid, sõlmida
hoiuseid ja muid erinevaid lepinguid.
Tutvuge pangabussi sõiduplaani ning finantsteenuste
tingimustega www.swedbank.ee. Lisainfot pangabussi
teenuste, kellaaegade ja peatuste kohta saate 24h
telefonilt 6 310 310.

• Pühapäeval, 4. detsembril kell 16
advendiaja 2. pühapäeva armulauaga
jumalateenistus
• Pühapäeval, 18. detsembril kell 16
advendiaja 4. pühapäeva
armulauaga jumalateenistus
• Laupäeval, 24. detsembril kell 18
jõuluõhtu jumalateenistus
• Pühapäeval, 25. detsembril kell 16
Kristuse sündimise ehk 1. jõulupüha armulauaga
jumalateenistus, laulab koguduse naisansambel
• Pühapäeval, 1. jaanuaril kell 15
Jeesuse nimepäeva ehk uusaasta
armulauaga jumalateenistus

Austatud Järvakandi elanik
Taas kord on üks aastaring täis saamas – oleme astunud
jõulude ootuseaega. Soovime koos Sinuga tähistada universumi
ainulaadseima isiku Jeesus Kristuse sündimist planeedile Maa.
See tõsiasi on muutnud paljude inimeste elusid. Isegi maailma
ajalugu arvestatakse ajaga “enne Kristust” ja “pärast Kristust”.
Tuli Ta ju ”otsima ja päästma neid, kes on kadunud”. Tema, keda
jõuluevangeelium nimetab „igaveseks Isaks, imeliseks nõuandjaks, rahuvürstiks, vägevaks Jumalaks”. Jeesuse sünnist Iisraeli
rahva hulka kirjutab evangelist Johannes: “Ta tuli omade juurde,
ent Tema omad ei võtnud Teda vastu. Aga kõigile, kes teda vastu
võtsid, andis Ta meelevalla saada Jumala lasteks, kes usuvad Tema nimesse.”
See elusid muutev meelevald on toiminud juba üle 2000 aasta!
Tule ja saa sellest osa!

ADVENDIAJA TÄNULÕUNASÖÖK
laupäeval, 10. detsembril 2011 kl 14
Rootsi Alliance Misjoni korraldatud jõulutoidud koos
jõulumõtisklusega
Järvakandi MISJONIKESKUSES, 1 Mai tn 4

UURIHALLIS
KULT

4. DETSEMBRIL KELL 9–15

JÕULULAAT
•
•
•

pühapäeval, 25. detsembril 2011 kl 14
Järvakandi MISJONIKESKUSES, 1 Mai tn 4

KULTUURIPROGRAMM
Avatud JÕULUVANA tuba
Ja ehk miskit veel …

KOGUPERE JÕULUPUU

11. DETSEMBRIL KELL 16

OMA RAHVA JÕULUPIKNIK
JÕULUÕHTU KÕIGILE!
• Esinemised
• Üllatused
• Tantsuks Heldi ja Ants
NB! Võta kaasa söök, jook ja luba endale tore
jõuluõhtu!
TASUTA

1. JA ANUARIL 2012 KELL 01.00

PIDU “TANTSUGA
UUDE AASTASSE!”
Tantsuks Anneli Ott ja Ivar Hansen
Kaastegev DJ TT
Baar
Pidu kestab kella 05. … - ni
Sissepääs 7 EUR

Kohtumiseni!

MITMESUGUST
Ostame vana kodutehnikat
ja vanarauda (el/gaasipliidid,
pesumasinad, boilerid, arvutid jne), probleemseid tooteid
(katlamajad, mahutid, kasvuhooned jne) autoosi ja -romusid. Pakkuda võib kõike.
Demonteerime ja veame ise.
ALATI PARIM HIND! Raha kohe kätte. Täpsem info
5670 7523 või 5592 5998.

JÕULU JUMALATEENISTUS

(jõululugu ja -muusika, suupisted, kingitused lastele)
laupäeval, 7. jaanuaril 2012 kl 16
Järvakandi KULTUURIHALLIS
Võtke kaasa ka isad-emad, vanaisad-vanaemad!
Külas Eesti Lastemisjon koos eriprogrammiga kogu perele
Kõik üritused on TASUTA

91
Meida Taliga
75
Ilme Brandt
70
Ilme Luhtoja

Rendin põllumaad. Tel 506
3673.

Uued
vallakodanikud
Sebastian Uusen
21. oktoober 2011
Kendra Laane
28. oktoober 2011

Hilja Põldes
12.12.1919–
3.11.2011
Aare Heinsoo
13.01.1931–
14.11.2011

Nadežda Kovaljova
4.08.1941–
14.11.2011
Helgi Oviir
29.01.1935–
19.11.2011

