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Eve Kivilo on Euroopa meister
Augusti lõpul Rootsis peetud veteranide EM-il vibulaskmises tuli 40-49-aastaste naiste sportvibu klassis Euroopa veteranide meistriks Järvakandi vibuklubi Ilves laskja
Eve Kivilo.
Järvakandi vibuklubile oli see juba teine Euroopa
meistri tiitel tänavusel hooajal. Eelmise sai Siret Luik vibujahi EM-ilt.

Paigaldati uus
kanalisatsioonitrass
Seoses sauna remondiga pesti suvel läbi ka teenindusmaja
ja Tallinna maantee vaheline kanalisatsioonitrass. Töö käigus ilmnes, et trass oli katki ja täielikult amortiseerunud,
mis tingis vajaduse trassi väljavahetamiseks. Trassi uue
torustiku paigaldas Järvakandi Kommunaal OÜ. Sama
ﬁrma renoveerib ka teenindusmaja kõrvalhoonet – sauna
puukuuri.
Esimene klass abiturientidega kooliaasta avaaktusel.

Mait Järvik

Uut kooliaastat alustades
1. septembri kargel, kuid päikeselisel hommikul rivistus
kooli lipuväljakule õpilaste
ja õpetajate pere ning arvukalt lapsevanemaid, sõprututtavaid.
Õppeaastat alustasime
küll ainult 166 õpilasega.
Lisaks 134 Järvakandi alevi
lapsele õpib meie koolis ka
32 ümbruskonna valdadest
pärit last: 10 Raikkülast, 8
nii Kaisma kui ka Kehtna
vallast ja mõned kaugemaltki. Muret teeb, et esimeses
klassis on ainult kaheksa
õpilast. Nii vähe oli kooli
astujaid viimati eelmise sajandi kahekümnendail aastail. Teisalt aga rõõmustab,
et kõik õpetajad on olemas.
Esimest korda alustasid õpetajatööd Annika Allikson
(inglise keel) ja Merle Morozova (huvijuht). Annika on
meie kooli vilistlane ja seda
on ka Ivi Sark, kelle eelmise
õppeaasta tütarlaste käsitöö
tundidele lisandusid nüüd
kehalise kasvatuse tunnid.
Eelmise õppeaasta õpitulemustega võime igati rahule
jääda. Kui põhikooli lõpetajate eksamite ja õpilaste tasemetööde osas olime maakonna keskmised, siis abituurium
näitas riigieksamitel häid
tulemusi, edestades maakonnas Kohila ja Juuru gümnaa-

siumi ning Rohelise Jõemaa
Koostöökogu Suure-Jaani,
Pärnu-Jaagupi ja Vändra
gümnaasiumi. Järvakandi 14
abiturendist läks koguni 11
noort edasi õppima Tallinna
tehnikaülikooli, Tallinna ja
Tartu ülikooli ja õigusinstituuti. 61. koht vabariigi
üldhariduskoolide pingereas
näitab, et väikestes klassides
saab anda parema hariduse
kui linnakoolide 40-pealistes
mammutklassides.
Suvel remonditi ka koolimaja. Renoveeritud on
vana kooliosa keldrikorruse elektrisüsteem ja söökla
keskküttesüsteem. Uuenenud
on mitme klassi ja koridori
ilme, tellitud on uued uksed.
Arvutiklassis
vahetasime
välja vananenud arvutid ja
ka tööõpetusmaja sai oma arvuti. Loodame, et Haridus- ja
Teadusministeerium peab lubadust ja eraldab meie õpetajatele kuus sülearvutit.
XI klassis jätkub B-kategooria autojuhiõpe. Ei
unustata ka nooremaid. Kose Autokool annab ka neile
teadmised liiklusohutusest ja
jalgratturi juhitunnistuse.
Klaasikunstnik Eili Soon
kolis oma klaasiringiga klaasimuuseumist koolimajja ja
ka loodusfotograaf Arne Kiin
õpetab koolimajas fotode ar-

vutitöötlust. Huvijuht Merle
Morozova alustab algklasside
õpilastele mõeldud liikumisringiga. Tegevust jätkavad ka
tavapärased huviringid.
Et hommikune koolibuss
toob lapsed kohale ainult Rapla poolt, siis pani vallavalitsus Järvakandi vallabussi tegema hommikust kooliringi
Kaisma vallas. Pealelõunal,
kuni liinibusside minekuni,
saavad sõitjad veeta kasulikult aega kooliraamatukogus
Rita Kardaši juhendamisel.
Arvame, et kool tuleb toime, vaatamata Vabariigi Valitsuse poolt ähvardavale rahaliste vahendite kärpimisele
ja maagaasi “hinnakirvele”.
Täna oleme veel optimistid.
Meil on käesolev õppeaasta
juubeliaasta – augustis tähistame õppetegevuse 130. aastapäeva.
Enno Alliksaar
direktori kohustes

1. oktoobrist 29. maini teostatakse Järvakandi Rahvamajas remonditöid. Sisuliselt on tegemist kapitaalremondiga.
Tööde käigus maja soojustatakse, vahetatakse välja kütte- ja elektrisüsteemid, ventilatsioon, remonditakse katus,
välislava ja ehitatakse uus välistantsupõrand ja istepingid,
sisemus saab värske väljanägemise ja uue sisustuse. Vallavanem Mart Järviku sõnul saab maja igati ilusaks ja oluliselt peaks tulevikus vähenema maja küttekulud. Pärast
remonti on võimalik rahvamajas peale muude kultuuriürituste läbi viia ka konverentse ja erinevaid koolitusi. Ka
vastav esitlustehnika on juba soetatud.
Töid teostab riigihanke võitnud Alnus OÜ ehitajate
meeskond.

Vald tellis pädevuskoolituse
Septembris algas Järvakandis omavalitsusametnike üheksapäevane pädevuskoolitus, mille käigus vallavolinikud
ja -ametnikud ning allasutuste juhid saavad muu hulgas
teadmisi koostöö korraldamisest, suhtlemisest, dokumendihaldusest, haldusmenetlusest, võlaõigusest, Euroopa
Liidust ja teistest institutsioonidest.
Koolituse maksumuseks on 250 000 krooni, millest
vald peab tasuma 15% (37 230 krooni).

Vald renoveerib korterelamut
Järvakandi Gümnaasiumi
värsked pedagoogid Merle
Morozova ja Annika Allikson.
Mait Järvik

TEAVE
Järvakandi Gümnaasiumi I klass
Tõnu Algre, Meril
Järvik, Merit Kuldsepp,
Emma Laurimaa, Enrike
Miagi, Helerin Oks, Aliina
Tamm, Vahur Valdmets
Klassijuhataja õp Aira
Jakimenko

Rahvamaja on remondis

Järvakandi Gümnaasiumi XII klass
Raul Kalda, Ranno
Viljak, Petra Koger, Mari
Laidemäe, Aliis Leiste, Liis
Loorents, Kaisa Pärn, Andres Salm, Magnus Talistu,
Ailen Tiitus, Alvar Tiitus
Klassijuhataja õp Aita
Kadakas

Septembri lõpus läks remonti korterelamu Rahu tänav 11,
kus asuvad valdavalt valla korterid. Vallaametnike sõnul
on remonditööd tingitud maja väga halvast seisukorrast.
Juulis põlengust päästetud hoones lammutatakse vanad ja
ehitatakse uued esikud, maja ühendatakse ühiskanalisatsiooniga, ehitatakse WC-d, vahetatakse katus ja elektrisüsteem.

Ka naistesaun on remondis
Sauna naisteosa remont algas 15. septembril, tööde lõpp
on kavandatud 28. novembriks. Töid teostab Ilmatar OÜ
(kes remontis ka meestepoole). Naistepool renoveeritakse
samuti põrandast laeni, vahetatakse sanitaartehnika, elektrijuhtmestik ja küttesüsteem. Mõlemad pooled saavad uued
riietekapid.
JK
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VOLIKOGU
Volikogu pidas oma järjekordse korralise istungi 24. septembril.

Vallavara võõrandamine
Kuulanud ära vallavanem Mart Järviku vastavasisulise
ettekande, otsustas volikogu müüa korteri Rahu tn 16-3
hinnaga 13 080 krooni ja maa mõttelise osa hinnaga 1500
krooni.

Valla laenukoormus on
endiselt madal
Ettekandega 2008. aasta eelarvega seonduvast ja prognoosidest 2009. aasta eelarve kohta esines ﬁnantsnõunik Kadri
Alliksaar. Esineja jutust selgus, et valla 2008. aastaks planeeritud tuludest on 8 kuuga laekunud ca 73%, aastaks planeeritud kuludest aga kulutatud ca 70%. Samal perioodil
ületavad eelarve kulud ca 400 000 krooni tulude mahu,
nüüd septembri lõpul juba peaaegu 1 000 000 krooni. Põhjuseks on mitme objekti, s.o alevisauna, sauna puukuuri,
teenindusmaja ja Tallinna maantee vaheline kanalisatsioonitrassi, teenindusmaja uue külmaveetrassi ja avariiliste
soojatrasside, Tallinna maantee tänavavalgustuse ja Energia tänava kõnnitee ehituse või remondi rahastamine vajadus. Eelarveliste ja eelarveväliste kulude katteks on võetud
pangalaenu 600 000 krooni ja augustis on vallavolikogu
poolt vastu võetud otsus võtta vajalike tööde teostamiseks
laenu 800 000 krooni. Valla laenukoormus on endiselt madal ja antud laenud valla eelarvele erilist koormust ei too.
2008. aastaks planeeritud reservfondi summa on 200
000 krooni. Sellest on 31. augusti seisuga kasutatud 86 886
krooni.
2009. aasta eelarve võimalikku seisu ﬁnantsnõunik
prognoosima ei hakanud, vaid leidis, et ära tuleks oodata Vabariigi Valitsuse riigieelarve projekti avalikustamine.
Küll on ta aga kindel selles, et järgmise aasta kulusid tuleb
planeerida ettevaatlikult.

Arengukava realisatsiooniplaan aastateks 2009-2011
Kuulanud ära volikogu esimehe Enno Alliksaare ettekande arengukava realisatsiooniplaani prioriteetidest ja prognoositavatest rahalistest vahenditest, otsustas volikogu Järvakandi valla arengukava realisatsiooniplaani kinnitada.
E. Alliksaare sõnul on realisatsiooniplaani koostamisel
tähelepanu pööratud eelkõige sotsiaalobjektidele, maksimaalselt loodetakse hankida euroraha. See on juba olemas
rahvamaja ja noortekeskuse renoveerimiseks. Kuid lasteaed ja gümnaasiumi staadion vajavad samuti renoveerimist, hooldekodu ja klaasimuuseum laiendamist.

Rahvamaja vara jääb alles
Kuulanud ära abivallavanem Sirje Meti ettekande, otsustas
volikogu tagada Järvakandi Vallavalitsuse poolt projektitaotluse “Järvakandi Rahvamaja renoveerimine” tulemusena renoveeritud Järvakandi Rahvamaja vara säilimine
ja avalik kasutus viie aasta jooksul alates projektitaotluse
rahuldamise otsuse tegemisest ning mitte sooritama Järvakandi Rahvamaja osas tehinguid, mis annavad eelisseisundi mõnele isikule või asutusele.

Volikogu esimees lähetatakse
õppereisile
Seoses Rohelise Jõemaa Koostöökogu raames toimuva
Enno Alliksaare õppereisiga Austriasse otsustas volikogu lähetada volikogu esimehe Enno Alliksaare 17.- 24.
oktoobrini Austriasse õppereisile ning määras päevaraha
suuruseks 500 krooni.
Lähetus on jätkuks eelmise aasta õppereisile Slovakkiasse, kus tutvuti maaettevõtlusega. Austria õppereisi
sihiks on omandada kogemusi kohaliku elukvaliteedi parendamiseks ning teenuste kättesaadavamaks tegemiseks
asulais ja külades.
JK

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

Järvakandile staadion
Kui kaua võid kesta suurusehullustus alla 1500 elanikuga alevis?
Vaadates ringi kooli ümbruses, võib esmalt tekkida
tunne, et tegemist on vabariikliku tähtsusega spordikooliga – staadion iga nurga peal.
Asja lähemalt uurides märkad peagi, et spordiplatsid on
maksimum, mis nimetust nad
kanda võivad. Omal ajal suure hurraaga alustatud rajatised
ei ole kunagi päris valmis saanud ja need, mis ka said, on
omadega läbi. Kaks suuremat
staadioni on viimastel aastatel
tuntud küll kui Rabarocki plats
ja telklaager, sporti seal enam
aga teha ei saa. Kergejõustikku saab hetkel harrastada vaid
väikesel spordiplatsil ja seda
tänu mitte meie ühistele pingutustele, vaid tänu juhusele.
Ma ei teagi, kas see on saladus, aga mu klassivend “sebis“ mõne aasta eest ühe vana
staadioni renoveerimise käigus meile 80-meetrise lõigu
kummiplaadirada. Praegusel
hetkel saab noorem huviline
enamikke kergejõustikualasid
harrastada ja vanemad mehed
on seal kahel aastal isegi mitmevõistlust pidanud. Kummiplaadid lükkasid lõppu küll
mõnevõrra edasi (kummiplaadialune rajakate on kahjuks
väsinud), kuid ausalt öeldes
on aastatega sinna kasvanud
puid-põõsaid ja minu meelest
oleks koolipark selle koha
peal sobilikum.
Siinjuures mõned tähelepanekud, mis viimasel ajal
mind justkui kuidagi torgivad.
Septembris toimuma pidanud algklasside piirkond-

Koolimajatagune plats, kuhu annaks “joonistada“ 300 m ringiga staadioni. Margus Sepp
likud jooksuvõistlused (mis
aegade algusest on Järvakandis olnud) peeti sel aastal
Kehtnas (mis pole üldse meie
piirkonnas). Kooli spordipäeva kolm ala sai kombineeritud kolme erineva platsi
peale – teisiti polnud lihtsalt
võimalik. Spordipäeva juures
teeb asja koomiliseks see, et
platside ülespanek ja mahavõtmine võtab oluliselt rohkem aega kui spordipäevale
endale kuluv aeg.
Päevi tagasi käisid Järvakandis liigamängul Hiiumaa
jalgpallipoisid. Algus oli kena, meie poisid läksid juhtima ja ilm oli ilus. Siis hakkas
aga ilm viluks kiskuma ja
mänguvanker allamäge veerema. Mõtlesin, et pole viga
ja ehk teisel poolajal asi paraneb. Vaheajal kuulsin hiidlaste juttu künklikust väljakust ja ka kõledast tuulest. Ei
meeldinud see võõraste pirin
mulle mitte üks raas. Järgmisel päeval lastega sel samal
platsil tundi pidades pidin
tõdema, et ülemere rahval
seekord päris õigus oli. Väl-

jak on tõesti üsna ebatasane
ja tuultele valla. Vaatasin siis
väljaku ümbrust päris kriitilise pilguga ning jäin mõtlema, et mida need Hiiumaa
mehed veel tagasiteel võisid
isekeskis rääkida.
Mõni aasta tagasi paistis
mere tagant Norra “rahalaev”,
mis pidi suure spordikompleksi püsti ajama – suurema
kui Kohilas. Võimas projekt
sai tehtud, aga “laev” kohale
ei jõudnud. Küsin siinjuures
(ka ise tagantjärele tark olles,
sest aega järelemõtlemiseks
on piisavalt olnud), kas meie
valla ja ümbruskonna tarbeks
nii võimast rajatist üldse vaja
on. Seda enam, et pool spordikompleksist ei kuulukski
üldse vallale, vaid vibuklubile (mille tegemistes meie
valla inimesed ju siiski osalevad). Siinjuures ei arva ma,
et vald ei peaks toetama meie
edukat spordiklubi, vaid neid
asju peaks ehk kuskilt maalt
lahus hoidma (siinkohal soovin siiralt edu jätkumist meie
laskuritele).
Võib-olla on kogu see jutt

liiga nutune ja vale. Siinjuures
on mul siiski väike ettepanek.
Meie alevile piisaks kergejõustikule ja pallimängudele ühest staadionist ja see
ei pea sugugi olema olümpiastaadioni
mõõtmetes.
Koolimaja taga on üks plats,
mis hõlmab koos kooli aiaga kokku paraja ala, kuhu
annaks “joonistada” 300 m
ringiga staadioni. Seal võiks
olla peal jalgpalliplats ja ääres korvpalli- ning rannavolleväljak. Heiteplatsid võiksid jääda ka ehk taha metsa
äärde, staadionil oleks kõik
vajalikud hüppe- ja heitesektorid (muide, joonis valmis
meil 20 minutiga).
Ühesõnaga – hubane, mõnus ja korras staadion, mis
oleks ka terviseraja algus ja
lõpp ning odavam pidada. Siis
võiks Rabarock omale platsi
saada, telklaagri ümber võiks
vabalt olla aiaga ümbritsetud
õppesõiduring ja kooli ees
oleks tore tarkusepark.
Või on see jutt liiga nõme?
Margus Sepp

Liiklusmärgid Raplamaa piiril
11. septembril paigaldas
grupp MTÜ Järvakandi
Aren-dusseltsi ning Ahekõnnu ja Selja küla mehi Pärnu- ja Raplamaa piirile liiklusmärgi “Vana-Harjumaa,
vana Järvakandi vald” ning
selgitava teabetahvli (paigaldusluba nr 80639).
Miks me seda tegime?
Esiteks soovime värskendada
eestimaalaste ajaloolist mälu.
Teiseks soovime Rapla Maavalitsusele meelde tuletada, kui
üürike on Raplamaa olemasolu
võrreldes Harju- ja Pärnumaa
sajanditepikkuse ajalooga.
Liiklusmärk “Vana Järvakandi vald” on vastus Kehtna
vallavanem Kalle Toometile, kes 6. juunil Raplamaa
Omavalitsuste Liidu (ROL)
juhatuse esimehena blokeeris ROL-i juhatuse eelnõuprojekti. Projekt nägi ette
esitada Vabariigi Valitsusele
ettepanek Ahekõnnu, Nõlva
ja Selja küla üleandmiseks
Kehtna vallalt Järvakandi
vallale. Samuti taunime märgi paigaldamisega 17. juunil
Kehtna Vallavolikogu ettepa-

nekut Järvakandi Vallavolikogule, milles Raplamaa terviklikkuse säilitamise nimel
avaldati soovi ühisistungi
korraldamiseks. Selle ühisistungi teemaks oleks olnud
Järvakandi-Kehtna ühisvalla
moodustamine. Kehtna ettepaneku kohaselt sobib arutada Järvakandi vallale osavalla staatuse andmist Kehtna
vallas õigusega pakkuda haldusteenust lähiküladele.
Kuna Kehtna vald on eiranud üle kümne aasta Järvakandi lähikülade rahva soovi
taas liituda Järvakandi vallaks,
on Järvakandi seisukohalt
võimalik alustada ühinemisläbirääkimisi Kehtnaga järgmistel tingimustel: 1. Kehtna
vald ühineb rõngasvallana
kõrgema staatusega haldusüksusega Järvakandi alevvald
Järvakandi vallaks. 2. KehtnaKeava piirkond saab osavalla
staatuse keskusega Kehtna
alevik. 3. Kaerepere ja Ingliste piirkond korraldab rahvahääletuse halduskuuluvuse
määramiseks (Rapla ja Juuru
vald, Kehtna osavald).

Pärnu- ja Raplamaa piiril. Vasakult: Eimar Kipper, Ants Sepp,
Mart Järvik, Vladimir Doktorov, Enno Alliksaar ja Marko
Matson.
Mart Järvik
Järvakandi valla seisu- Vastseliina valda. Mõlema
kohad on esitatud ROL-ile valla volikogud nõustusid
19.06.2008.
külakogukondade tahteavalHaldusküsimusele Keht- duse seadustamisega. Kahnaga alternatiivset lahendit juks keegi ei jäädvustanud
kohtasime 14.08.2008 Ra- Tohvi esinemisel Kehtna
plamaa omavalitsuste tege- vallavanema Kalle Toometi
laste õppereisil Võrumaal. haput näoilmet.
Kehtna vallavolikogu ja
Kohtumisel Vastseliina vallavanema Raul Tohviga Vast- -valitsus, kaaluge, kas teile
seliina ordulossi ees ütles val- teeb au olla kadunud N. Liilavanem, et algselt kuulus ala du mõttemaailma mantlipäMeremäe valla haldusalasse. rija Eestimaal.
Piirkonna kuue küla elanikud
Enno Alliksaar
tegid allkirjastatud ühisavalMTÜ Järvakandi
duse ületulekuks Meremäelt Arendusselts juhatuse liige
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POLITSEI

Tunnustati konkursi “Minu
klaas” parimaid
Eesti klaasipealinnas Järvakandis 26. juunist 14. septembrini avatud üle-eestilisel
õpilastööde konkurss-näitusel MINU KLAAS 2008
olid esindatud andekad noored üle Eesti.
Konkurss-näitusel osalesid Eidapere Kooli kunstiring ja rahvamaja kunstituba,
E. Vilde nim. Juuru Gümnaasiumi klaasikunstiring,
Jõhvi Kunstikool, Jõõpre
Põhikool, Järvakandi Gümnaasium, Järvakandi Klaasimuuseumi klaasikunstiring,
J. Westholmi Gümnaasium,
Konguta Kool, Maidla Lastekodu kunstiring, Misso
Keskkool, Märjamaa Muusika- ja Kunstikool, Rapla
Ühisgümnaasium, Tallinna
Kopli Kunstigümnaasium,
Tallinna Nõmme Noortemaja klaasikunstiring, Tiina
Lumiste Kunstistuudio, Türi
Majandusgümnaasium, Vastseliina Gümnaasium.
13. septembril autasustati Järvakandis kolmes vanusegrupis (alg- ja põhikool
ning gümnaasium) auhinna
võitnud õpilasi.
Žürii koosseisus MaieAnn Raun (žürii esimees,
klaasikunstnik, Eesti kuns-

tiakadeemia professor), Pilvi Ojamaa (klaasikunstnik,
Tarbeklaasi kauaaegne disainer), Anne Tiivel (Eesti
Tarbekunsti- ja Disainimuuseumi teadur), Kaja Vaikre
(klaasikunstnik, Järvakandi
Klaasistuudio OÜ juhatuse
liige), Janne Maasing (noor
klaasikunstnik), Sirje Mett
(Järvakandi abivallavanem)
otsustas välja anda igas vanusegrupis peaauhinna ja
kolm võrdset auhinda, kuna
pingerida kujunes väga heade ja samaväärsete tööde vahel suhteliselt tasavägiseks.
Võitjatele kujundasid ja
valmistasid klaasist auhinnad Järvakandi Klaasistuudio kunstnikud: peaauhind –
akvarelselt voolava värvilise
klaaslindiga lillevaas, autor
Eero Vaikre; eriauhind – värvilise sisejoonisega monoliitne klaasobjekt, autor Eero
Vaikre; auhind – lilleõiekujuline küünlaalus, autor Eili
Soon. Teksti “Järvakandi.
Minu Klaas 2008” kujundas
ja graveeris auhindadele Kaja Vaikre.
Eili Soon, projektijuhtkuraator
Maie-Ann Raun, žürii
esimees

Järvakandi arvudes (1.08–18.09.2008): väärteoteateid 12,
LE nõuete rikkumisi 10, muid sündmusi / teateid 6, kuriteoteateid 5.
4.09. kell 9.20 juhtis Tallinna mnt 17 juures juhtimisõiguseta meesterahvas mootorsõidukit Opel Vectra, olles varem sellise teo eest karistatud Pärnu Maakohtu poolt. Sõidukil oli läbimata korraline tehnoülevaatus (alates 2005.
aastast) ja puudus kohustuslik liikluskindlustus.
12.09. kell 8.30 toimetati Tallinna mnt 33 politseijaoskonda mees, kes juhtis alkoholijoobes mootorsõidukit Vaz
2107, olles samalaadse teo eest eelnevalt karistatud.
27.08. südaööst kuni kella 5-ni on vaba juurdepääsu kasutades varastatud Rahu 7 maja ees asuvast varjualusest
3 jalgratast: Tunturi, Classic Star ning Classic. Vargusega
tekitati kahju kokku 6300 krooni.
Maist augustini on 1971. aastal sündinud meesterahvas
kuritahtlikult kõrvale hoidunud oma nooremale kui 18aastasele lapsele kohtu poolt väljamõistetud igakuise elatusraha maksmisest.
14.08. kella 24 ja 3 vahel varastati Tallinna mnt 21 juurest
vaba juurdepääsu kasutades lukustamata jalgratas TREK.
Vargusega tekitatud kahju 6021 krooni.

Rattavargustest

Eesti Kunstiakadeemia emeriitprofessor Maie-Ann Raun
autasustamas Järvakandi Gümnaasiumi kunstiõpetajat
Maret Ungat.
Tanel Klaar

ZÜRII TUNNUSTAS JÄRVAKANDI NOORI KUNSTNIKKE
KLAASTAIESED. Auhind: dekoratiivplaat “Tantsijad”, värvusetu klaas, liivsöövitus. Autor ANU SOODLA,
12. klass, Järvakandi Klaasimuuseumi klaasikunstiring, juhendaja Eili Soon. Eriauhinnad: klaaskuul “World 2008”
– kõige ﬁlosooﬁlisem teos, ülipeen graaﬁline teostus liivsöövitustehnikas. Autor KRISTIINA JAKIMENKO, 10.
klass, Järvakandi Klaasimuuseumi klaasikunstiring, juhendaja Eili Soon.
JOONISTUSED, MAALID, KOLLAAŽID. Auhind: värviline joonistus “Klaasesemed ja suur õun”. Autor GLORIA KOGER, 4. klass, Järvakandi Gümnaasium,
juhendaja Maret Unga. Peaauhind: kollaaž “Loodusmotiividega klaaskuul”. Autor AGNES LEISTE, 7. klass, Järvakandi Gümnaasium, juhendaja Maret Unga. Auhind:
kollaaž “Klaaside öine eluviis”. Autor RAIGO LUHT, 6.
klass, Järvakandi Gümnaasium, juhendaja Maret Unga.
Peaauhind: pastelljoonistus “Klaaspudelid”. Autor MARI
LAIDEMÄE, 11. klass, Järvakandi Gümnaasium, juhendaja Maret Unga. Auhind: pastelljoonistus “Klaaspudelid”.
Autor ALIIS LEISTE, 11. klass, Järvakandi Gümnaasium,
juhendaja Maret Unga. Auhind: pastelljoonistus “Klaas-

pudelid”. Autor PETRA KOGER, 11. klass, Järvakandi
Gümnaasium, juhendaja Maret Unga. Eriauhinnad: maal
“Klaasipuhuja” – rõõmsates värvides meeleolukas pilt.
Autor LAURA LUHT, 5. klass, Järvakandi Gümnaasium,
juhendaja Maret Unga; värviline joonistus “Sõrmus” – suurepäraselt joonistatud tahuliseks lihvitud monumentaalne
sõrmusekivi, valmis kavand materjalis teostamiseks. Autor
ANNELIIS ETVERK, 9. klass, Järvakandi Gümnaasium,
juhendaja Maret Unga.
PUBLIKU LEMMIKUD: “Lauakell“ – värvirõõmus
ja kaunis. Autor KADI SAU, 11. klass, Tallinna Nõmme
Noortemaja klaasikunstiring, juhendaja Lea Maurer; “Suvi
läbi klaasi” – humoorikas värviline joonistus klaasprillidega. Autor AN-LIIS AMUR, 11. klass, Türi Majandusgümnaasium, juhendaja Leelo Männa; “Seinakell“ – värvusetust klaasist, reljeefsete detailidega, ilusad proportsioonid.
Autor MARIE VAINUMETS, 7. klass, Tallinna Nõmme
Noortemaja klaasikunstiring, juhendaja Lea Maurer.
PARIM ÕPETAJA: Tallinna Nõmme Noortemaja
klaasikunstiõpetaja LEA MAURER ning Järvakandi Gümnaasiumi kunstiõpetaja MARET UNGA.

Värsked gümnasistid löödi rebasteks
19. septembril toimus Järvakandi Gümnaasiumis taas
iga-aastane rebaste (kümnendike) ristimine, mida
tavapäraselt korraldas 12.
klass. Aastaid toimunud üritus on ammu muutunud traditsiooniks.
Kui tihti nimetatavad
gümnasistiks saamise rituaali läbinud toimunut retsimiseks, siis tänavu oli see siiski
rohkem nn ristimine. Võrreldes eelmiste aastatega,
möödus see päev leebemalt,
olemata jäid negatiivsed

emotsioonid ja polnud ka hilisemat halba vastukaja.
Rebastepäeva hommikul
koguneti juba kell 6. Kõike,
mis 12. klassi poolt kavandatud, tehti lõbu ja naljaga, asja
võeti ikka positiivselt. Rebasekutsikad pidid jooksma,
hüppama, sööma, jooma ning
vandegi andma. Rebaseks
löömisel said kõik endale väga omapärased nimed.
10. klassi nimel võin
kinnitada, et jäime väga rahule, sest tegelikult ootasime
hullemat ja olime kõigeks

Rebasekari pidupäeval.

valmis. Võtsime kõigest
rõõmuga osa. Päev oli väga
naljakas ning meeldejääv.

Merle Morozova

Rebasekutsikate nimel
Andetu Anna ja
Sigatsev Sandra

Pooleteise kuu jooksul on Järvakandis sagenenud jalgrattavargused. Puutumata on jäänud Vene päritolu jalgrattad.
Suunaksin tähelepanu asjaolule, et varastamise hetkel olid
jalgrattad lukustamata. Panen jalgrattaomanikele südamele, et oma vara eest tuleb kõigepealt ise hea seista.
Mõlemal eelmainitud juhul oleks võib-olla halvimast päästnud jalgrataste lukustamine. Millegipärast on
aga väikestes kogukondades levinud arvamus, et kõik on
omad ning midagi halba juhtuda ei saa. Selline arvamus
on kahjuks aga petlik ning suur võib olla omaniku ehmatus, kui ta ühel hetkel maja ette jäetud lukustamata vara
üles ei leia.
Eesti Politsei kodulehel (www.politsei.ee) on kirjas
nõuanded, kuidas vältida kuriteo ohvriks langemist. Samas saab infot leitud esemete kohta.
Jalgratas on populaarne varastamisobjekt, sest selle
saab kiiresti edasi müüa. Sellepärast tuleb oma sõiduvahend lukustada isegi siis, kui korraks poodi lähed. Jalgrattaraamile võiks märkida oma isikuandmed, siis on
politseil seda lihtsam tagastada. Kirjuta üles oma jalgrattale iseloomulikud üksikasjad ja tee sellest igaks juhuks
ka foto. Ratta varguse korral aitab kirjeldus politseil õige
omaniku üles leida. Tugevast metallist valmistatud jalgrattalukud on kõige tõhusamad. Ketid võivad küll juhuvarga minema peletada, kuid sobivate vahenditega on
neid kerge katki lõigata.
Rattale tuleb leida tugev kinnituskoht, näiteks laternapost või käsipuu. Kui jalgratta rattaid on lihtne lahti monteerida, kinnita esiratas jalgrattalukuga raami ja tagaratta
külge.
Jaan Sildoja, konstaabel
Konstaabli telefon 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).

Lapsed rikuvad seadust
Meenutades kevadet ja suve, peame esitama kurvaks tegevat statistikat. Seitsme kuu jooksul on lapsed 299 korral
rikkunud alkoholiseadust ning 175 korda tubakaseadust.
Muret tekitavad õhtused rahurikkumised. Noored on
õhtuti väljas tihti ülemeelikud ja lärmakad ning unustatakse kella vaadata. Nii tekivad tülid inimestega, kes soovivad hilistel õhtutundidel rahu ja vaikust nautida. Igal
vallal on oma avaliku korra eeskiri, millest tuleb korraliku kodanikuna kinni pidada. Siin peavad noortele eeskuju
andma täiskasvanud.
Suve valupunktiks on taas kord olnud noored mopeedijuhid. Laps tohib juhtida mopeedi alles 14-aastasena ja
tal peab olema sõiduteel sõites kaasas juhiluba. Mopeedi
juhiloa saamiseks pöörduge koos lapsega lähimasse autokooli, kus saab läbida vastava kursuse ja ning sooritada
eksami.
Liiklusteemadel kõneledes tuleb taas kord rääkida arvudest, mis just rõõmsameelseks ei tee. Käesoleva aasta
seitsme kuuga on liikluseeskirja nõuete vastu eksinud 98
liikluses kergliiklejana (jalakäija, jalgrattur, mopeedijuht)
osalenud alaealist. Lisaks 29 last, kes on mootorsõidukit
juhtinud juhtimisõiguseta. Hirmutav on aga see, et kuus
lapsjuhti on olnud liikluses alkoholijoobes.
Eve Sirel, Rapla noorsoopolitsei
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Kommunaal laiendab tegevust
Järvakandi elanik teab kommunaali kui asutust, mis varem saatis laiali üüriarveid, korjas elanikelt raha, ja kui
katus remonti vajas, selle ära lappis või teatas, et seda veel
ei saa, sest majal arvel pole piisavalt raha.
Ka tänane kommunaal saadab välja vee- ja kanalisatsiooniarveid ning haldab veel ka mõningaid korterelamuid
(n-ö sotsiaalmaju), kuid on samas ka oma funktsioone
laiendamas.
Juhataja Riigo Radiku sõnul OÜ Järvakandi Kommunaal tänaseks oma tegevusraamistikku tublisti laiendanud.
On soetatud ekskavaator-laadur ja kraanaga multifunktsionaalne kallur (vajadusel saab kasti paigaldada reoveemahuti, pumba trasside ja settekaevude puhastamiseks jms).
Lisaks trassihooldusele ja -ehitusele kasutatakse eelnimetatud tehnikat ka teenuste (kalluriteenus, kaevetööd, pinnaseplaneerimine jms) osutamiseks.
OÜ Järvakandi Kommunaal on juba oma jõududega
renoveerinud tänavavalguste Tallinna mnt Pärnu-poolses
otsas ja vahetanud välja kanalisatsioonitrassi teenindusmaja ning Tallinna maantee vahel, käesoleval ajal ollakse
hõivatud Energia tänava kõnnitee rajamisega (seoses jäätmeplatsi ehitamisega kommunaali kõrvale).
Käimas on ka ehitusbrigaadi moodustamine, et oma
jõududega oleks vallas võimalik teostada ka suuremaid
remonditöid.
JK

Tunnustatakse maanaisi
Selleks, et tunnustada Eesti maanaisi ja nende tööd, kuulutab Eesti Põllumajandusmuuseum 2008. aastal välja konkursi “Maanaine ajas ja ruumis”, mille raames koostame
samanimelise näituse. Samuti hakkame alates 2008. aasta
novembrist välja kuulutama kuu maanaist, kuhu on oodatud kandideerima nii üksikkandidaadid kui ka maanaiste
seltside esitatud nominendid. Kogutud materjali põhjal
valitakse 2009. aasta mais emadepäeval aasta maanaine.
Konkursi raames ootame maal elavate või elanud
naiste meenutusi igapäevaelu toimetuste, kombestiku, töö
ja pereelu kohta. Olulised on maanaise isiklikud kogemused, tõekspidamised ja vaated ning hinnangud igapäevasele maaelule. Olmekirjeldused peaksid olema võimalikult detailsed ja täpsed. Mälestusi võiks täiendada fotode,
dokumentide, esemete või muu materjaliga. Kogutud materjal säilitatakse Eesti Põllumajandusmuuseumis ja kasutatakse 6. märtsil 2009 avatava näituse “Maanaine ajas ja
ruumis” koostamisel.
Materjale ootame Eesti Põllumajandusmuuseumi
aadressil Pargi 4, Ülenurme 61714, Tartu maakond kuni
2009. aasta veebruarini. Juurde palume kindlasti märkida
oma nime, sünniaasta ja kontaktandmed.
Infot näituse ja konkursi kohta saab telefonil 738 3819
või e-posti aadressil kerle.arula@epm.ee.
Vaata ka muuseumi kodulehte www.epm.ee, kus alates 1. augustist on võimalik valida kuu maanaist.
Kersti Leis, Eesti Põllumajandusmuuseumi
programmi- ja teabejuht

Papli, Kase, Põllu ja Uue
tänava elanikud
Prügiveoﬁrma RagnSells pakub teile “rohelise ringi” võimalust.
Roheline ring tähendab seda, et prügiauto sõidab kord
kuus maja ukse eest läbi ja korjab taaskasutatava prügi
kodust ära. Kilekotti võib panna segapakendeid ehk siis
klaas-, plast-, metall- ja tetrapakendeid. Paberjäätmeid antud kotti panna ei tohi. Koti maht on 150 liitrit.
Teenus on tasuta, kuid kui kott pole määratud päevaks väljas või koer on lahti, kott katki kistud vms, s.t
olekus, kus kotti kaasa ei saa võtta, siis tuleb tasuda tühisõidu eest 59 krooni. Kilekottide vahetamine toimub
kokkuleppel – kas saadetakse autojuht, kes võtab vana
koti ära ja paneb uue asemele, või saadetakse mitu kotti
korraga. Esimene kott saadetakse koos sorteerimisjuhendi ja graaﬁkuga posti teel. Enam ei peaks te otsima
konteinerit, mis on “ehk veel tühi”, vaid kogute nõuetekohaselt puhastatud prügi rohelisse kilekotti ja jätate
koti teenuse pakkujaga kokkulepitud kohta. Et selline
ring teoks saaks, on vaja kokku saada vähemalt 20 majapidamist. Kellel antud piirkonnast on soovi teenusega
liituda, teatage sellest telefonil 489 4715, 5346 8292
või ene@jarvakandi.ee
Ene Nüganen, majandusnõunik

Eesti Ajalehtede Liit kutsub osalema 8. oktoobril Tallinnas Postimaja
(Narva mnt 1) keldrikorruse suures saalis toimuval fotoseminaril
“Pressifoto pildistavate telefonide ajastul”
Peaesineja Euroopa üks suurimaid pressifoto asjatundjaid, fototoimetaja ja
Suurbritannia Westminsteri Ülikooli pressifoto õppejõud Colin Jacobson.
Sihtrühm: fotograaﬁd, fototoimetajad, kujundajad jt huvilised
Osalustasu: EALLi liikmetele 500 krooni, mitteliikmetele 900 krooni
(sisaldab lõuna- ja kohvipausi). Registreerimine kuni 3. oktoobrini
eall@eall.ee või 646 1005.
Seminaril on tõlge inglise keelest eesti keelde.
Seminari juhib SL Õhtulehe peatoimetaja Väino Koorberg.

Betoontoodete tootja CELASTONE OÜ
pakub tööd järgmisel ametikohal:

Seoses oktoobrist maini kestvate
renoveerimistöödega jätkab
Järvakandi Rahvamaja oma tegevust
TEENINDUSMAJAS
taidluskollektiivid I korrusel
töökabinetid II korrusel
ringide toimumise kohad kokkuleppel
Parimat soovides
Teie rahvamaja

PIILUPARDI MÄNGUTUBA
RAPLAS TAAS AVATUD

TOOTMISTÖÖLINE
Tööülesanded:
· toote kvaliteedikontrolli teostamine
· tootmisliini ja seadmete korrashoid
Kasuks tuleb:
· keevitamiskogemus
· laaduri ja kahveltõstukiga töötamise kogemus
· kohusetundlikkus, täpsus
Kontakt:
Kuido Karula, tel. +372 510 1936, Orgita küla,
Märjamaa vald, Raplamaa 78313

lastehoid ja mängimine
K, N kell 10–21, R kell 10–17 ja kultuurikeskuses
toimuvate teatrietenduste ajal
lemmikloomaring, muinasjututuba,
meisterdamisnurgake, lastekino
(neljapäevaõhtuti)
võimalus korraldada
sünnipäevapidusid
Lisainfo www.piilupart.ee
Jane Schelejev
tel 528 9771

CV palume saata e-posti aadressil
kuido.karula@celastone.ee

Laupäeval, 11. oktoobril
algusega kell 11.45 Järvakandi staadionil

Jumalateenistused
Järvakandi Pauluse
kirikus

· Toimub liikumine jalutamisest kuni rattakrossini
· Tegevust igale eale ja maitsele!
Täpsem ajakava lähipäevil!
• Pühapäeval, 5. oktoobril kell 16 lõikuspüha
armulauaga jumalateenistus, laulab koguduse
ansambel
• Pühapäeval, 19. oktoobril kell 16 armulauaga
jumalateenistus
Jumalateenistused Järvakandi (Kehtna) Peetri kirikus
• Pühapäeval, 26. oktoobril kell 15.30 armulauaga
jumalateenistus

Detailplaneeringu avalik arutelu
Järvakandi Vallavalitsus kuulutab välja
1. Mai tänava ja Eidapere tee vahelise
maa-ala (6,9 ha) detailplaneeringu eskiislahenduse
avaliku arutelu, mis toimub 9. oktoobril 2008. a kell 16
Järvakandi Vallavalitsuses.
Planeering käsitleb Järvakandi Klaasitööstuse 1920.
aastate hoone vähendatud mudeli rajamist, matkarada,
kergraudteed (selgitab Eidapere tee vana kasutusviisi),
metsaala, laadaplatsi ja mänguväljaku uut asukohta. Lisaks määratakse ära ehitusõigused ja juurdepääsuteed.
Tule kohale ja võta osa ajaloost ja tulevikust! Sinu arvamus on tähtis.

Järvakandi Vallavalitsus kuulutab välja Rahu tn 18
(hooldekodu) kinnistu (6850 m2) detailplaneeringu eskiislahenduse avaliku arutelu, mis toimub 10. oktoobril
2008. a kell 16 Järvakandi Vallavalitsuses.
Planeering käsitleb maa-alale L-kujulise hooldekodu
juurdeehitise ja avaliku ujula rajamist.
Vana hoone oleks seotud uuega teise korruse kaudu. Juurdeehitis sisaldab ka lifti. Kõrvalhoone läheks
lammutamisele. Võimalikult palju kõrghaljastust säilitatakse.
Täpsema ülevaate saamiseks ja oma arvamuse väljaütlemiseks tulge ise kohale. Oma silm on kuningas!
Järvakandi Vallavalitsus

OÜ L A N D E K E R
Ostame kasvavat metsa,
metsamaad ja raieõigust
 hind kuni 120 000 kr hektar
(ka läbi raiutud ja hüpoteegiga)
Telefon 489 4055,
 ettemaksu võimalus
511 0415, 517 9866,
 maamõõtmine
faks 489 4962
 nõustamine
Rapla, Tallinna mnt 22/24,
ja abi asjaajamisel
III korrus
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