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Minikarikasarja III etapp
20. augustil toimus Tupiku krossirajal minimotokrossisarja III etapp, võisteldi seitsmes masinaklassis (sh ka
väikesed poisid). Kokku osales 82 võistlejat, nende seas
võidusõitjad Lätist.
Noorteklassis paistsid kohalikest sõitjatest silma II
koha võitnud Siim Tammiste, Tanel Turro (5.) ja Rainer
Varblane (6.). Klassis 35+ tuli teiseks Mati Tagapere.
Krossietapi ühe korraldaja Mati Tagapere hinnangul
läks võistlus korda. M. Tagapere: „Tänan korraldajate nimel kõiki osalejaid ja toetajaid!“

Rahvaesindajad Järvakandis

I ja XII klass õppeaasta avaaktusel.
Järvakandi Gümnaasiumi I klass: Egon-Marten Anto, Steven Araslanov, Birgit Jaansalu, Edgar Jaroševitš, Maret Kane,
Ander Leiste, Aldo Pärn, Marko Pärnpuu, Jaan Johannes Randla, Annaliis Tiik, Eelike Vaikre. Klassijuhataja õp Kristi
Lehtla. Järvakandi Gümnaasiumi XII klass: Katriin Beresnev, Anneliis Etverk, Jaanika Kalvik, Jane Kitsapea, Elina
Roots, Marjete Rüpp, Andra Stražev, Anna Šerstjuk. Klassijuhataja õp Margus Sepp.

Taasavati Järvakandi noortekeskus
Loe ka lk 3

25. ja 26. augustil külastas Järvakandit mitu riigikogulast
ja europarlamendi liige Tunne Kelam.
Isamaa ja Res Publica Liitu kuuluvad saadikud viibisid
Järvakandis oma parlamendifraktsiooni Raplamaale korraldatud väljasõidu raames.
Kolmapäeval, 25. augustil oli IRLi kuuluv riigikogulane Erki Nool külas vibuklubis Ilves, kus jagas oma spordialaseid mõtteid ja kogemusi väikeste ja suurte ilveslastega. Uue kogemuse sai ka külaline, proovides laskmist
nii sport- kui ka plokkvibust.
26. augustil osalesid IRLi esimees Mart Laar, samasse
erakonda kuuluvad Euroopa parlamendi liige Tunne Kelam ja Riigikogu keskkonnakomisjoni liige Mari-Ann Kelam Järvakandi Avatud Noortekeskuse avamisel. Samas
viibisid ka parlamendiliikmed Katrin Karismaa Krumm
Reformierakonnast ja Peeter Kreitzberg Sotsiaaldemokraatlikust Erakonnast.
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Peeti Toomas Kivilo II
mälestusvõistlus

Pidulik lindilõikamine.

4x Aleksander Kuruson

„Rahapuu“ istutamine.

20.–22. augustini toimus Järvakandis Balti- ja Põhjamaade kõrgeima tasemega vibuvõistlus Järvakandi Open
2010. Teist aastat peeti seda ka Toomas Kivilo mälestusvõistlusena.
Tulejoonele astus ligi sada laskurit Eestist, Lätist, Leedust, Soomest ja Rootsist. Traditsioonilised rändauhinnad
harjutuses FITA-1 anti välja väga kõrgete tulemuse eest:
sportvibu klassis võitsid Antti Tekoniemi (Soome, 1324
silma) ja Inga Kizeliauskaite (Leedu, 1290), plokkvibu
klassis Marko Järvenpää (Soome, 1389) ja Jelena Babinina (Leedu, 1364). Veel võisteldi individuaalses olümpiaringis (OR) ja võistkonnavõistluses.
Järvakandi Ilvese laskuritest tõusid poodiumile Mariel
Jäätma (OR I koht), Eve Kivilo (OR II), Reena Pärnat
(OR III), Siret Luik (FITA II), Ilvese naiskond (Luik,
Preimann, Pärnat – I), Ilvese segavõistkond (Preimann,
Agu – II) ja Kalevi võistkond (Mardu, Jäätma, Kaldamäe
– II).
Korraldajad tänavad Järvakandi Vallavalitsust, kohalikke ettevõtteid ja teisi toetajaid!
Siret Luik

Kallid järvakandilased!

Jututoas.

Noored noortekeskuse avamisel – esineb Rotten Mankind.

Järvakandi Gümnaasium kutsub teid üles kooli raamatukogule laste- ja noortekirjandust annetama. Et raamatukogu ei suuda piisavalt varustada õpilasi kohustusliku
lugemisvaraga, on kõigi abi teretulnud.
Eelistatud raamatute nimekirja leiate kooli ja Järvakandi valla kodulehelt, kuid oodatud on ka tänapäeva populaarsemad laste- ja noortekirjanduslikud teosed.
Järvakandi Gümnaasium
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VOLIKOGU
Pärast suvist tööpausi kogunes volikogu taas 25. augustil.
Vallasekretär Sigrid Algre tutvustas valimiskomisjoni 2.
augusti 2010. a otsust, millega peatati Katrin Kuuma volitused (seoses asumisega ametisse vallavalitsuse ametnikuna) ning määrati volikogu uueks liikmeks Piret Lindmaa.
Järvakandi alevi ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava täitmisest
Ettekandega Järvakandi valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava 2010–2025 täitmisest esines
vallavanem Mart Järvik. Ühtlasi tutvustas ta Keskkonnainvesteeringute Keskusele tehtud taotlust „Järvakandi reoveekogumisala veemajandusprojekt“ ning andis lühiülevaade keskkonna mõjude hindamisest antud valdkonnas.
Volikogu võttis informatsiooni teadmiseks.
Arvamuse andmine OÜ Järvakandi Soojus saasteloale
Kuulanud ära OÜ Järvakandi Soojus juhataja Aleksander Kurusoni ettekande välisõhu saasteloa taotluse kohta,
otsustas volikogu toetada saasteloa andmist osaühingule
Järvakandi Soojus.
Volikogu aseesimehe valimine
Seoses senise volikogu aseesimehe Katrin Kuuma volituste lõppemisega valis volikogu uueks aseesimeheks
Marko Matsoni.
Sotsiaalkomisjoni esimehe ja aseesimehe ning eelarvekomisjoni aseesimehe valimine
Volikogu valis sotsiaalkomisjoni esimeheks Eha Terase
ja aseesimeheks Liis Mail Moora, eelarvekomisjoni aseesimeheks valiti Raul Kivilo.
Haldus- ja arengukomisjoni ning sotsiaalkomisjoni
koosseisu muutmine
Volikogu kinnitas sotsiaalkomisjoni liikmeks Katrin
Kuuma ning haldus- ja arengukomisjoni liikmeks Piret
Lindmaa.
Volikogu otsuste muutmine
Volikogu kinnitas Raplamaa Omavalitsuste Liidu asendusliikmeks ja Eesti Linnade Liidu asendusliikmeks Marko Matsoni.
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Arvelduskonto loomisest
lasteaia toetuseks
Eelmise õppeaasta lõppedes avaldasid mitu lapsevanemat
soovi lasteaeda rahaliselt toetada. Lasteaia „murelaps“ –
mänguväljak, samuti majasisene materiaal-tehniline baas
vajaksid hädasti renoveerimist ja uuendamist.
Koostöös Järvakandi vallavalitsusega on tänaseks
avatud toetusfond, mille vahenditest saaksime teie abiga
lasteaia olukorda oluliselt parandada. Heategevus annab
eelkõige tegijale endale hea tunde, rõõmsa meele ning
teadmise, et on midagi suurt ja olulist korda saadetud!
Pealegi võidavad igast väikesest toetussummast mitmekordselt MEIE LAPSED!
Nimetatud toetusfondi on võimalik annetusi teha nii
eraisikutel kui ka ﬁrmadel.
Arvelduskonto on 1120074300 Swedbank AS või
10802000070008 SEB pangas. Toetussumma saajaks tuleb märkida Järvakandi Vallavalitsus ning selgitusse tekst:
Lasteaia toetus.
Heivi Kipper
lasteaed Pesamuna juhataja

Tutvustatakse tööturuolukorda
7. oktoobril kell 10–13 oodatakse Järvakandi Kultuurihalli töötuid ja teisi huvitatuid oma teadmisi täiendama ja
tööturusituatsioonideks ette valmistama.
„Inimesed omavad sageli ebapiisavalt informatsiooni
töötusest, Eesti Töötukassa pakutavatest teenustest ning
suundumustest. Paremini on toimuvaga kursis Töötukassa teenuste kasutajad. Selle lünga vähendamiseks tuleb
Töötukassa kohapeale, et rääkida meie elu mõjutavatest
teemadest töötuse valdkonnas,“ rääkis Eesti Töötukassa
Raplamaa osakonna juhataja Hetti Kask. Kask lisas, et
räägitakse tööturuolukorrast Raplamaal, Eesti Töötukassa
tegevusest, maakonna ettevõtluskeskkonnast ja Raplamaa
Arendus- ja Ettevõtluskeskuse teenustest, tööotsingust,
kandideerimisdokumentidest ning töövestlusest.
Pärast teemade läbimist on võimalus individuaalsete
küsimustega pöördumiseks, CV koostamiseks, karjäärinõustamiseks. Oma osalemissoovist palutakse teatada
e-postiga reelika.pregel@tootukassa.ee.
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Väljaandja Järvakandi Vallavalitsus
Järvakandi, Tallinna mnt 17
Toimetaja Jaanus Randla; tel 489 4710
e-post: kaja@jarvakandi.ee
Trükk: Kuma trükikoda

Tagasivaade möödunud kaheksale kuule:

valla eelarve on endiselt pingeline
Läinud aasta kaheksale
kuule tagasi vaadates meenuvad esmalt tõeliselt lumerohke talv ja väga kuum
suvi. Kevad oli nende kahe
erakordselt toreda aastaaja
vahel oma eripäradega veidi
tagasihoidlikum. Esimesena
meenuvad kevadine suurvesi ja jääminek suurematel
jõgedel.
Talv oma lumerohkuse
ja tuiskudega pakkus tublisti tööd teehooldajatele, lumekoristajatele. Üle mitme
aasta võisime teepervedel
näha üle peade ulatuvaid
lumevalle, kitsamatel tänavatel katsid lumevallid ligemale poole tänava laiusest,
aga suusamõnusid nautisime
täiega ...
Lumekoristamisega saime kenasti hakkama, aga
hind, mis tehtu eest maksta
tuli, viis meil enamiku teede
aastahoolduse rahadest. Üle
poole Raplamaa valdadest
oli sunnitud kogu aasta teede
eelarverahad ära kulutama
ja muude kulude arvelt veel
lisagi võtma. Aastalõpu teedehoolduskulud ootavad aga
ees.
Käesoleva aasta talv ja kevad möödusid vallavalitsuse
jaoks töiselt. Põhiline rõhk
oli suunatud avatud noorte-

keskuse renoveerimisele ja
uute projektide ettevalmistamisele. Noortekeskus sai
suve lõpuks pidulikult avatud, kahele suuremale esitatud projektitaotlusele ootame täna rahastamisotsuse
näol vastust. Suurim taotlus
on esitatud alevi ühisveevärgi- ja kanalisatsioonitrasside korrastamiseks ning
uue veehaarde rajamiseks
Tallinna mnt 13 piirkonda.
Projekti rahastamisel peaksid kõik Järvakandi elanikud
saama nimetatud trassidega
liitumise võimaluse, paranema peaks joogivee kvaliteet.
Lisaks peaksid liitumisvõimaluse saama ka alevi põhjaossa jäävad Kehtna valla
territooriumil asuvad kinnistud ja alevikalmistu.
Käesolevat eelarveaastat võib tulude laekumise
poolest pidada sarnaselt
eelmisele kehvaks. Kaheksa kuu kokkuvõttes näeme,
et meile on võrreldes 2008.
aasta sama perioodiga laekunud üksikisiku tulumaksu
24,9% (ehk 1,93 miljonit
krooni) vähem ja võrreldes
2009. aasta sama perioodiga
9,8% (0,63 miljonit krooni)
vähem. Eelmise aasta ligi
viiendiku võrra vähenenud
kulude poolest olime maa-

konnas tipus (teisel kohal
Kaiu järel), käesoleva aasta üksikisiku tulumaksu
languse poolest oleme aga
suhteliselt heal positsioonil,
ehk kümne valla seas eelviimasel kohal. Meist paremas
positsioonis on vaid Vigala
vald.
Tulude järsu langemise peamiseks põhjuseks
on kindlasti üleüldine majanduslangus. Oma osa on
selles ka meie riigi keskvalitsusel, kes vähendas
valitsuse enda tuludega
võrreldes omavalitsuste üksikisiku tulumaksu protsenti
ebaproportsionaalselt palju
ja seadustas selle seadusega. Hetkel toimubki üleriigiliste omavalitsusliitude
võitlus selle eest, et taastada
kohalike omavalitsuste normaalne rahastamine. Meie
vallale tähendaks üksikisiku
tulumaksu protsendimäära tagasi tõstmine 11,4%-lt
11,93%-le umbes poolt miljonit krooni, millega saaks
nii mõnedki olulised teehoolduse ja muud hädapärased tööd ära teha.
Otto von Bismarck on
öelnud: “Hullude seaduste ja
heade ametnikega võib alati
valitseda, halbade ametnike
puhul ei aita ka kõige pare-

mad seadused.” Sama kehtib
ka meil, meie peame hetkel
kiitma oma tublisid ametnikke. Tänu nendele ja nende
taibukusele oleme eelmisel
ja käesoleval aastal väga väikeste kulutustega hakkama
saanud. Kahjuks ei saa sama
öelda meie riigi keskvalitsuse ametnike kohta.
Käesolev aasta on raske
ka meie gümnaasiumiperele.
Õpilaste arvu langus on olnud järsk, seda eriti gümnaasiumi osas. Gümnaasiumi
riigipoolne rahastamine toimub õpilaste „pearaha“ põhiselt. See tähendab, et raha
hulk kooli eelarves väheneb
ja tuleb otsida täiendavaid
võimalusi kulude kokkuhoiuks.
Lasteaiarühmade
täituvus on küll viimastel
aastatel oluliselt paranenud,
aga selle mõju algklasside
õpilaste arvu suurenemiseks
tuleb alles mõne aasta pärast.
See tähendab, et ees on ootamas veel mitu rasket aastat ja
selle perioodi üleelamiseks
peame tegema jõupingutusi.
Oluline on, et meie noorte
peredesse sünniks palju lapsi, see on parim garantii nii
kooli kui ka üldise olukorra
paranemiseks.
Mart Järvik
vallavanem

Järvakandi valla ametiisikute majanduslike
huvide deklaratsioonid (esitatud 2010. aastal seisuga 30. aprill)
Vastavalt Järvakandi Vallavolikogu 26.04.2001. aasta
määrusega nr 10 kinnitatud ja
27.03.2002. aasta määrusega
nr 3 muudetud “Majanduslike
huvide deklareerimise korrale
Järvakandi vallas” kuuluvad
avalikustamisele volikogu ja
vallavalitsuse liikmete deklaratsioonid vallalehes Järvakandi Kaja.
Deklaratsioonid
avalikustatakse vastavalt korruptsioonivastase
seaduse
lisana toodud ametiisikute
majanduslike huvide deklaratsiooni vormile: 1. ees- ja
perekonnanimi; 2. isikukood
(ei kuulu avalikustamisele); 3.
ametikoht; 4. asutus; 5. ametipalga aste ja ametipalk; 6.–9.
andmed vara kohta; 10.–11.
andmed varaliste kohustuste
kohta; 12. andmed muude
tulude kohta; 13.–14. andmed
maksustatava tulu ja dividendide kohta (ei kuulu avalikustamisele); 14. andmed abikaasa, vanemate ja laste kohta
(ei kuulu avalikustamisele).
1. Katrin Anto 3. Volikogu
liige. 4. Järvakandi Vallavolikogu 5. Ei ole. 6. Ei ole. 7. Ei
ole. 8. Ei ole. 9. 1 arvelduskonto. 10. Õppelaen 14 322.84
kr. 11. Ei ole. 12. Töötasu OÜ
Katmal Kaubandus.
1. Katrin Kuum 3. Vo-

likogu liige. 4. Järvakandi
Vallavolikogu. 5. Ei ole. 6. 1
kinnistu. 7. Ei ole. 8. Ei ole.
9. 1 arvelduskonto. 10. Õppelaen 80 000 kr. 11. Ei ole. 12.
Töötutoetus.
1. Raul Kivilo 3. Volikogu
liige. 4. Järvakandi Vallavolikogu. 5. Ei ole. 6. 2 kinnistut. 7. Ei ole. 8. Tallink AS
aktsiad, TooRa OÜ osad. 9. 2
arveldus- ja 1 krediidikonto, 1
väärtpaberikonto. 10. Ei ole.
11. Ei ole. 12. Eesti Vibuliidu
ja OÜ TooRa töötasu.
1. Liis-Mail Moora 3.
Volikogu liige. 4. Järvakandi
Vallavolikogu. 5. Ei ole. 6. 1
kinnistu. 7. Ei ole. 8. Ei ole. 9.
2 arvelduskontot. 10. Ei oma.
11. Ei oma. 12. SA Rapla
Maakonnahaigla tunnitasu,
tasud lepingu alusel - Tervishoiuteenuse kvaliteedi ekspertkomisjon, Kaitseressursside Ametis, vanaduspension.
1. Jevgeni Pärg 3. Volikogu liige. 4. Järvakandi Vallavolikogu. 5. Ei ole. 6. Ei ole.
7. Sõiduauto (1996). 8. Ei ole.
9. Arvelduskonto. 10. Õppelaen 44 332,08 kr. 11. Ei ole.
12. AS Wendre ja JK Media
OÜ töötasu.
1. Kristo Rajasaare 3.
Volikogu liige. 4. Järvakandi
Vallavolikogu. 5. Ei ole. 6. 1
kinnistu. 7. Sõiduauto (2002).

8. R Music OÜ 1 osak 30 000
kr, Swedpank pensionifond
4736 osakut 66 304 kr, Eesti
Rockfestival OÜ 1 osa 7500
kr, Star DeLuxe OÜ 1 osa
10 000 kr, Gilgamets OÜ 1
osa 10 000 kr. 9. 2 arveldus-,
1 väärtpaberi-, 1 kogumispensionikonto. 10. Hansapank
83 085 EUR. 11. Käenduslepingud. 12. Töötasu põhitöökohal, autori- ja litsentsitasud.
1. Anatoli Riippinen 3.
Volikogu liige. 4. Järvakandi
Vallavolikogu 5. Ei ole. 6. 2
kinnistut. 7. Sõiduauto (1992).
8. Ei ole. 9. 1 arvelduskonto.
10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Palk
põhitöökohal, OÜ Järvakandi
Kommunaali nõukogu liikme
hüvitis, pension.
1. Eha Teras 3. Volikogu
liige. 4. Järvakandi Vallavolikogu. 5. Ei ole. 6. 1 kinnistu. 7.
Ei ole. 8. Ei ole. 9. 2 arvelduskontot. 10. Ei ole. 11. Ei ole.
12. Töötasu gümnaasiumis.
1. Uku Tiitus 3. Volikogu
liige. 4. Järvakandi Vallavolikogu. 5. Ei ole. 6. Ei ole. 7. Ei
ole. 8. OÜ Kennipalu Ehitus
OÜ 35 000 kr. 9. 1 arvelduskonto. 10. Ei ole. 11. Ei ole.
12. Töötasu põhitöökohal.
1. Kalju Turro 3. Volikogu liige. 4. Järvakandi Vallavolikogu. 5. Ei ole. 6. 2 kinnistut. 7. Sõiduauto (2001). 8.

Pensionifond 67 676.22 kr. 9.
2 arveldus- ja 1 krediidikonto.
10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Töötasu põhitöökohal.
1. Sirje Mett 3. Vallavalitsuse liige. 4. Järvakandi Vallavalitsus. 5. Ametipalk 15 500
kr. 6. 2 kinnistut, 1/3 elamust.
7. Sõiduauto (1994). 8. Ei ole.
9. 2 arvelduskontot. 10. Autoliising AS Nordea Finance Estonia 76 000 kr. 11. Maa hüpoteek 284 154 kr. 12. Ei ole.
1. Eerik Salumäe 3. Vallavalitsuse liige. 4. Järvakandi
Vallavalitsus. 5. Vallavalitsuse liikme tasu. 6. 2 kinnistut.
7. Sõiduauto (1993). 8. Ei
ole. 9. 1 arvelduskonto. 10.
Ei ole. 11. Ei ole. 12. Töötasu
põhitöökohal, OÜ Järvakandi
Soojuse nõukogu liikme tasu,
pension.
1. Tiiu Uuk 3. Vallavalitsuse liige. 4. Järvakandi Vallavalitsus. 5. Vallavalitsuse
liikme tasu. 6. 2 kinnistut. 7.
Ei oma. 8. Ei ole. 9. 1 arvelduskonto. 10. Ei ole. 11. Ei
ole. 12. Pension.
1. Aet-Triin Vasnu 3. Vallavalitsuse liige, gümnaasiumi
direktor. 4. Järvakandi Vallavalitsus. 5. Vallavalitsuse liikme tasu. 6. 5 kinnistut 7. Sõiduauto (2006). 8. Ei ole. 9. 1
arvelduskonto. 10. Ei ole. 11.
Ei ole. 12. Direktori töötasu.
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Väsimatu Ivi Ahtijainen pälvis
taas ministri tunnustuse

Raudmehekandidaadid võistlushoos.

Erakogu

Spordisuvi oli huvitav
Eelmisel korral jäi jutt pooleli seal, kus noored kergejõustiklased valmistusid Eesti
B-klassi meistrivõistlusteks.
Juuli esimestel päevadel võetigi Valga staadionil mõõtu
omavanustega üle vabariigi.
Kuni 14-aastaste kooli rekordi kettaheites sai enda nimele
Kauro Kruusmaa, tulemus
oli aga oodatust veelgi parem
– 45.25 andis tugevas konkurentsis igati tubli neljanda
koha. Liisa Valdas heitles jalavigastuse kiuste, kuid jäi kettaheites kahjuks esimesena ﬁnaalist välja (9. koht – 26.96),
lisaks veel 10. koht odaviskes
(26.30), Anett Kaldas hüppas
kaugust 4.34.
17. juulil tehti Järvakandis
ajalugu, esimest korda sel sajandil jõuti triatlonivõistluseni.
Kuigi idee tuli ootamatult, jõuti kiirelt tegutsedes kahe nädalaga toreda spordiürituseni.
Võistlus toimus Tupiku suusaraja ümbruses ja osutus tänu
ilmale ja raja proﬁilile oma
nime vääriliseks – „JÄRVAKANDI RAUDMEES 2010”.
Stardis oli 9 täiskasvanut ja 3
last. Esimeseks raudmeheks
krooniti Järvakandi juurtega
Jüri Vlassov, kellel kulus 250
m ujumiseks (ujuti krossiraja
tiigis), 10 km mägirattakrossiks ja 3,1 km krossijooksuks
aega 50.29,5. Kaks järgmist
kohta jäid juba koduvalda: II

Margus Sepp (51,26,4) ja III
Rait Männa (53.00,6). Lapsed
ujusid 70 m, sõitsid rattaga 1,9
km ja jooksid 0,6 km. Siin läks
võit külalisvõistlejale. I Argo
Raie (13.56,9), II Mari Lutšihhin (14.41,5) ja III Markus
Sepp (23.00,0). Võistluse peakorraldaja rolli edukalt vedanud Rait Männa: „2011 saame
jälle kokku.”
31. juulil võisteldi Järvakandi spordiplatsidel XXXI
kergejõustiku lahtistel võistlustel. Ühel peaalal (kuni
18-aastaste noormeeste kaugushüpe) läks Kalev Puri
igavesti rändav karikas teist
aastat järjest Rapla noormehele: Aner Pajula hüppas
6.10. Võistluse teisel karikaalal (meeste kettaheide)
võitis Lembit Zahkna Oliver
Puri nimelise rändkarika juba
viiendat aastat järjest (34.94).
Teine oli Tanel Kurisoo
(32.13) ja kolmas Rein Ansen
(31.42). Kauro Kruusmaa heitis 1 kg ketast seekord 41.82
ja Liisa Valdas 0,75 kg ketast
32.05 (see tulemus oleks „eestikatel” andnud tubli viienda
koha). 2000 m jooksus pidasid haarava duelli maha Sten
Ütsmüts (6.55,8) ja Steven
Johan Sepp (6.56,6). Vasaraheites näitasid taset Tanel Kurisoo (38.18) ja vanameister
Lembit Zahkna (34.28), naistest heitis Triinu Selter 27.01.

Oli veel terve rida toredaid tulemusi ja isiklikke rekordeid.
1. augustil olid jooksusõbrad juba XXIV alevijooksu
stardis. Kuigi osalejate hulk ei
olnud rekordiline, on meeldiv,
et osa võttis päris mitu kohalikku spordimeest.
Tulemused. Eelkooliealised tüdrukud (0,45 km):
I Ragne Rahuoja (Rapla,
1.45,2). Eelkooliealised poisid (0,45 km): I Egon-Marten Anto (1.57,2), II Ranel
Rahuoja (Rapla, 2.52,4). Kuni 12-aastased tüdrukud
(1,25 km): I Mari Lutšihhin
(5.34,8), II Ragne Rahuoja
(Rapla, 7.17,4). Kuni 12-aastased poisid (1,25 km): I Martin Jaansalu (5.40,1), II Tõnu
Algre (5.59,3), III Markus
Sepp (6.55,9). Kuni 18-aastased poisid (4 km): I Steven Johan Sepp (Inglismaa, 15.31,5).
Mehed (4 km): I Martin
Tamm (Rapla, 13.29,7), II Rein
Ansen (Eidapere, 16.31,2), III
Rait Männa (16.35,8). NV (2,6
km): I Lehti Lepp (16.10,1),
II Natalja Šerstjuk (17.23,8),
III Linda Erm (20.27,0). MV
(4 km): I Riho Ment (Tallinn,
14.51,4), II Andrus Pajur (Juuru, 14.56,49), III Jaan Kiik
(Tallinn, 15.09,4).
8. augustil võisteldi 14.
korda Järvakandi mitmevõistluses. Esimesel kümnel korral
võisteldi kümnevõistluses ja

nüüd neljandat korda (sportimisvõimalustele vastavalt)
siseseitsmevõistluse
aladel.
Stardis oli rekordiliselt 21
seitsmevõistlejat ja 6 võistkonda. Karmides oludes (põrgukuumus) peetud võistluses
läks esikoht Kehtnasse: Arnold
Lepiste kogus tubli summa
(3685 p). Alles viimase alaga
tõusis teiseks Steven Johan
Sepp (3269 p), möödudes
1000 m jooksuga Gerro Laivist (3210 p). 4. ja 5. koht said
võrdse punktisumma (2663 p),
parem sooritus üksikalal andis
kõrgema koha Sten Luhtojale, Rein Ansen oli 5., 6. Rait
Männa. Võistkondlikult võitis
2WIN (Arnold Lepiste, Steven Johan Sepp, Sten Luhtoja
ja Raimo Merekivi – 9620 p),
II koha sai võistkond VIIVE
JUUBEL 63,5 (Gerro Laiv, Erki Anto, Tarmo Jänts, Margus
Laasma – 7874 p) ja kolmas
Turvahooldus.ee (Rait Männa,
Silver Šefer, Siim Rostin, Tanel Kurisoo – 7481 p).
Kõigi võistluste protokollid on üleval ka maakonna
spordiliidu kodulehel raplamsl.ee.
Septembris on koolinoortel
mitmevõistlus ja välishooaja
lõpetab 25. septembril traditsiooniline heidete mitmevõistlus ning sinna vahepeale jääb
loomulikult kartulivõtt.
Margus Sepp

2.–7. augustini oli maakonna kutsehaigetel meeldiv võimalus saada osa toredast reisist Prahasse. Reisiseltskonnas oli inimesi vanuses 28–79 mitmelt elualalt.
Prahas möödus pikk päev vanalinnas: raekoda, Püha
Vituse katedraal, Karli sild. Karlovy Varys ootasid meid
tervistav bassein, allikavesi ja köisraudtee. Peatusime
veel Jasna Gora kloostris ja Kutna Hora luukabelis.
Erilised tänusõnad reisijate poolt kuuluvad Ivi Ahtijainenile, kes on juba 12 aastat korraldanud meeldivaid reise
maakonna kutsehaigetele. 12 aastat on Ivi olnud ka maakonna kutsehaigete ühingu esimees.
See ta ikka on
see vabatahtliku töö tegija,
kelles on valgust ja sära –
eales ei lõpe see ära.
Ivi tegemisi hindas 26. augustil kõrgelt ka sotsiaalminister Hanno Pevkur.
Õnnitleme!
Reisikaaslaste nimel
Heldi Tagel

Huvireisil Prahas.

Helmi Doktorov

Taasavati Järvakandi noortekeskus
Vt pilte lk 1
Juba aastaid Järvakandi
noorte käsutuses olev Eesti
Spordiseltsi Kalev endine
majutushoone on saanud
pärast põhjalikku renoveerimist täiesti uue ja toreda
väljanägemise.
26. augustil toimunud
maja pidulikul taasavamisel
astusid tervituste ja heade
soovidega koosolijate ette
Europarlamendi liige Tunne
Kelam, Riigikogu liikmed
Katrin Karismaa Krumm,
Mart Laar, Peeter Kreitzberg
(ühtlasi ka hoone omaniku,
spordiseltsi Kalev juhatuse
esimees), Haridus- ja Teadusministeeriumi asekantsler Madis Lepajõe, ehitajate
esindajad, vallajuhid ja mitmed teised külalised.
Pärast
sõnavõtte
ja
euro(raha)puude istutamist
(et noortekeskusel ka oma tegevuseks rahalist katet oleks)

olid noortekeskuse hoones
avatud nii noortele kui ka vanematele poliitikahuvilistele
mõeldud jututoad, kus järvakandilastega kohtusid T. Kelam, P. Kreitzberg ja K. Karismaa Krumm. Avamisüritus
ei koosnenud siiski ainult poliitikute ja teiste prominentide esinemistest, üles astus
ka Järvakandi Gümnaasiumi
noortebänd Rotten Mankind,
päeva lõpetas aga karaoke- ja
diskoõhtu.
Vastavatud majas oli üles
seatud ka mitu näitust ja väljapanekut: „Eestlased Euroopa Liidu Parlamendis“,
„Uruguay“ (vabatahtlikud
Uruguays programmi „Euroopa noored“ raames), Järvakandi õpilaste kunstinäitus, väljapanekud Järvakandi
Klaasistuudio toodetest ning
Euroopa Liidu liikmesriikide kirjanike teostest.
Hoone sisekujundaja on

Tiiu Pippar, seinamaalid on
tehtud Järvakandi Gümnaasiumi õpilaste tööde järgi. Nende seinalekandmise
protsessis osalesid piltide
autorid Saara Kuum, Kristen
Kontaveit, Annemai Viet,
Anneliis Etverk, Agnes Leiste, kooli kunstõpetaja Maret
Unga, kunstnik Tarvo Aro
Mett ja Sirje Mett.
Maja ja selles toimuma
hakkavat tegevust õnnistasid EAÕK preester Enos ja
EELK õpetaja Mihkel Kukk.
Järvakandi
Avatud
Noortekeskuse hoone renoveerimist
rahastasid
Euroopa Regionaalarengu
Fond, Haridus- ja Teadusministeerium ning Järvakandi vald. Fondilt saadi
95% (5,024 milj krooni).
Valla
omaﬁnantseeringu
suurus oli 260 000 krooni.
Noortekeskuse renoveerimistöid teostas AS Pärnu

REV. Spordiseltsile Kalev
kuuluv hoone on Järvakandi vallale rendile (0 krooniga) antud 35 aastaks.
Järvakandi Avatud Noortekeskust juhatab ajutiselt
raamatukogu juhataja Rita
Merekivi.
Avatud noortekeskuse renoveerimisprojekti autori ja
koordinaatori Sirje Meti sõnul ei ole vald noortekeskuse juhataja leidmiseks seni
konkurssi välja kuulutanud,
sest keskuse töö taaskäivitamiseks (alustada tuleb praktiliselt nullist) oli kiiresti vaja leida inimene, kes tunneb
hästi kohalikke elanikke ja
olusid ning omab ka vastavat
ettevalmistust (R. Merekivi
on lõpetanud Tallinna Pedagoogilises Seminaris noorsootöö eriala). Täiskohaga
noortejuhi töölevõtmist on
takistanud ka valla pingeline
eelarve.

Noorsootöös soovitakse
kasutada ka vabatahtlike
abi, nende kaasamine on levinud kogu maailmas ning
seda praktikat tahetakse
järgida ka Järvakandis. See
soov on ka juba teostumas
– näiteks osales väga aktiivselt noortekeskuse avamisürituse korraldamisel
Mikk Merekivi, kes lööb
vabatahtlikuna kaasa ka
erinevate tegevuste käivitamisel.
Nii R. Merekivi kui ka
S. Mett on seda meelt, et
erinevate tegevuste käivitamisel arvestatakse eelkõige
noorte initsiatiivi ning huvi.
Juba septembris-oktoobris
avatakse teematuba, kus
noored saavad suhelda ning
mängida erinevaid laua- ja
WII-mänge ning selles ka
üksteiselt mõõtu võtta. Kõne all on olnud kunstiringi
käivitamine ning ﬁlmiklubi

tegevuse jätkamine.
On mõeldud ka järgmise
suve peale: kavas on korraldada kunstilaager ning käivitada õpilasmalev, samuti
kaasata Järvakandi noored
programmi „Euroopa noored“.
S. Mett: “Tänan kõiki,
kes lõid kaasa noortemaja
valmimisel ning soovin jõudu neile, kellel on veel palju
teha, käivitamaks taas Järvakandis noorsootöö!
Kahjuks pean lisama, et
avapeost jäi hinge kriipima, et mõne noore jaoks on
noortekeskus koht, kus võib
laamendada, ebatsensuurselt
käituda, prügi maha loopida,
teiste tehtu olematuks muuta. Kuna majas on salvestav
videovalve, siis on tuvastatud ka need korrarikkujad,
kellega seisab ees tõsine
vestlus.“
JK
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Püsida alati värske on suur oskus!

A

astad teevad oma ringe ja inimesed muutuvad
koos ajaga. Aeg annab võimaluse kasvada, areneda, mõista. Ja inimene jätab aega oma jälje.
Õpetajaroll on kahtlemata eluteatri üks vastutusrikkamaid, aga ka rahulolu pakkuv. Õpetaja Maret Unga kannab selle rolli värvikalt välja. Aastakümneid on ta andnud
oma kunstialaseid teadmisi edasi sadadele õpilastele,
innustades neid proovima kätt nii graafikas kui ka maalimises, lõikamises ja rebimises. Vaimustavad on vitraazid
talvistel akendel, värvpaletid jõulukaartidel ning rahvusmustrilised seinakaunistused. Palju õpilaste töid on pidevalt eksponeeritud koolimajas, nauditavad on näitused
kultuurihallis ning nüüd on tema jälg ka noortekeskuses.
Kevaditi oleme saanud osa koolilõpetajate kunstinäitustest. Paljude meie õpilaste tööd on tunnustust leidnud
maakondlikel, vabariiklikel ja rahvusvahelistel kunstikonkurssidel. Maret Unga eestvedamisel on toimunud nauditavad ja harivad õppekäigud kunstimuuseumi ja näitusekülastused.
Juba aastaid on ta olnud ka õpetajate õpetaja, jagades
oma teadmisi maakonna ja vabariigi kunstiõpetajatele.
Maret Unga on oma ala tõeline professionaal, kes oma
pühendunud ja sihikindla tegevusega on saavutanud tuntuse nii maakonnas kui ka vabariigis!
Püsida alati värske on suur oskus. See on midagi, mida
ühele ei jätku, kuid teisel näib seda olevat lõppematult!
Kõigi tänulike inimeste nimel
Aet-Triin Vasnu

XIII TÄISKASVANUD ÕPPIJA NÄDAL
ÕPPIMINE SEOB PÕLVKONDI
8.-15. oktoobrini 2010

Vanaemad-vanaisad, emad-isad, lapsed-lapselapsed,
kõik vanad ja noored – sel nädalal mõtleme rikkusele, mis
meil põlvkondade näol on, väärtustame üksteise oskusi ja
kogemusi, oleme ja teeme koos.
Leiame üksteise jaoks aega!
Üleriigilised üritused:
Avaüritus 8. oktoobril Põlvamaal Moostes
Grundtvigi päev 12. oktoobril Tallinnas
E-õppe päev 13. oktoobril
Täiskasvanuhariduse foorum 15. oktoobril Tallinnas
Maakondlike ürituste ja kõige muu asjassepuutuva
kohta saab informatsiooni Raplamaa TÕNi koordinaatorilt, kelleks on Ivi Sark, tel 512 8931, ivi.sark@mail.ee
ning www.andras.ee

RENOVEERIMISTOETUSEST
SA KredEx alustas korterelamutele renoveerimistoetuse väljastamist kuni 35% ulatuses rekonstrueerimisprojekti kogumaksumusest.
Toetus on eelkõige mõeldud korterelamute renoveerimislaenuks, et vähendada nõutud omaﬁnantseeringu
osakaalu. Korterelamute toetamiseks kasutatakse rahalisi
vahendeid, mis saadakse Eesti riigi kasutamata saastekvootide müügist Luksemburgile.
Renoveerimistoetuse eesmärk on motiveerida elanikke
rekonstrueerima olemasolevaid korterelamuid terviklikult,
et paraneks hoonete sisekliima ja suureneks energiatõhusus, tõuseks hoonete energiamärgise klass ning hoogustuks taastuvenergia kasutus.
Energiasäästu suunatakse 470 miljonit krooni.
Täpsemat infot saate www.kredex.ee.
• Kuidas nimetatud renoveerimistoetus mõjutab antud
valdkonda?
• Kas kokkuhoid korterelamus on märkimisväärne?
• Mida tähendab terviklikult rekonstrueerimine?
Nendele ja teistele küsimustele saate vastuse, kui helistate selle valdkonna turuliidrile – Balti Vara Fassaadid OÜ
tel: 734 3656 või 521 1909.
Meelis Karro
Juhataja
Balti Vara Fassaadid OÜ
GSM: +372 52 11 909
Tel/Faks: +372 7 343 656
E-mail: meelis.karro@baltivara.ee
www.baltivara.ee

KOHTUME TÕNil!

Euroopa Liit
Euroopa Sotsiaalfond

Eesti tuleviku heaks

Haridus- ja Teadusministeerium
Estonian Ministry of Education and Research

Palju õnne, õpetaja Maret Unga!
VABRIKU VAIBAPOOD
Asume uuel aadressil: Vändra, Vihtra tee 1a
Müügil vaibad, kardinad, voodipesu, käsitöölõngad,
rulood ja veel palju huvitavat.
Lõikame ja ääristame vaipkatted teile sobivasse mõõtu.

Oleme avatud: E–R 9–17, L 9–14; tel: 444 7785

MTÜ ARENGUKAVA KOOSTAMINE
Raplamaa kodanikeühenduste juhtidele
15. oktoober, KOOLITUS
· Arengukava koostamise protsess ja töökorraldus
· Tegevus- ja ajakava planeerimine
· Ressursside planeerimine

POLITSEI
Järvakandi vallas registreeriti ajavahemikul aprillist augustini 6 kuriteoteadet ning 44 väärteoteadet, millest 35
olid liiklusrikkumised.
Suvised toimetused ja soe hakkavad sügisele tasapisi
jalgu jääma. Põllumaadelt korjatakse usinalt suvel kasvatatud saadusi, paraku mõnikord ka teiste omi.
Järvakandist tuli suve jooksul mitmeid kaebusi, et
aiamaid on käidud rüüstamas. Küll oli võetud tomateid,
kartuleid, porgandeid ja muid aedvilju. Kõige krooniks
visati üks kõrvits kooli ühiselamu aknast sisse. Koostöös
Järvakandi Gümnaasiumi töötajaga õnnestus politseil
õigusrikkujad selgeks teha, kelleks osutusid alaealised
noormehed. Õigusrikkumine pandi toime seltskonnas,
kuhu kuulusid ka üksikud tütarlapsed. Küsimusele miks
nii tehti, ei osanud noored vastust anda.
Aiamaal kasvatatavad puu- ja juurviljad kuuluvad aiamaa omanikule. Omavoliline aiasaaduste võtmine võõralt
aiamaalt on vargus ning õigusrikkujat võib oodata vastutusele võtmine karistusseadustiku § 218 järgi, mis näeb
ette kuni 18 000kroonist rahatrahvi. Igaühel on õigus kasvatada aed- ja juurvilju ning neid ka sügis-talvel tarvitada.
Jätkem võõrad aiasaadused rahule!
Et algas järjekordne kooliaasta, juhin tähelepanu autojuhtidele ning jalakäijatele. Tänavad on jälle täis kodu ja
kooli vahet ruttavaid õpilasi, kes ei ole alati keskendunud
liiklusele ning seetõttu on oht õnnetusteks. Panen nii jalakäijatele kui ka autojuhtidele südamele, et seoses kooliaasta algusega tuleb liikluses olla väga ettevaatlik! Liiklejate tähelepanu aitavad kõrgel hoida ka politseipatrullid,
kes kooli alguse puhul jälgivad rohkem liiklusturvalisust
üldhariduskoolide ümbruses.
Toredat ja turvalist kooliaastat!
Jaan Sildoja
Kehtna konstaablijaoskonna piirkonnavanem
Telefon 5303 6804, 612 3503; e-post: jaan.sildoja@
politsei.ee, lühinumber 110

19. november, KONSULTATSIOON
· Arengukava rakendamise eeldused
Koolitaja: Doris Põld, MTÜ Clarus
Registreerimine 1. oktoobrini tel 489 4755, e-post: anneli@raek.ee
Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus www.raek.ee.

Jumalateenistused
Järvakandi Pauluse
kirikus
• Pühapäeval, 19. septembril kell 16
kontsert-jumalateenistus
koguduse naisansambli 10. aastapäev
• Pühapäeval, 3. oktoobril kell 16
lõikustänupüha armulauaga jumalateenistus
• Pühapäeval, 17. oktoobril kell 16
armulauaga jumalateenistus
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15. septembrist
Rapla GoBowling
TAAS AVATUD!
Tule sööma, tule bowlingut
mängima!
Tallinna mnt 22/24 Raplas
info tel. +372 489 0845

Uued
vallakodanikud
Petter Linno
5. juuli 2010
Daniela Bažanov
3. august 2010
Kristiina Viies
3. september 2010

4.–11. oktoobrini on
aleviraamatukogu
SULETUD
Vabandame
ebameeldivuste pärast.

Tea Leek
3.02.1930–
29.07.2010
Vaike Jaansalu
7.12.1928–
3.09.2010

