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Vabariigi sünnipäeval viidi
Vabaduskivi juurde pärg

Kaitseliidu malevate lipud kultuurihalli rõdul.

Meelis Tomson Kaitseliidu kingitus Järvakandi vallale.

Arvo Kuldkepp

Taasloodud Kaitseliit tähistas
20. aastapäeva
17. veebruaril tähistati Järvakandis
suurejooneliselt
Kaitseliidu taasasutamise 20.
aastapäeva. Kahekümne aasta
eest veel kestva Nõukogude
okupatsiooni tingimustes kinnitas ligi poolteistsada julget
inimest Järvakandi klubis või
selle lähikonnas oma allkirja
või kohalolekuga tahet taasluua Eesti Kaitseliit.
Pidulik sündmus algas
Kaitseliidu
taasasutamist
meenutava mälestuskivi avamise ja pühitsemisega kultuurihalli ees, kõnega esines
Kaitseliidu ülem kolonelleitnant Raivo Lumiste. Vastavatud mälestuskivi juures
toimus Kaitseliidu malevate
lippude rivistus.
Kultuurihallis toimunud
pidulikul kõnekoosolekul ja
Kaitseliidu
vanematekogu
konverentsil esinesid päevaja teemakohaste sõnavõttudega Riigikogu esimees Ene
Ergma, endine poliitvang ja

Kaitseliidu auliige Enn Tarto, president Arnold Rüütel,
Kaitseväe juhataja kindralleitnant Ants Laaneots, kaitseminister Jaak Aaviksoo,
ajaloolane Merike Jürjo,
erukolonel Einar Laigna. Kõnelejad rääkisid Kaitseliidu
ajaloost, rollist ühiskonnas,
osast riigikaitses ja isamaalisuse kasvatamisel. Muusikalise tervitusega astusid üles
Kaitseliidu noorteorganisatsioonide liikmed. Kaitseliidu
taasasutajaid tunnustati KL
taasasutamise 20. aastapäevale pühendatud mälestusvapikilbiga.
Pidulikule kõnekoosolekule järgnes Järvakandi vallavanema ja Kaitseliidu ülema
vastuvõtt.
Alevi parklas ja kino-kohviku saalis said huvilised uudistada Kaitseliidu relvade ja
tehnika näitust ning süüa sooja sõdurisuppi.
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Tähistati Eesti Vabariigi 92.
aastapäeva

Kaitseliidu taasasutamise mälestuskivi avamine kultuurihalli
ees.
Arvo Kuldkepp

sonile on omistatud vabariigi
teenelise inseneri aunimetus,
ta on olnud õppejõud, Järvakandi Tehaste ametiühingu
klubi nõukogu esimees, Eesti
– Läti laulupidude “Hüvasti,
suvi” kohalik peakorraldaja,
sulgpallitreener, suusataja,
mälumängur ja apteegi tegevuse üks eestvedajaid. Valdek Tomson on ka segakoori
president ja kauaaegne laulja.
Järvakandi valla teenetemärk antakse Järvakandi vallale osutatud eriliste teenete
eest.

Vaatamata tuisusele ilmale ja keerulistele aegadele,
tähistati 23. veebruaril kultuurihallis Eesti Vabariigi
92. sünnipäeva pidulikult ja meeldejäävalt.
Ühiselt isetegevuslastega oli kokku seatud isamaa-, talve- ja koduteemaline kava, mis koosnes
mõtisklustest, slaidiprogrammist, lauludest ning
tantsudest.
Vallavalitsuse esindajana kõneles Meelis Tomson, kes meenutas Eesti Kaitseliidu taasloomist 20
aastat tagasi.
Pidupäev oli ka Järvakandi kodutütarde rühmal,
sest vastu võeti neli uut liiget: Anett Tamm, Alina
Tamm, Regina Viies ja Marianne Pihelgas.
Õhtu teises osas sai aga suurelt ekraanilt vaadata
Eesti taasiseseisvumisest jutustavat dokumentaalﬁlmi “Laulev revolutsioon”.
Merike Rego
kultuurihalli kunstiline juht

Märtsist on saunapiletitel
uued hinnad

Kaitseliidu taasasutajad Järvakandist (alates vasakult teisest):
Rene Kurisoo, Kalju Turro, Kersti Tomson ja Meelis Tomson.
Arvo Kuldkepp

Valla aukodanik on Valdek Tomson
17. veebruaril toimunud Eesti Vabariigi 92. aastapäevale
pühendatud vallavanema pidulikul vastuvõtul anti üle ka
valla aukodaniku- ja teenetemärgid.
Järvakandi valla aukodaniku nimetus omistatakse valla
erilise austuse avaldusena.
Tänavu tunnustati valla
aukodaniku nimetuse ja vastava märgi ning klaastaiesega
Valdek Tomsoni. Üle 30 aasta kombinaadis Järvakandi
Tehased töötanud (sellest 16
aastat peainsenerina) V. Tom-

24. veebruari varahommikul kogunesid mõned Järvakandi kaitseliitlased kultuurihalli naabruses asuva
Vabaduskivi juurde, et tervitada saabunud pidupäeva lipuheiskamise ning hümni laulmisega. Eesti vabaduse eest langenute mälestuseks asetati kivi juurde pärg Kaitseliidult ja süüdati küünlad.
Mälestuskivi juures käisid Marko Matson, Andres Ansip, Margus Jaansalu, Üllar Stražev, Madis
Schmidt, Kalev Laasma ja Karl Pärn.
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Valla teenetemärgiga tunnustati sel aastal Enno Augjärve, kes on töötanud Järvakandi
Tehastes ja selle õigusjärgsetes
ettevõtetes üle 50 aasta. Oma
erialastele teadmistele tuginedes on Enno Augjärv väga
põhjalik ja kompetentne, tööülesannete täitmisel kohusetundlik ning täpne.
E. Augjärv osaleb aktiivselt ka Järvakandi kultuurielus, olles siinsetes koorides
ja meesansamblis laulnud üle
35 aasta.
JK

Järvakandi valla aukodanik
2010 Valdek Tomson.
Arvo Kuldkepp

1. märtsist kehtivad Järvakandi alevisaunas uued
piletihinnad: pilet 50.- krooni, pensionäridele 35.krooni. Piletihind ei muutu töötutele ja kooliõpilastele (15.- krooni) ning koolieelikutele vanuses 3–7
aastat (10.- krooni). Kuni 3-aastastele lastele on sauna külastamine tasuta.
Saunapiletite kallinemise peamiseks põhjuseks
on vallaeelarve väga pingeline seis, mistõttu sauna
doteerimiseks ei saa enam varasemate aastate summat eraldada. Näiteks 2008. aastal eraldati sauna
ülalpidamiseks valla eelarvest 163 027 krooni, eelmisel aastal aga üle 60 000 krooni, kusjuures eelmisel aastal jäid kulude kokkuhoidmiseks ostmata
saunapuud ning kokku hoiti ka muu inventari arvelt,
mida aga tänavu enam teha ei õnnestu (eespool mainitud summades ei ole arvestatud sauna remondile
kulunud raha).
Vallavolikogu eelarvekomisjon tegi ettepaneku
tõsta saunapiletite hinda, et vähendada valla eelarvest eraldatavat summat, vastasel korral tuleks sauna lahtiolekuaega vähendada mitme kuu võrra.
Seetõttu tuli valida kahest halvast võimalusest
parim: kas saun mõneks kuuks täiesti sulgeda või
tõsta saunapileti hinda, mis vähendab sauna dotatsiooni 80 000 kroonini (esialgu oli kavandatud
130 000 krooni).
Palume mõistvat suhtumist ja HEAD LEILI!
Sirje Mett
Abivallavanem
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VOLIKOGU

Eelarve läbis esimese lugemise
Volikogu järjekordne istung toimus 25. veebruaril.
Informatsiooni Lääne-Eesti Päästekeskuse uuendustest, muudatustest ja plaanidest
Teemakohase ülevaatega esines Rapla Päästeosakonna
juhataja Raul Aarma.
Audiitori määramine
Kuulanud ära ettekandega esinenud ﬁnantsnõuniku
Kadri Alliksaare selgitused, otsustas volikogu määrata Järvakandi valla 2009. aasta majandusaasta aruande audiitorkontrolli teostajaks Maret Saatuse Audiitorbüroo OÜ.
Järvakandi valla 2010. a eelarve I lugemine
Valla eelarveprojekti tutvustanud raamatupidaja Helje
Nahkur märkis muu hulgas, et kui esialgne tulude prognoos oli 23,7 miljonit krooni, siis eelarveprojekti menetlemise käigus hinnati tulusid juurde 1,2 miljonit krooni.
Seega kujunes tulude eelarve lõplikuks summaks 24,9
miljonit krooni.
Eelarvekomisjonile esitatud taotluste järgi oli kulude
eelarve esialgne summa 27,6 miljonit krooni, seega tuli
tegevusalade ja allasutuste kulutusi kärpida veel 2,7 miljonit krooni. Volikogule esitati menetlemiseks tasakaalustatud eelarveprojekt.
Volikogu otsustas projekti arutelu lugeda eelarve esimeseks lugemiseks.
Koduhooldusteenuse osutamise kord
Vastavasisulise ettekandega esinenud sotsiaalnõunik
Vieno Rippinen selgitas, et kodust hooldusabi on eakatele
ja puuetega inimestele Järvakandis osutatud alates 1990.
aastast, kuid eelarveliste vahendite kärpimine sotsiaalvaldkonnas on nõudnud tasuliste koduteenuste kehtestamist,
mille kohaselt sõltub alates 1. märtsist 2010 koduteenuse
hind ühes kuus teenindamise kordadest, jäädes vahemikku
100 kuni 500 krooni.
Teenuse taotlemiseks tuleb sotsiaaltöötajale esitada
avaldus teenuse saamise soovi kohta.
Volikogu otsustas koduhooldusteenuse osutamise korra
kinnitada.
Valla eelarvest makstavate täiendavate sotsiaaltoetuste
määramise ja maksmise kord
Volikogu kinnitas ka täiendavate sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise korra.
Selle kohaselt makstakse Järvakandi valla eelarvest
järgmisi täiendavaid sotsiaaltoetusi: ühekordne toetus, lapse sünnitoetus, toetus I klassi astujale, laste toitlustamise
toetus, eakate inimeste sünnipäevatoetus, matusetoetus,
transpordi kasutamise toetus, ravikindlustamata isikute ravikulude tasumine, tasuta talong sauna külastamiseks, rehabilitatsiooniprotsessis osalejate toidutoetus, jõulutoetus,
hoolduskulude tasumise toetus.
Muudatusena võrreldes eelnevalt kehtiva korraga makstakse sünnitoetust lapse vanemale, kelle elukoht Eesti
rahvastikuregistri andmetel on olnud Järvakandi vald vähemalt 12 kuud vahetult enne lapse sündi, tingimusel, et
lapse sünnijärgne elukoht on Järvakandi vald. Lapse sünnitoetuse suuruseks on jätkuvalt 5000.- krooni iga sündinud
lapse kohta.
Muude toetuste osas muudatusi ei ole.
Volikogu istungi materjalidega on võimalik tutvuda Interneti-leheküljel www.jarvakandi.ee ja paberkandjal vallamajas ning raamatukogus.

Muutus volikogu koosseis
Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse
ning Järvakandi Vallavolikogu asendusliikmete nimekirja,
peatas valla valimiskomisjon 1. märtsil Peeter Kustmanni
volitused volikogus ning määras volikogu uueks liikmeks
Kalju Turro.
Otsust selgitanud valimiskomisjoni esimehe Sigrid Algre sõnul on Peeter Kustmann puudunud kolmelt järjestikuselt volikogu istungilt. Vastavalt seadusele teavitab valla
valimiskomisjoni esimees tekkinud olukorrast komisjoni
ning viimane teeb peatamise kohta otsuse. Sama otsusega
määratakse ka asendusliige.
JK

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

Terviseprofiili koostamisest
Vastavalt volikogu 25.
novembri 2009 otsusele
moodustas Järvakandi Vallavalitsus Järvakandi valla
terviseproﬁili koostamiseks
komisjoni, kuhu kuuluvad
Katrin Kuum (komisjoni
esimees), Heivi Kipper (lasteaia esindaja), Aira Jakimenko (kooli esindaja), Karin Lega (perearst), Marko
Matson (Päästeameti esindaja), Sigrid Algre (KOV
esindaja), Kadrin Karro
(tervise teenuse osutaja
Järvakandis), Tiia Hansar
(kultuurihalli esindaja, tervistedendavate projektide
koostaja) ja Vieno Rippinen
(sotsiaalnõunik).
Komisjoni liikmed on
kogunud andmeid kindlate
terviseproﬁilis kajastuvate
indikaatorite kohta. Indi-

kaatorite loendis on kuus
põhiteemat ja hulgaliselt
alateemasid. Põhiteemadeks
on üldandmed (pindala, rahvastiku soo- ja vanusjaotus,
asustustihedus, elussünnid,
surmad, loomulik iive, KOV
eelarve jne); sotsiaalne sidusus ja võrdsed võimalused
(tööturu situatsioon, toimetulek, kaasatus kogukonna
tegevustesse); laste ja noorte
turvaline ning tervislik areng
(õpilaste arv haridusasutustes, koolikohustuse täitmine, noorte süüteod, laste ja
noortega tegelevad asutused,
jne); tervislik elu-, õpi- ja
töökeskkond (tervist edendavad koolid, huvitegevuse
ja vaba aja veetmise võimalused, keskkonnamõjurid,
kuriteod, tulekahjud jne);
tervislik eluviis (tervisetea-

be kättesaadavus, tervislikku eluviisi toetavad üritused
paikkonnas); terviseteenused (terviseteenuseid pakkuvad asutused, nõustamisteenuse kättesaadavus jne).
Andmete allikateks on
olnud Järvakandi Gümnaasium, Järvakandi lasteaed
Pesamuna, Järvakandi Kultuurihall, KOV, Päästeamet,
Eesti Töötukassa, Maksu- ja
Tolliamet, perearstikeskus,
Eesti Statistikaamet, vibuklubi Ilves, erinevad uuringud, mis on tehtud Rapla
maakonnas, teised kaasatud
füüsilised ja juriidilised isikud.
Antud hetkel on proﬁil
kokkukirjutamise
faasis,
enamik andmetest on kogutud ja analüüsitud töö käigus.

Töö käigus on korduvalt
konsulteeritud Tervise Arengu Instituudi Raplamaa piirkonna nõustajatega, et proﬁil
tuleks nõuetele vastav ja annaks soovitud tulemuse ning
aitaks kaardistada olukorra
piirkonnas aja- ja asjakohaselt. Proﬁili lõplik eesmärk
on suurendada Järvakandi
vallas elanikkonna heaolu ja
tõsta inimeste elukvaliteeti
parema tervise kaudu.
Terviseproﬁil esitatakse
Tervise Arengu Instituudile
22. märtsiks 2010. Kui see
vastab nõuetele ja on esitatud tähtaegselt, annab see
võimaluse vahendite taotlemiseks läbi tervist edendavate / soodustavate projektide.
Katrin Kuum
terviseproﬁili koostamise komisjoni esimees

kuna viimasel ajal on kauplemiseks kasutatud vaid Turu
parklat. Tegu ei ole teedega,
mille vältimisel tuleks maha
käia suur ring. Seega jätame
need summad kevadeks.
Palume mõistvat suhtumist. Kevad ja suvi tulevad
siiski ning keegi ei tea veel,

millised kahjustused lume- ja
jääkooriku alt välja sulavad.
Palun ka infot lume tõttu
liikluses tekkivate või tekkinud ohtlike olukordade
kohta (näiteks kõrged lumevallid ristmikel jms).
Ene Nüganen
majandusnõunik

Lumetõrjest
Tänavune talv on kõigi lumesõprade ootused kuhjaga
katnud ja nende lahtiste silmade ning avatud südamega
inimeste, kes oskavad jääpurikates päikese sädelust näha,
hingesopid ilupiltidega täitnud. Tänan, et olemas olete!
Paraku peame koos lume-

tõrjujaga vanduma alla suurele lumekogusele, mistõttu ei
ole võimalik kõiki kõnniteekesi puhtana hoida. Sellised
kõnniteed asuvad kasepargis
ning Staadioni tn 10 maja ja
Vana-Asula vahelisel metsaalal. Turuplatsi läbiv teeke on
samuti lumest puhastamata,

Klaasimuuseum tervitab …
Seekord peaks alustama sellest, et ülemöödunud aasta
sügisest asus muuseumisse varahoidjana tööle Külli
Muromägi. Sellist tööfronti,
mis temal ees on, ei sooviks
kellelegi.
Kohe pärast Külli tööleasumist tegime vastavalt
muuseumi arengustrateegiale uue peamaja eelprojekteerimise riigihanke. Töö sujus
varasemaga võrreldes kiiresti ja tõrgeteta. Saanuks nii
varem alustada, oleksime täna palju kaugemal. Konkursile laekunud klaasikeskuse
eelprojektidega on võimalik
tutvuda vallamajas.
Kuid saabunud masuaeg
tõmbas 2009. a jaanuaris
plaanidele kriipsu. Seevastu
on aga nüüd muuseumi kogu
hoidlasse astudes avanemas
teine pilt, sest metsamajandusliku kõrgharidusega töötaja on end museoloogiaalaselt pidevalt täiendanud ja
aasta jooksul palju tööd ära
teinud. See on ka minu õlult
palju tehnilist tööd võtnud ja
mul on võimalik Järvakandi
ajaloosse sügavamalt tungida ning nii Järvakandis kui
ka üle Eesti materjale (mälestusi ja esemeid) koguda.
2008. ja 2009. aasta on
muuseumis tulme poolest olnud ühed rikkalikumad. Seega on ka varasemast rohkem
aega kulunud laekunud esemetega tegelemisele: vastuvõtmisele, puhastamisele,
uurimisele-kirjeldamisele ja
dokumenteerimisele. Ja see

ongi normaalne olukord.
Järvakandi
muuseumi
varahoidja juurutab praegu
üle-eestililist muuseumide
infotehnoloogilist süsteemi,
läbitud on vastav koolitus.
Samas on sellega töötamisel
ajakulu veidi suurenenud,
sest andmete serveritesse
üleslaadimine võtab tihtilugu enam aega kui paberkandjal blanketi käsitsi
täitmine. Loodan siiski, et
digimaailm jõuab kunagi vanale heale paberimajandusele kandadele astuda.
Tööd on palju teha. Lisandunud on veel teinegi
ruum esemeid, mida tuleb
kirjeldada ja süstematiseerida. Seda tuleb teha nüüd ja
praegu, kui inimesed veel
mäletavad. Kahjuks kõigega
paralleelseks tegelemiseks
meil täna tööjõudu ei jätku.
Lisaks on minu laual aadressid, kuhu tuleks koguma
minna, ja pidevalt uuenev
virn fotoalbumeid ning muid
materjale, mis tuleb läbi töötada, digiteerida ja siis jälle
omanikule tagastada. Uue
teadmisega kaasnevad uued
küsimused.
Lisaks veel näituse koostamine. Kui senised aastad
on kogude arvelt kulunud
klaasikoja kompleksi rajamisele, siis nüüd ongi
pearõhk selle sisuga täitmisel. See on töö, mis ei
paista välja. Muuseum ongi
pigem akadeemiline asutus kui performance`ide ja
happening`ide rida. Viima-

(vt ka JK 1/2010)

seid saab edukalt klaasikoja
üritustena teha, et huvilisi
rohkem juurde meelitada.
Külastajatega
tegelemine
võtabki hooajal kahe inimese töö ja Malle ning Külli on
omandanud lausa pedagoogi
osavuse õpilasgruppidega
toimetades. Samuti tutvustab Eero vastavalt grupi
spetsiiﬁkale oma töid ja tegemisi. Selline vahetu suhtlemine külastajatega jätab
muuseumist tervikuna eriti
hea mulje ja see ongi üheks
meie edu pandiks, võrreldes
teiste, eriti suuremate muuseumidega.
Peterburi
gruppide
siiatoomine siiski ebaõnnestus: tänases arenguastmes ei suuda me olla
7 päeva nädalas 100%
(muuseum+klaasikoda) avatud, venekeelsed kõrgetasemelised giidid igal ajahetkel
varnast võtta. Nii lihtne see
ongi. Mõju avaldas ka geograaﬁline asend. Rakverel
ja Tallinnal on siin suured
eelised. Aga jonni ka ei jäta.
Näiteks mujal maailmas on
ahju tööaeg mitme meistri vahel jagatud ja nii oleks
üks võimalus 7 päeva nädalas avatud olla. Selleks aga
peame eelnevalt tingimused
looma nii klaasikojale kui
muuseumile tervikuna.
Muuseumi jooksvaid tegevusi rahastavad Kultuurkapital ja Hasartmängumaksu
Nõukogu. Muuseumi taotlus
näituse “5 vanimat klaasikoda Eestis” ehk “Maks Roos-

ma 100” korraldamiseks rahuldati veel üsna suures osas.
20 000-kroonise toetusega sai
korraliku näituse, kus leiumaterjalid Eesti klaasikodadest põimusid ajaloolase
Maks Roosma kunstitaiestega. Näituse koostas Roosma
üks endisi õpilasi Maie-Ann
Raun. Ja et me originaalkilde Eesti Ajaloomuuseumilt
enam ei saanud, siis kulusid
meile marjaks ära siinkirjutaja poolt Hüti klaasikoja
asemelt 2008. a suvel muuseumi välitööde käigus välja
kaevatud ja sõelutud leiumaterjalid. Külastaja soovib ju
vahetult näha ikka seda originaaleset, et tunnetada tolle
ajastu aurat, ja nii olidki välja pandud meie muuseumi
omad esemed 17. sajandist.
Täielikult rahuldati taotlus (7100 krooni) 2000 vene- ja soomekeelse reklaamvoldiku valmistamiseks.
Tänutundega
meenub
Enno Alliksaare algatusel
KOP-ist saadud suurem toetussumma, mis tegi võimalikuks 2007/2008. a võõrkeelsete muuseumi voldikute
trükkimise üleüldse. Nende
levitamise tulemusena on olnud tagasisidet ja külastajaid
Soomest, Lätist ning Venemaalt, Eestist rääkimata.
Lühiülevaadet muuseumis 2009. aastal tehtud töödest jätkame järgmises lehenumbris.
Allan Kima
Järvakandi Klaasimuuseumi juhataja
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Veebruar oli teguderohke
Pärast aastavahetust algas õppeveerand alles 11. jaanuaril
ja seejärel võtsime endale
pisut aega uude poolaastasse
sisseelamiseks.
Kuid juba kuu lõpus olid
kooli külastama oodatud lapsevanemad. Toimus sportlik
õhtupoolik, laat ja lahtiste uste
päev. Kahjuks oli viimasest
osavõtt kesine, kuigi pakuti
head võimalust näha oma last
koolikeskkonnas ja tutvuda
õpetajate tööga. Tunde külastasid valdavalt algklasside
laste vanemad ja pereliikmed.
Veebruarikuu märksõnadeks olid lumi ja ball.
Et tänavune talv on olnud eriti lumerohke, otsustas
koolipere kasutada võimalust
ja ehitada lumelinn. Osalesid kõik klassid ning tulemus
näitas, et lastel võib olla üsna
piiritu fantaasia.
Seoses olümpiamängude
algusega otsustasime ka koolis
korraldada pisut sportlikuma
nädala. See algas 15. veebruaril abiturientide korraldatud
klassidevahelise
lumejalgpalliturniiriga. Müdistamist
oli kõvasti ja mängutuhinas
ununes ilmselt kõigil, et lumi
on külm ja märg. Kirsiks võitjate tordile oli matš õpetajate
võistkonnaga. Endalegi üllatuseks osutasid õpetajad gümnaasiumi koondvõistkonnale
visa vastupanu ja mängisid
südamest. Ehk jäi see õhtu-

Sporti tehakse niikuinii ...

Hetk gümnasistide ja õpetajate lumejalgpallimatšist.

poolik paljudele meelde ja ka
õpilased nägid õpetajaid pisut
teises valguses.
Vastlapäeval toimusid nii
suusavõistlused kui ka vastlaliu laskmine.
Üritusi toimus kooli siseruumideski. 10. veebruaril
korraldati tavapärasest erinev
muusikatund: Eesti Kontserdi
koolikontsertide sarja raames
olid meil külas Olav Ehala
ja Hanna-Liina Võsa. Esitati
Ehala muusikat ja räägiti selle
loomisest. Kontsert oli armas
ja väiksemate kuulajate pealt
oli näha, et läks ka hinge.
Selle aasta sõbrapäeva korraldas algklassidele VI klass.
Toimus väike meenete müük,
avatud oli postkast ja päev
kulmineerus laheda diskoplaybox’iga.
23. veebruaril tähistasime

piduliku aktusega Eesti Vabariigi sünnipäeva.
Veebruari ja ilmselt ka terve aasta kõige pidulikum ning
ilusam üritus on Küünlakuu
ball, mis seekord toimus juba neljateistkümnendat korda. 12. veebruaril Järvakandi
Kultuurihallis aset leidnud
balli peaesinejaks oli kahemeheansambel MaMa. Lisaks
esines muusikalise vahepalaga Rapla Laulustuudio poisteansambel Tohohh, silmailu
pakkusid tantsuklubi Mustang
võistlustantsijad ning meeldejääva üllatusena astusid ballikülaliste ette Viljandi C. R.
Jakobsoni nim Gümnaasiumi
balletistuudio noored ja tublid
tantsijad. Balli traditsioonilise
oksjoni korraldas seegi kord
Samuel Golomb.
Kuigi balli korraldamine

Mari-Liis Jaansalu

ei olnud praegusel keerulisel
ajal lihtne, sai XI klass sellega väga hästi hakkama. Suur
roll õnnestumisel oli ka X
ja XII klassi noortel. Sellise
suurürituse korraldamine paneb proovile ka omavahelised
suhted ja ehk oli see ühtlasi
õppetunniks, kuidas vahel
tuleb tõsta meeskonna ühine
eesmärk kõrgemale oma isiklikest ambitsioonidest. Aga läbi pisarate ja naeru jõuti ilusa
tulemuseni!
Balli korraldajate poolt
palju tänu kohalikele ettevõtjatele ja ettevõtete juhtidele
toetuse eest, mis aitas ballitraditsiooni jätkuvalt elus hoida!
Mari-Liis Jaansalu
Järvakandi Gümnaasiumi
abiturient,
Annika Allikson
huvijuht

Oli taas üks koosoldud päev
24. veebruaril korraldatud
vabariiklik ühisüritus “Terviseradadel ümber maakera”
toimus sel aastal juba viiendat korda. Hoolimata rasketest aegadest võis kogeda
inimeste elurõõmsat ja toetavat suhtumist.
Üritus algas kell 10, kui
staadionil heisati ühiselt
lipp ja lauldi hümni. Vaatamata kohati ekstreemsetele
lumeoludele, oli rajameister

Marko suutnud ette valmistada sõidetavad suusarajad.
Olgugi et need polnud tänu
ilmastikuoludele just ideaalsed, olid suusatajad mõistvad, rõõmsad ja entusiastlikud. Tänu teile kõigile!
Nüüd tulemustest. Järvakandis osales üleriigilisel
üritusel 90 inimest! Kokku
suusatati, kõnniti ja kelgutati meie radadel 783,9 km!!!
Noorem osaleja oli aasta-

ne Martin Sepp, kes kõndis
100 m ja kõige eakamad
78-aastased Agnes Reimets
ja Richard Tammeväli vastavalt 6 km kelgutamist ja
7 km suusatamist. Üle Eesti
osales 9707 inimest ja liiguti
98 268,2 km!
Meie rahvas on ikka uskumatult vapper! Olgem enda üle uhked – ühiselt endale
tervise tegemine on vahva
tegemine! Tore, et ka need,

kes igapäevaseltki terviseradadel liiguvad, ei pidanud
paljuks ka sel toredal ettevõtmisel osaleda, et kogeda
ühesolemise ja -tegemise
rõõmu.
Kohtumiseni järgmistel
koosolemistel: tervisespordiradadel, kultuuriüritustel,
“Teeme ära”“ ettevõtmistel
jne.
Tiia ja Margus
korraldajad

Plahvatas puidutehase saepuruhoidla
14. veebruari varahommikul kell 05.17 sai Päästeteenistuse häirekeskus teate
õnnetusest Järvakandi puidutehases – saepuruhoidlas
toimus plahvatus (tõenäoliselt plahvatas puidutolm),
mille tagajärjel süttisid nii
saepuru kui ka seina- ja laekonstruktsioonid. Järvakandi päästekomando pealiku

Marko Matsoni sõnul väljus
tuli ka hoonest, seega oli tegu tööstushoone lahtise tulekahjuga.
Õnnetuse ulatust ja iseloomu arvestades kuulutati
välja kõrgendatud ohuaste
ja saadeti sündmuskohale
Järvakandi, Rapla, Vändra,
Pärnu-Jaagupi, Märjamaa,
Lokuta ja Kehtna päästeau-

tod ning kiirabi ja politsei,
et tegemist oli plahvatusega,
siis ka demineerimisgrupp.
Puhkenud põlengu likvideerimise käigus veeti tühjaks saepuruhoidla ja loputati läbi saepuru. Tulekolletele
ligipääsuks tuli piiratud ulatuses lõhkuda ka seinu ja
katust.
Et Järvakandi puiduteha-

et oma kodu juurde te koera
väljaheidet vedelema ei jäta.
Kannaga lumme vajutamine
pole ka õige lahendus, sest
Järvakandis elavad lõbusad
lapsed, kellele meeldib lumes
möllata. Vabandan ette nende
inimeste ees, kes oma koera

järelt väljaheited koristavad.
Endiselt lippavad mõned
koerad peremehetult ringi.
Hoidke oma lemmik rihma
otsas. Teie arust on ta truu
sõber, kes ei tee kärbselegi
liiga, kuid on inimesi, kellel
on olnud koertega kurbi ko-

Noored suusasportlased stardijärjekorras.
Annika Allikson

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

ses on sellelaadne õnnetus
toimunud ka varem, olid
selle võimaliku kordumise
puhuks tootmishoones rakendatud vajalikud ohutusmeetmed – inimesed seekord kannatada ei saanud ja
suuremat kahju tootmisvahenditele ning –hoonetele
õnnestus vältida.
JK

Head koeraomanikud!
Kulla inimesed, käituge viisakalt. Koeraga jalutama
minnes võtke kaasa kilekotike. On ju igati jõukohane see
kakajunnike, mida teie koer
poetab, lumelt üles korjata
ja hiljem prügikastini jõudes
ära visata. Olen veendunud,

5. veebruaril peeti Järvakandi suusaradadel Rapla mk
koolinoorte teatesuusatamise esivõistlused. B-klassis olime esindatud kahe võistkonnaga ja mõlemad jõudsid ka
esikolmikusse: I koht (Liisa Valdas, Egert Tomingas ja
Rait Tamm), III koht (Anett Kaldas, Kauro Kruusmaa ja
Joosep Kirss).
10. veebruaril võtsid Kohila spordihoones mõõtu
noored kergejõustiklased: toimusid koolinoorte talvised
meistrivõistlused - sisehooaja tähtsaim jõuproov. A-klassi
noormeestest saavutas neli auhinnalist kohta Rauno Poom
(60 m tj – I koht (9,55), 60m – II koht (7,73), kuul –
II koht (10.87), kõrgus – II koht (1.65). B-kl noormeestest saavutas Egert Tomingas I koha teivashüppes (2.70)
ja oli 60 m tj II (11,57), Kauro Kruusmaa oli võidukas
kuulitõukes (12.58), Kent Pirma sai teivashüppes III koha (2.50). C-kl tüdrukutest saavutas 60 m jooksus II koha
Aliis Halliste (9,37), kuulitõukes oli Triin Kudi III (6.36).
C-kl poistest saavutas Kaspar Rasmus Eelmaa esikohad
teivashüppes (2.40) ja 60 m tj (11,67), Kerdo Tornius oli
samadel aladel vastavalt II (2.10) ja III ( 11,87). Martin
Voog oli teivashüppes III (2.00).
14. veebruaril toimusid Palukülas Rapla mk MV suusatamise sprindidistantsidel klassikalises tehnikas. Vanuseklassis M10 sai esikoha Markus Sepp, N16-klassis oli
Liisa Valdas II ja MV I-s Margus Sepp III.
18. veebruaril suusatati taas Järvakandis ja selgitati
tublimad Rapla maakonna koolinoored (talve tähtsaim
võistlus). DT (2 km): I Liina Edvand, II Agneta Kardaš;
DP (2 km): I Martin Voog, II Rainer Varblane; BT (3 km):
II Liisa Valdas; BP (5 km): III Rait Tamm.
20. veebruaril toimusid maakonna talimängud. Suusatamises saavutas MV II rühmas 6 km distantsil pronksmedali Kalle Hansar, lauatennise ja lumerajasõidu võistkonnad saavutasid V koha. Väikeste valdade arvestuses
saime III koha.
24. veebruaril, Eesti vabariigi 92. aastapäeval, osalesid
paljud tublid järvakandilased V “Ümber maakera suusatamise” üritusel.
26. veebruaril olid Järvakandis koos meie piirkonna
algklasside suusatajad – see oli pisikeste peaesinemine.
NT (1km): I Meril Järvik; VT (2 km): I Marleen Valdas,
III Marite Sommer; VP (2 km): II Karl Kivilo, III Markus
Sepp.
Kõikide võistluste
kohta saab täpsemat
infot raplamsl.ee
Järgmised uudised
juba järgmisel korral.
Margus Sepp

gemusi ja keda isegi nuusutav koer hirmutab, rääkimata lastest, kes näevad koera
suurust teisiti kui teie.
Nii et koerad jalutusrihma
otsa ja kaka kotti!
Ene Nüganen
majandusnõunik

Noortekeskuse hoone on saanud uued aknad ja uksed.
Lõppjärgus on vaheseinte, majasiseste tehnosüsteemide
(vee-, küttetorustiku ja ventilatsiooni) ning elektri- ja valvesüsteemide paigaldamine.
Tekst ja foto Sirje Mett
abivallavanem

Euroopa Liit
Euroopa
Regionaalarengu Fond

Eesti tuleviku heaks
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POLITSEI
Järvakandi arvudes (22.12.2009 – 2.03.2010): kuriteoteateid 4, väärteoteateid 25, s.h LE rikkumisi 19, muud sündmused / teated 12.
9. jaanuaril kella 16 paiku varastati Järvakandi alevis
maja eest lukustamata sinimust jalgratas Author Solution
21 väärtusega 4792 krooni.
16. jaanuarist kell 7 kuni 17. jaanuarini kell 16 on vaba
juurdepääsu kasutades Järvakandi alevis eramu koridoris
olnud käekotist varastatud 190 krooni sularaha ning mobiiltelefon. Kahju 1390 krooni.
30. jaanuaril kella 3 ja 4 vahel öösel peksis seni kindlakstegemata meesterahvas Järvakandi alevis kahte noormeest, põhjustades viimastele füüsilist valu.
1. veebruaril kella 2.44 ja 2.55 vahel on välisukseklaasi
lõhkumise teel sisse tungitud Järvakandi alevi kauplusesse
ning varastatud müügisaalist 27 pudelit viina.
2010. aasta on endaga kaasa toonud tuisku ning tormi.
Õnneks kuritegevuse kohta seda Järvakandis öelda ei saa.
Politsei registreeris ajavahemikul 22.12.2009 – 2.03.2010
neli kuriteosündmust, millest kolm olid vargused. Kahe
varguse toimumises oli oma süü ka varastatud esemete
omanikel. Jalgratas ning käekotis olnud sularaha ja telefon
sattusid varguse objektideks, kuna nad jäeti järelevalveta.
Registreeritud väärtegudest andsid Järvakandi vallas
tooni liiklusrikkumised, millest 10 olid nõuetekohaselt
kinnitamata turvavööga sõitmised. Levinud on arvamus, et
100 m vahemaad sõites turvavööd kinnitama ei pea. Paljud
tõid põhjenduseks, et nad sõidavad vaid kõrvaltänavasse
poodi ning neil ei ole harjumust turvavööd kinnitada. Liikluseeskirja § 69 järgi võivad kinnitamata turvavööga sõita
jääteel liiklejad; sõitjad, kes on sellises haigusseisundis,
mis turvavöö kinnitamist ei võimalda; juht või sõitja, kelle
tööülesanne täitmine on seotud peatustega, mille vahemaa
ei ületa 100 m ning asulasõidul taksojuhil ning takso tagaistmel sõitjal ning sõiduõpetajal õppesõidu ajal. Seega
asulasisest turvavarustuseta sõitu ei õigusta miski.
Liikluseeskirja § 68 p 5 sätestab, et juht on kohustatud
sõidukis, millel on turvavööd, olema turvavööga nõuetekohaselt kinnitatud ja mitte sõidutama sõitjat, kes pole nõuetekohase turvavarustusega kinnitatud. Siit nähtub, et juht
vastutab ka selle eest, et kaasreisijad sõitu alustades turvavöö kinnitaks. Turvavöö kasutamise nõuete rikkumine võib
kaasa tuua nii juhile kui ka kaassõitjale kuni 3000-kroonise
rahatrahvi. Sama korduv tegu võib kaasa tuua 6000-kroonise rahatrahvi. Turvavöö nõuetekohane kasutamine peaks
olema samasugune sisseharjunud tegevus kui kodust lahkudes tulede kustutamine.
Turvalist liiklemist soovides!
Jaan Sildoja
piirkonnapolitseinik
Piirkonnapolitseiniku telefon 5303 6804, 612 3503;
e-post jaan.sildoja@rapla.pol.ee, lühinumber 110; vajadusel võib helistada ka 5332 6900 (Angelyca Vaerand) või
529 6503 (Vladimir Doktorov).

25. märts kl 10 Raplas
koolitus MTÜdele
„Asjaajamine mittetulundusühingus“
• MTÜde asjaajamine ja dokumentatsioon
• Asjaajamise kord, dokumendi vorminõuded
• Dokumentide säilitamine.
Koolitaja on Eha Pehk

Jumalateenistused
Järvakandi Pauluse
kirikus
• Pühapäeval, 21. märtsil kell 16
V paastuaja pühapäeva armulauaga jumalateenistus
• Neljapäeval, 25. märtsil kell 12
issanda kuulutamise püha, küüditamisohvrite mälestuspäev

75
Asta Halliste
Helgi Oviir
Eimar Kipper

Registreerimine 15. märtsini

70
Eha Laane
Valentina Puhtla
Maie Pajumäe

Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus
tel 489 4755, E-post: anneli@raek.ee.

Teadaandmine
Velise Kultuuri ja Hariduse Selts ja Järvakandi Klaasimuuseum kutsuvad kõiki hea tahtega kaaskodanikke, seltse ja
ühinguid oma osalemisega toetama ning jätkama Lennart
Meri mälestusüritust esmaspäeval, 29. märtsil 2010. a.
Selleks süütame mälestuslõkked või märgutuled (lapiküünlad) oma jaanitulekohtades, külaplatsidel, linnustes
või teistes väärikates paikades, mis asuvad võimalikult
lähedal mõttelisele joonele Ebavere mäe ja Kaali järve vahel – seega oletatavale Kaali meteoriidi ehk Tarapita teekonnale, mida võib kutsuda ka Suure Lennu kaareks või
tuleteeks.
Raplamaal leiab need paigad, kui ühendada joonega
maakaardil Lelle aleviku keskpaik ja Vigala vallas Avaste
mäe keskpunkt.
Järvakandis teeme tuld klaasimuuseumi ja kultuurihalli vahelisel alal esmaspäeval, 29. märtsil 2010. a algusega
üks tund enne päikese loojangut. Kaasa võtta hea tuju ja
mälestused asjakohasteks meenutusteks. Ürituse kestus u
60–90 minutit.
Esimest korda toimusid Suure Lennu kaarel mälestusürituste läbiviimine märtsis 2006.
Ettevõtmise algatajateks olid 2006. a kevadel Aivar
Niinemägi Pandivere Arenduse ja Inkubatsioonikeskusest,
Väike-Maarja Vallavalitsus Virumaalt ja Kaarma Vallavalitsus Saaremaalt.
Velise Kultuuri ja Hariduse Selts
Velise Muinsuskaitse Selts
Eesti Looduskaitse Seltsi Märjamaa osakond
Järvakandi Klaasimuuseum

Raplamaa tartumaalased, hoiame ühte!
Kõik me kuulume kuhugi, oleme osa mingist suuremast
või väiksemast kogukonnast, seltskonnast, perekonnast.
Tartumaa on Raplamaast päris kaugel, asumine siiakanti
oli ja on lõunaeestlasele kindlasti suur samm. Osa meist on
juba kohanenud ja tunnevad ennast pigem raplamaalastena, osa aga peavad ennast ühel või teisel viisil pigem tartumaalaseks. On neid, kes on äsja maakonda elama tulnud
ning alles loovad kontakte, ja ka neid, kes asja üle pikemalt
ei juurdle, lihtsalt elavad ja toimetavad omasoodu.
Igaüks on oma aja ja valikute peremees: kutsume kõiki Raplamaa tartumaalasi, kes leiavad, et võiks üksteisele
toeks olla ja elu huvitavamaks teha, endast märku andma
Jürgen Postile, tel 5373 0167, jyrgenp@hot.ee, ja Eeva
Kumbergile, eeva.kumberg@kohila.ee. Ootame teie kontakte, soove ja ettepanekuid, mis laadi ühistegevusest olete
huvitatud ja mida olete omalt poolt valmis panustama. Kuidas kavatseme üksteisele toeks olla, sellest anname teada,
kui võrgustik juba kujunema hakkab.
Algatusrakukese nimel
Eeva Kumberg

80
Endel Parind
Harri Kents

HALLIS TOIMUVAD ÜRITUSED
TUURI
K UL
MÄRTSIS JA APRILLIS
10. märts kell 11 – lastehommik „Teeme teatrit”
17. märts kell 19 – Rakvere Teatri etendus E.-E. Schmitt “Oscar ja
Rosamamma”. Pilet 135.-, õpilased/pensionärid 115.19. märts kell 20 – pidu ansambliga Päris Anny.
Pilet 150, eelmüügist 100.23. märts kell 18 – uus eesti mängufilm “Lumekuninganna” (vt.
www.kinobuss.ee) Pilet 35.24. märts kell 16 – varsti esilinastuv perefilm “Väike nõid Lilli” (vt.
varsti www.kinobuss.ee) Pilet 35.26. märts kell 19 – meesansambli Viisitiim kevadpidu sõpradega.
Pilet 35.1. aprill kell 16 – eesti noortefilm “Buratino” (Vt. www.kinobuss.
ee). Pilet 35.7. aprill kell 11 – lastehommik kevadpühade teemal
8. aprill – Filmi- ja vestlusõhtu. Teema valimisel. (vt. www.lektoorium.ee). Osavõtutasu 75.- või 50.18. aprill – Valla südamepäev (kellaaeg täpsustamisel)
21. aprill – Esimese raamatu ball (kellaaeg täpsustamisel)
22. aprill – Jüripäeva tähistamine. Jüriööjooks ja kontsert (kellaaeg
täpsustamisel). Tasuta.
25. aprill kell 15 – Naisrahvatantsurühma 25. aastapäev. Pilet 35.-

Kohtumiseni!

Peoõhtu ansambliga
PÄRIS ANNY
Reedel, 19. märtsil
algusega kl 20
Piletid eelmüügist 100,
kohapeal 150.Töötab BAAR
Laudu võimalik broneerida
Info: kultuurihall@jarvakandi.ee, tel 5346 0195, 5645 2936

Meesansambli VIISITIIM

PIDU SÕPRADEGA
D
A
V
KE
26. märtsil kl 19
Järvakandi Kultuurihallis

TULE TEATRISSE!
Kolmapäeval, 17. märtsil
kl 19 Järvakandi Kultuurihallis
RAKVERE TEATRI etendus

“OSCAR JA ROOSAMAMMA: KIRJAD JUMALALE”
Vt. www.rakvereteater.ee

Kaastegevad ansamblid
Järvakandist, Kaismalt, Raikkülast
Tantsuks mängib
HALINGA PUHKPILLIORKESTER
Pilet 35.Info ja võimalus laudu broneerida
tel 489 4719, kultuurihall@jarvakandi.ee
TAVAMARKET
Järvakandi teenindusmaja
Pargi 1
Kasutatud riided ja jalatsid
T 10:00 – 17:00
K 10:00 – 15:00
N 10:00 – 15:00
R 10:00 – 15:00
L 10:00 – 15:00
E, P suletud

TAVAMARKET
Järvakandi teenindusmaja
Pargi 1
Autokaubad, lõngad,
kasutatud kodutehnika
T 10:00 – 17:00
K 10:00 – 15:00
N 10:00 – 15:00
R 10:00 – 15:00
L 10:00 – 15:00
E, P suletud

Piletid 135, õpilastele ja pensionäridele 115 kr.
Piletid müügil kultuurihallis, aleviraamatukogus,
koolis
Info: kultuurihall@jarvakandi.ee
tel 5346 0195, 5645 2936

Uued
vallakodanikud
Tanel Haas
5. veebruar 2010

MITMESUGUST
OÜ Estest PR ostab metsaja põllumaad.
Tel 514 5215, 504 5215.

Koidula Lepp
17.06.1943–
7.02.2010
Rein Lepp
30.11.1944–
11.02.2010

