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Eesti Vabariigi aastapäevaaktusel avaldati tunnustust
Seekordne Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamine
Järvakandis oli nagu ikka
kantud traditsioonidest –
sel aastal kooli aulas toimunud pidulik aktus oli
täidetud päevakohaste sõnavõttude ja õnnitlustega
ning toreda kontserdiga,
kus üles astusid Eha Teras

Lumeovaalil
purustati
rajarekordeid

ja Helena Veinberg, Järvakandi segakoor ning pikema kavaga TMS Türnpuu
Meeskoor.
Vabariigi aastapäeva tähistamisel on olnud tavaks
ka tublide vallakodanike ja
kodutütarde ning noorkotkaste tunnustamine. Tänavu
sai austusavalduse osaliseks

staažikas kodutütar KatriineMaria Koplimets.
Vallakodanike seekordse tunnustamise tegi aga
eriliseks see, et ei piirdutud
tunnuskirja ja vallavanema
käepigistusega, vaid alates
käesolevast aastast kuulutab
Järvakandi vald välja oma
aukodanikud ja teenetemärgi

Maakonna vallavanemad said
kokku Järvakandis

saajad.
Järvakandi aukodaniku
märgiga tunnustati Ando
Lilliojat, Väino Rajasaaret,
Ahti Arakut ja Toomas Kivilod, Järvakandi teenetemärgiga Maie Mägit, Ando Algret, Aili Rasmanni, Einvald
Nõulikut ja Heli Augjärve.
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12. veebruaril kohtusid Järvakandis Raplamaa vallavanemad, kes arutasid muu hulgas majanduslanguse mõju
kohaliku võimu haldussuutlikkusele. Märgiti, et oluliselt
vähendab valdade võimalusi üksikisiku tulumaksu laekumise vähenemine. Samuti teeb vallavanemaid murelikuks valitsuse kava vähendada omavalitsustele laekuva
tulumaksu määra. Valmistati ette pöördumine Riigikogu
esimehele ja peaministrile, milles avaldati muret seoses
tekkinud olukorraga. Arutuse all olid ka ROL-i (Raplamaa Omavalitsuste Liit) ja AF-i (Raplamaa Omavalitsuste Arengufond) eelarved. Otsustati ette valmistada vähendatud eelarved.
Maakonna vallavanemad kogunevad regulaarselt iga
kuu teise täisnädala neljapäeval rotatsiooni korras ühes
kümnest omavalitsusest. Perioodil 2005–2009 on vallavanemate kogu juhatajaks Mart Järvik.

Riigikogu esimees külastas
Järvakandit
5. veebruaril oli Järvakandis külaskäigul Riigikogu esimees Ene Ergma, kelle päevakava nägi ette mitmeid kohtumisi vallarahva ja -juhtidega.
Esmalt külastas E. Ergma kooli, kus kohtus õpetajatega
ja pidas astronoomiatunni vanemate klasside õpilastele.
Seejärel toimus kiirvisiit vibuklubisse Ilves ja vallamajas
kohtumine ametnikega. Rahvamajas sai külaline ülevaate
renoveerimise käigust. Visiidi lõpetas sisukas vestlusring
eakate päevakeskuses.
Ando Algre

Ando Lilloja

MTÜ Ole Julge koolitas lapsi
ja lastevanemaid

Einvald
Nõulik

16. veebruaril toimus lasteaias Pesamuna MTÜ Ole Julge korraldatud koolitus lasteaia koolieelikutele ning lastevanematele ja lasteaiatöötajatele. Lastele mõeldud osa
kandis pealkirja “Turvaline lasteaed”, lastevanematele ja
lasteaiatöötajatele suunatu aga “Arukad vanemad, õnnelikud lapsed!”.
Koolitusel, mida juhtis Lembit Rosina, räägiti, miks on
vaja reegleid, mis on kuritegu, mis tingimusteta armastus, lapse emotsionaalsest “akust” ja selle “laadimisest”,
“mina”-sõnumi kasutamisest, tähelepanuta ja helluseta
lastest, vägivallast ja õnnelikust perekonnast.
Lasteaia juhataja Heivi Kipper on veendunud, et osalenud lapsevanemad ja lasteaiatöötajad said osa väga meeldejäävast ning suurepäraselt edasi antud koolitusest.
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Heli Augjärv

Aukodaniku märk

Teenetemärk

Härradele

Daamidele

Väino
Rajasaare

Lasteaialapsed ja Lembit Rosina.

Heivi Kipper
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VOLIKOGU
Järvakandi Vallavolikogu oli taas koos 18. veebruaril.

Aukodaniku nimetuse andmine
Ettekandega ettepanekutest valla aukodaniku nimetuse
andmiseks esines abivallavanem Sirje Mett. Volikogu otsustas austada 2009. aastal Järvakandi valla aukodanikuks
nimetamisega järgmisi isikuid: Ahti Arak, Toomas Kivilo
(postuumselt), Ando Lillioja ja Väino Rajasaare.

Audiitori määramine
Kuulanud ära ﬁnantsnõunik Kadri Alliksaare selgitused,
otsustas volikogu määrata Järvakandi valla 2008. aasta
majandusaasta aruande audiitorkontrolli korraldajaks Maret Saatuse Audiitorbüroo OÜ.

Laenu võtmine
Pärast vallavanem Mart Järviku ettekannet ja S. Meti ning
K. Alliksaare selgitusi vajaduse kohta võtta laenu 2,2 miljoni
krooni ulatuses (1 350 000 krooni on rahvamaja renoveerimise omaosalus, 499 114 krooni lasteaia elektrisüsteemide renoveerimise omaosalus, 117 535 krooni motokompleksi ehituse
kaasosalus, 68 283 krooni laste mänguväljaku ehituse omaosalus, 40 068 krooni omaosalusteks mittetulundusühingute
projektides ning 125 000 krooni hambaravikabineti seadmete
ja inventari soetamise omaosalus) tähtajaga kuni kümme aastat otsustas volikogu 7 poolthäälega taotluse heaks kiita.

Klaasimuuseumi tulevikust
Vastavasisulise ettekandega esines muuseumi juhataja Allan Kima, kes muu hulgas leidis, et jätkusuutliku arengu
tagamiseks vajab ka muuseum kas või osaliseltki kavandatud projektide elluviimist ja seda peaasjalikult EL-i projektirahade toel. Viimase saamiseks on aga vajalik valla
omaosalus (vt ka punkt “Laenu võtmine”). Volikogu võttis
esitatud ülevaate teadmiseks.

Vallavara omandamine
Volikogu otsustas lubada vallavalitsusel osta (lähtudes
omaniku müügisooviavaldusest) korteriomandid 1. Mai tn
10-1 ja 10-3 hinnaga 7696 krooni. Ostuvajadust selgitanud
majandusnõunik Ene Nüganeni sõnul ostab vald korteriomandid, et saada elumaja ainuomanikuks, et hoone ja katastriüksus hiljem võõrandada.

Vallavara võõrandamine
Lähtudes E. Nüganeni ettekandest, otsustas volikogu müüa
avalikul kirjalikul enampakkumisel Rahu tn 2 asuva korteriomandi nr 2 alghinnaga 140 000 krooni.
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Kaisma soovib ühineda Vändraga
12. –14. veebruarini toimunud rahvaküsitlusel pooldas 126 inimest 145 hääletamas käinust Kaisma valla ühinemist Vändra
vallaga. Ühinemist pooldava tulemuse andis ka Vändra vallas
korraldatud küsitlus. Nüüd peavad kahe ühineda sooviva valla
esindajad veel ﬁkseerima liitumislepingu tingimused.
Teatavasti on ühinemisvõimalusi Kaisma – Vändra suunal
mõnda aega arutatud ka Järvakandis. Üks sellesisulisi töökoosolekuid toimus 20. veebruaril, kui Järvakandi, Kaisma
ning Vändra ja Tootsi valla esindajad andsid ülevaate oma
majandusseisust ja ettevõtluse olukorrast. Osales ka Kehtna
vald. Asjaosalisi huvitas Kehtna valla lõunapiirkonnaga, s.o
Eidapere, Lokuta ja Järvakandi lähiküladega seonduv.
Kohtumisel Järvakandi valda esindanud vallavolikogu
esimehe Enno Alliksaare sõnul on Kaisma ja Vändra kiirliitumise põhjuseks Kaisma valla majandusseis ja inimeste vähesus. Kiirliitumine Järvakandiga ei ole aga võimalik
muu hulgas ka seetõttu, et Järvakandi ja Kaisma vahel on
Kehtna haldusalasse jääv Selja küla ning maakonna piir. Ka
ei ole Järvakandi, Kaisma ja Vändra võetud Eesti Vabariigi
Valitsuse soovitatud liitumispiirkondadesse, mis tagaks liitumisel riigi rahalise toetuse.
E. Alliksaare hinnangul võiks uus suurvald tõenäoliselt
tekkida ülejärgmiste kohalike valimiste eel.
Volikogu esimehe kinnitusel ei ole Järvakandi ust kinni
löönud ka läbirääkimistele Rapla suunas, sest kuulutakse
ajaloolisse Rapla kirikukihelkonda. Kui Kehtna tagastaks
Järvakandile tema lähikülad, oleks mõistlik rääkida ühisvalla teemadel ka Raikküla ja Raplaga.
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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

Jäätmete äraveost ja kogumisest
Et jäätmete äraveo ja liigiti
kogumisega seonduv tekitab alevielanikes endiselt
mõningaid küsimusi, püüan
alljärgnevalt teemasse puutuvat veidi selgitada.
Jäätmete kogumise ja nende äravedamiseks vajaliku
lepingu sõlmimisega peaks
hakkama saama iga majapidamine. Äravedaja võib valida maakonnas olmejäätmete
veoteenust osutavate ﬁrmade
hulgast või kasutada jäätmete kokkukandepunkti teenust
(oma transport, 200-liitrine
kott 75 krooni). Kokkukandepunktis saate jäätmete vastuvõtja käest kassakviitungi,
millega tõestate, et pole prügi
metsa alla viinud.
Oma
prügikonteineri
ümbrus tuleb teil korras hoida ka siis, kui konteiner asub
nii-öelda valla maal. Vajaduse korral lukustage konteiner. Samuti tuleb kõrvaldada
vanad prügikastialused, mida Te enam ei kasuta. Ka vajab nii mõnigi konteiner uut
värvikihti.
Alevielanike hulgas on
teatavat segadust tekitanud ka siin prügiveoteenust
pakkuva OÜ Resk tegevus.
Siinkohal toovad ehk selgust

ﬁrma esinda Bruno Tammaru antud selgitused.
Prügi äraveo soovist
teada andmiseks tuleks kasutada e-posti, faksi või tavakirja (resk@resk.ee, faks
489 0201, Talve tn 4, Rapla,
79513). Helistamisel telefonile 489 0200 peab klient oskama öelda oma kliendinumbri
või lepingu numbri (on olemas veoarvel). Kui te ei tea
oma kliendinumbrit, siis saate
seda küsida kirjalikult. Telefoni teel andmeid ei väljastata.
Prügi veetakse ära igal
teisel nädalal (loendatakse
käesoleva aasta algusest)
esmaspäeviti.
Tellimuse
edastamisel tuleb arvestada,
et veopäeva teekonnalehed
koostatakse eelmise päeva
õhtul. Seega esmaspäevaks
soovitud tellimus peaks
RESK-i jõudma hiljemalt 1
tund enne eelmise tööpäeva
lõppu ehk reedel kell 16. Prügikasti tühjendus võib toimuda ajavahemikul kella 7–23.
Soovi korral võib prügikonteineri tühjendamise
vajadusest teatada ka Cleanaway infotelefonile 1919
või
rapla@cleanaway.ee
(OÜ Resk on Cleanaway tütarﬁrma).

Alljärgnevalt ka jäätmete
kokkukandepunkti (Energia
tn 1a, OÜ Järvakandi Kommunaal kõrval) kasutamise
võimalustest ja tingimustest.
Kokkukandepunkt
on
avatud teisipäeviti 14–19,
neljapäeviti 8–14 ja laupäeviti 11–15.
Kahjuks tuli Järvakandi
Vallavalitsusel kehtestada
mõnele jäätmeliigile vastuvõtuhind, sest tasuta meilt
järgnevaid jäätmeid ära ei
veeta: olmejäätmed – 75
krooni 200-liitrine kott
(sõltumata täituvusest); vanapaber, ajalehed, ajakirjad – 20 krooni 200-liitrine
kott, 12 krooni 100-liitrine
kott, 7 krooni 50-liitrine
kott; suurjäätmed (mööbel)
– 250 krooni/m3; lõppladestusega remondimaterjalid –
600 krooni/m3, 120 krooni
200-liitrine kott, 80 krooni
100-liitrine kott; biojäätmed
(v.a vedelad köögijäätmed)
80 krooni 200-liitrine kott,
50 krooni 100-liitrine kott,
35 krooni 50-liitrine kott.
Tasuta saab ära anda korralikke riideid ja jalanõusid;
segapakendeid; papp-paberpakendit; kompaktset olmeelektroonikat; rehve; vana-

metalli; puitjäätmeid, sh oksi
ning ohtlikke jäätmeid.
Ootame
ettepanekuid
kokkukandepunkti töö täiustamiseks!
Lähiajal
muudetakse
mõne alevis paikneva taaskasutatavate jäätmete kogumiskonteineri asukohta: 1.
Mai tänava konteinerid on
suuremahulised ja sobivad
rohkem kohta, kus ka neile
nõudlus suurem – Staadioni
majade elamurajooni. Põllu
tn – Karbiküla kant on seni
konteinerita. Sinna kavatseme paigutada segaolmejäätmete konteineri.
Segapakendikonteinerid
on lukustatud ja nii see paraku jääb. Soovitan varuda üldise heakorra ja loodussäästliku käitumise nimel aega,
et panna õiged jäätmed sobivasse konteinerisse. Suuremaid koguseid saate viia
jäätmete kokkukandepunkti.
Maailm areneb ja võibolla mingi aja pärast puudub
igasugune vajadus prügi sorteerimiseks ja kõik pistetakse energia tootmiseks ahju,
kuid seni käitume säästlikult!
Ene Nüganen
majandusnõunik

OÜ Järvakandi Soojus langetas kaugküttesooja hinda
Jaanuaris langes Järvakandis
kaugküttesooja hind võrreldes aasta lõpukuude hinnatasemega 211 krooni võrra
MWh kohta, s.o1534 kroonilt
1323 kroonini MWh (hinnad
käibemaksuga), olles aga enne seda, s.o alates 2008. aasta
maist teinud märgatava tõusu
(kui 1. maist 1094 kr MWh
kohta, siis aasta lõpul 1534 kr
MWh kohta (hinnad käibe-

maksuga)).
Vallavanem Mart Järviku
sõnul põhjustas 2008. aasta
hinnatõusu maailmaturu hindade kehtestamine Eestile
müüdavale Vene gaasile. Hinda mõjutavad viimase kuue
kuu õlihinnad ja dollari kurss
kuu viimasel päeval. Näiteks
septembri kõrge õlihind mõjutas veel veebruaris meie toasooja hinda. Ja kui varasemal

perioodil said suurtootjad osta
gaasi odavamalt kui eratarbijad, siis nüüd on vastupidi.
Järvakandi
keskkütte
piirhind oli jaanuaris võrreldav nii Rapla kui ka Kohila
piirhinnaga (sealgi toimub
kütmine gaasiga).
Aasta alguse hinnalangus
on aga vallavanema sõnul
vastav gaasi hinna languse
osale alevi keskkütte piirhin-

nas. Trasside, pumpamiste ja
muude kulude osas hind ei
muutunud.
Vald otsib endiselt võimalusi ka odavama toasooja tootmiseks ja on tellinud
vastava uuringu, mis on aluseks EL rahade taotlemisel
soojatootmise rekonstrueerimiseks ja uute kütteliikide
kasutuselevõtmiseks.
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Rohelise Jõemaa koostöökogu avab taotlusvoorud
Rohelise Jõemaa Koostöökogu avab 2009. aastal rakendatavad meetmed projektitaotluste vastuvõtmiseks.
Toetust antakse mittetulundusühingule 90%, kohalikele omavalitsustele 80%, ettevõtetele 60% abikõlbulike
kulude maksumusest. Taotlusi võetakse vastu Vändra,
Tori, Halinga, Are, Kaisma,
Surju, Paikuse, Kõpu, Pärsti, Suure-Jaani ja Järvakandi
vallas tegutsevatelt ettevõtjatelt, mittetulundusühingutelt
ja sihtasutustelt, kohalikelt
omavalitsustelt järgmiselt:
Meede 1. Ettevõtluse mitmekesistamine, konkurentsivõime tõstmine tootmises ja

teeninduses / nutikate asjade
meede. Toetatakse toodete ja
teenuste arendamist, ühistegevust, oskuste omandamist
ja väikesemahulisi investeeringuid. Taotlejad: ettevõtted,
füüsilisest isikust ettevõtjad,
mittetulundusühingud, kelle
liikmeteks on ettevõtted või
ettevõtjad. Toetuse miinimummäär on 100 000 krooni, maksimummäär 700 000 krooni.
Meede 3. Loodus- ja kultuuriväärtuste arendamine
ja parem eksponeerimine /
ilutegija meede. Toetatakse oskuste omandamist ja
investeeringuid. Taotlejad:
ettevõtted, füüsilisest isikust ettevõtjad, kohalikud

omavalitsused, mittetulundusühingud ja sihtasutused.
Toetuse miinimummäär on
70 000 krooni, maksimummäär 1 200 000 krooni.
Meede 4. Elujõuline kogukond ja külakeskused /alameede kogukonnateenused
ja külakeskused / külamaja
alameede. Toetatakse oskuste
omandamist ja investeeringuid. Taotlejad: mittetulundusühingud ja sihtasutused,
kohalikud
omavalitsused.
Toetuse miinimummäär on
50 000 krooni, maksimummäär 1 500 000 krooni.
Meede 5. Jõemaa meede. Tegevusgrupi projektid
piirkonnaüleste tegevuste

ellukutsumiseks. Toetatakse
oskuste omandamist ja väikesemahulisi investeeringuid. Toetuse miinimumäär
projekti kohta on 100 000
krooni. Taotlusvoor on avatud kuni 2009. aasta lõpuni.
Projekte
konsulteerib
ühingu tegevjuht kuni 17.
aprillini.
Konsultatsiooni
aja palume eelnevalt kokku leppida. Kontakttelefon
5666 2675, info@joemaa.ee
Täpsem informatsioon strateegia meetmete kohta koduleheküljel www.joemaa.ee
Taotluste vastuvõtt toimub 20.–23. aprillil, 27.–30.
aprillil Tori vallamajas asuvas kontoris kell 9–17.
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Klaasimuuseum turismimessil
13.–15. veebruarini osales Järvakandi Klaasimuuseum koos
teiste Raplamaa sõsarmuuseumide ja -ettevõtetega turismimessil Tourest 2009, mida külastas üle 24 000 huvilise.
Meie muuseum pakkus ennast
välja viies erinevas keeles voldikutega. Et vene- ja soomekeelsed
olid otsa saanud seoses talviste
Riia ja Peterburi messidega, siis
Tourest 2009 jaoks tuli neid juurde trükkida. Selle rahastamist toetas Hasartmängumaksu Nõukogu
7100 krooniga. Lisaks tutvustasime messil muuseumis korraldatavaid haridusprogramme. Huvi
oli elav. Ka Klaasistuudio OÜ
müüs end messil traditsioonilises
kuues ja klaasikojas valmistatud
toodanguga.
Töö jätkub ka pärast messi. Igal aastal on sõlmitud uusi
kontakte ja nüüd tuleb tulevastele partneritele vastavalt nende
soovidele materjalid saata – kellele erinevates keeltes voldikuid

nende kodulehtedele ülesriputamiseks, kellele muuseumi videoklipp.
Võrreldes 2007. aastaga oli
möödunud aastal klaasimuuseumi külastajaid 11,6% rohkem
(4308). Mäletame Mallega suviseid päevi, kus lõunatoidukauss
jäigi kuni õhtuni elektripliidile,
toit aga kuivas ja kaanetas kinni.
Et muuseumis on ruumi vähe
ja iga ruutsentimeeter arvel, sai
sõlmitud vaid üks eelkokkulepe. Nimelt šokolaaditootjaga
Järvakandi
Klaasimuuseumi
erišokolaadi tootmiseks ja turustamiseks põhimõttel, et seda
magusat kraami oleks võimalik
osta ainult Järvakandi muuseumist. Kokku 4-5 erinevat
maitset. Projekti nimi turistidele suunatuna on võõrkeelne:
“Chocolate in Glass”. Elamenäeme, kas ja kuidas plaanitav
realiseerub.
Uhiuues Raplamaa voldikus,
mis valmis messi esimeseks päe-

Hansule mõeldes
... Kahe kuldlöögi vahele mahub
vabalt kogu su elu.
Üürike armuaeg trots,
joovastus, valu ja rahu ...
(katkend Doris Kareva luuletusest)

Malle Paimets turismimessil Järvakandi Klaasimuuseumi tutvustamas.
Allan Kima
vaks, on klaasimuuseum saanud kus kõik pakutav kirjas. Mäletaarvestatava reklaamipinna.
te, ettevõtjad, kui teie juures ringi
Nii sellel kui ka möödunud käisin ja pilte ja tekste palusin?
aastal oli meie Järvakandi arse- Ehk suudab vald selle algatuse
nalist puudu trükis kompleksse ikkagi käima lükata ja teoks teha.
kohaliku teeninduspaketiga. Kus
Kohtumisteni juba järgmise
saab süüa, kus öömaja, millised aasta turismimessil!
on muud võimalused, mida siin
Allan Kima
pakkuda saame. Rääkima võib
Järvakandi Klaasimuuseusellest jäädagi, vaja on trükist,
mi juhataja

Vabariigi aastapäeval terviseradadel
Vabariigi aastapäeval liiguti Järvakandi terviseradadel 1526,3
kilomeetrit!
11. veebruaril selgitati Kohila spordihoones välja maakonna
tublimad noorkergejõustiklased.
Tublid oli C-klassi tegijad.
Tüdrukutest saavutas 60 m jooksus II koha Laura Torri (9,39),
teivashüppes said Anett Kaldas
II koha (1.80) ja Liisa Valdas III
koha (1.60). Poiste teivashüppes
tõi võidu koju Kerdo Tornius
(1.90), sama tulemusega oli kolmas Marko Jakimenko.
25. veebruaril peeti Kohilas
TV-10 olümpiastarti maakonna
II etapp. Egert Tomingas saavutas vanemate poiste teivashüppes II koha (2.40). Meie kool on
kahe etapi järel gümnaasiumide
arvestuses teine.
Suusahooaeg avati 13. veebruaril toimunud maakonna
koolinoorte esivõistluse teatesõitudega. Meie õpilased olid
koduradadel tublid ja saadi mitmeid auhinnalisi kohti. C-klassis sai meie esimene võistkond

II koha (Anett Kaldas, Egert Tomingas, Reinart Loidap) ja teine
võistkond (Liisa Valdas, Kauro Kruusmaa, Vaiko Licht) III
koha. A-klassis saavutas meie
võistkond (Ailen Tiitus, Alvar
Tiitus, Sten Luhtoja) III koha.
19. veebruaril suusatati taas
Järvakandi radadel ja seekord
selgitati välja Rapla maakonna
tublimad individuaaldistansidel. D-klassi poistest saavutas
II koha Kerdo Tornius, C-klassi
tüdrukud saavutasid aga kaksikvõidu: I koht Anett Kaldas ja II
Liisa Valdas. A-klassi tüdrukutest tuli teiseks Anna Šerstjuk ja
juunior-klassi tütarlaste arvestuses tõi meistritiitli koju Ailen
Tiitus.
21. veebruaril oli Valtus talve
suurim maakondlik spordivõistlus – talimängud. Tublid olid
lauatennisistid, kellel jäi pronksimängus veidi puudu, et alistada Kehtna. Ainsa medali tõi
talimängudelt meile Kalle Hansar, kes sai hõbeda suusatamises
MV-II grupis. Samas vanuse-

klassis oli Paavo Puolokkainen
VI. Hästi läks Ailen Tiitusel
(N) ja Liisa Valdasel (T-15), kes
saavutasid oma vanuseklassides
tubli viienda koha. Kümne valla
konkurentsis saavutas Järvakandi kokkuvõttes VII koha.
24. veebruaril suusatati ümber
maakera ja selgitati välja maakonna parimad klassikatehnika
pikkadel distantsidel. Võistluste
tulemustega saab end kurssi viia
spordiliidu kodulehel (raplamsl.
ee), aga päris uhke oli kenakest
hulka klassikuid koos uhamas
näha – nagu 1982. aasta osakondadevaheline spartakiaad.
Tõsiasi on aga see, et sel päeval registreeris end Järvakandi
terviseradadel 149 liikumisharrastajat ja koos liiguti sel päeval
kokku 1526,3 km – VÕIMAS!
Osalejad on kenasti kirjas ka
valla kodulehel. Kuna tähistati vabariigi aastapäeva, siis oli
päeva toredamaid hetki hommikune lipuheiskamine (heiskas
talimängude ainus medaliomanik Kalle Hansar) koos hümni

laulmisega – oli tore perepäev.
26. veebruaril võistlesid Järvakandis meie ja Märjamaa piirkonna parimad algklasside suusatajad ja meil läks hästi. NP: I
– Markus Sepp, II – Tõnu Algre.
NT: I – Marite Sommer, II –
Marleen Valdas. VP: II – Rainer
Varblane, III – Kaspar Rasmus
Eelma. VT: I – Liina Edvand, II
– Hanna-Loore Vasnu.
Tundub, et talveilmad jätkuvad ja parimad suusailmad
on ees ootamas – hoidkem siis
ka suusarada ja jalutagem ikka
jalgradadel. Suusarada on sel
talvel üritatud kordi ka raskema tehnikaga “vägistada” (auto,
ATV, lumesaan), aga see on juba lastetoa teema – allakirjutanu
end arstiks ei pea ja diagnoosi
“rajavägistajatele” panna ei oska!
Märtsis saavad alguse võrkpalli MV ja korvpallilahingudki kestavad maini välja. Tehke
sporti ja elage omadele kaasa –
sportlikku kevade algust kõigile!
Margus Sepp

Lumeovaalil purustati rajarekordeid
7. veebruaril toimus Järvakandi
staadionil sõiduautode lumerajavõistlus Lumeovaal 2009.
Seekord juba kuuendat korda
peetud võistlusel osales 34 autojuhti 8 klassis. Edukaimaks
osutus Helmet Palm kolme
esikoha (veteranide, 4WD ja
vabaklassis) ja uue rajarekordiga (1.24,74). Rajarekordi
püstitamise eest oli Ilmatar OÜ
välja pannud ka eripreemia.
Teiste võistlusklasside võitjad
olid Vaiko Licht (juuniorid, esiveolised autod), Erki Vaiksaar
(juuniorid, tagaveolised autod),
Kristin Kutser (naised), Taavo
Tigane (mehed, esiveolised autod), Siim Sassian (mehed, tagaveolised autod).
Oma sõiduoskusi käisid näitamas ka 10 mootorratturit (s.h
üks tütarlaps), kes publikule
tõelise elamuse pakkusid.

Tundub mõistusevastane, et meie hulgast
on lahkunud hea sõber, kolleeg ja mõttekaaslane. Iga inimene on kordumatu, igast
inimesest jääb mälestus, jääb tema lugu,
tema jälg – mõni säravam ja selgem, mõni kauem kestev ning sügavam, aga nad on
kõik meie elude raamatutes kirja pandud.
Armas Hans, Sinu lugu ja Sinu jäljed
olid säravad, siirad, lihtsad, hingestatud ja
ilusad. Sa andsid palju, kuni õhkõrn viimane hingetõmme lõpetas maise sideme ja
Sul oli aeg minna ... Sa läksid teele – valguse, vaikuse ja rahu poole – sinna, kus ei
ole valu, pisaraid, haigusi, kibestumisi ega
ülekohut.
Sa ei ole ju päriselt läinud, Su aeg meie
hulgas on jätnud jäljed: elu, töö, pühendumine, heatahtlikkus, abivalmidus ja sisemine
ning välimine sära. See on põimunud ilusaks
ELU LOOKS. Tulihingeline muusika-, näitemängu- ja huumorimees, aktiivne seltsielu
organiseerija, lõpmata abivalmis ning heasoovlik inimene. Oli nii iseenesestmõistetav,
et Sina tegid, Sina tulid, Sina olid: toredad ja
aktiivsed noorteüritused, seinalehed, esinemiskavad, vahvad ringreisid SICANA-ga,
agitbrigaadid, lugematul hulgal erinevaid
seltskonnaüritusi – Sa olid igal pool olemas.
See oli nii tavaline, sest Sa olid kogukonna
üks osa – nii vajalik ja nii iseenesestmõistetav, et tihti seda ei märgatudki, sest see oli
sama loomulik kui linnulaul looduses või
aastaaegade vaheldumine ...
Valus ja vale on, et INIMESE ELUAJAL ON HEAD SÕNAD JUSTKUI
LOETUD ja neid nagu ei raatsikski teisele
öelda, käest ära anda. Sageli märgatakse
inimest ja tema tegu ning lugu pahatihti
vaid siis, kui käes on korvamatu kaotus.
Kui vähe me paneme tähele seda rikkust ja
head, mis meil on, või neid, kes on meie
kõrval. Me vaid tahame ning nõuame aina rohkem – kuni valusa viimase valsini,
pöördumatu lahkumiseni ...

Lumeovaal 2009 medalivõitjad.
Lumerajavõistluse korraldanud Meelis Tomsoni ja Meelistegevuse MTÜ põhieesmärgiks
on pakkuda eelkõige noortele
huvitavat ja kasulikku vaba aja
sisustamise võimalust. Põhisuund on võetud tehnikaspordile ja kavas on ka edaspidi ellu

Rea Licht

viia mitmeid projekte. Korraldustoimkonda kuulusid kohtunikena KL Rapla maleva Järvakandi rühma noorkotkad ja
kodutütred.
Lumeovaali
korraldamist
toetasid Järvakandi Vallavalitsus, OÜ Tulihein / Club Cine-

ma, Scoutspataljon, Ilmatar OÜ,
BR Metallitööd, Päästeteenistuse Järvakandi tugikomando, Järvakandi Gümnaasium, Kehtna
MTK, Järvakandi Rahvamaja,
Järvakandi Kommunaal ja Lembit Jänts.
Rea Licht

Hans oli suur inimene oma hingelt ja
tegudelt. Tema osa Järvakandi kultuuriloos on tähelepanu ja austust vääriv. Ta on
läinud igaviku teele, aga tema lõputu headus, hoolivus, armastus ja sära ning enda
tükkhaaval jagamine pere, sõprade, lihtsalt
armsate inimeste, töö, hobide ja kogukonna vahel on lugu, mis on meie mäletada ja
hoida ...
Helgi Randla
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Sääl, kus inimese käsi
laseb lahti teise käest,
ainsa karjatuse viivul
maailm veereb alla mäest.

Hans Äärma
13.02.1941 – 03.02.2009
Teisipäeval, 3. veebruaril lahkus pärast rasket haigust
meie hulgast Hans Äärma. Järvakandi ja ümbruskonna
kultuurielu eestvedaja sündis 13. veebruaril 1941 Järvakandis. Pühendumine muusikale ja kultuuriürituste korraldamisele sai alguse juba keskkoolis. Pärast Järvakandi
Keskkooli lõpetamist I lennus asus Hans Äärma õppima
tolleaegsesse Viljandi Kultuurhariduse kooli. Kahjuks
jäi õpiaeg väga lühikeseks, sest ees ootas kolmeaastane
teenistus Nõukogude armees. 1963. aastal pöördus Hans
tagasi Järvakanti, kuid kultuuriõpinguist ei tulnud enam
midagi välja. Ees ootas kombinaadi Järvakandi Tehased
noortejuhi töö. Kombinaadi klubi ja ansambel Sicana jäid
paljudeks aastateks Hansu lahutamatuteks kaaslasteks.
Sicanas jäid Hansu hoolde löökpillid ja sõnaline osa. Eestimaal on tõenäoliselt väga vähe klubisid või rahvamaju,
kus Hans ja Sicana pole esinenud. Mäletatakse ka Hansu
kaastöid seinalehes Ibis, mille teravate artiklite eest autorit
tihti peapesu ootas. Aastatel 1972–1981 töötas Hans Äärma Kombinaadi Järvakandi Tehased tsiviilkaitseinsenerina. 1981. aastal sai temast 9 aastaks ametiühingukomitee
esimees ja 1990. aastast ametlikult kombinaadi klubi juhataja, kellena ta töötas kuni 2008. aasta lõpuni. Hans Äärma
ei peljanud klubitöö kõrvalt ka füüsilist tööd. Oli see siis
kombinaadi puhkebaasis Tori-Seljal, rahvamajas või kodumaja ümbruse heakorrastamisel. Kui Järvakandis alustati 2000. aastal klaasimuuseumi ehitamist, siis oli Hans
talgute korras kaasalööjana alati kohal. 1987. aastal alustas
Järvakandis tegutsemist piirkondlik mälumänguklubi, mille eestvedajaks sai 1990. aastast alates ka Hans Äärma.
Veel päev enne lõplikku lahkumist oli Hans murelik, kuidas seekordne mälumängu žürii ilma temata toime tuleb.
Hans Äärma jääb Järvakandi rahvale meelde kui rahvamaja hing ning sõbralik ja alati abivalmis inimene, kelle jaoks
ei olnud ükski mure võõras.
Järvakandi Vallavolikogu
Järvakandi Vallavalitsus

POLITSEI
Järvakandi arvudes (17.01.2009 – 17.02.2009): kuriteoteateid
3, väärteoteateid 16, LE nõuete rikkumisi 12, muid sündmusi /
teateid 7.
17. jaanuaril kell 16.49 on seni teadmata isik võtnud võõrast
magnetkaarti kasutades omaniku kontolt 2000 krooni.
Ajavahemikul 16. jaanuari kella 23-st kuni 17. jaanuari kella
11-ni on Järvakandi alevi baaris või teel Staadioni tänavale kaduma läinud mobiiltelefon Sony Ericsson C901i.
17. jaanuaril kella 4 ja 7.50 vahel on omavoliliselt kasutatud seni kindlaks tegemata isikute poolt 1989. aastal sündinud noormehe
sõiduautot Audi A6 ja põhjustatud Järvakandis liiklusõnnetus.
Möödunud kuu oli politsei jaoks Järvakandis rahulik. Seepärast
pööraksin tähelepanu peatumisele ja parkimisele Kandi kaupluse
ees. Antud lõigul on Tallinna mnt ääres peatumine ja parkimine
keelatud ning seda näitavad vastavad liiklusmärgid (kauplusepoolses ääres peatumise- ning lasteaiapoolses parkimise keelu märk).
Liikluseeskirjaga kehtestatakse liikluskord Eesti teedel ning sama
määruse § 4 sätestatakse, et liikleja ja liikluse korraldaja peavad
täitma käesoleva määruse nõudeid. Kuid selle asemel, et parkida
oma sõiduk nõuetekohaselt turu ees asuvale parkimisplatsile, peatutakse ja pargitakse märkide mõjupiirkonnas.
Liikluseeskirja § 151 p1 ja §152 p1 sätestavad: §151: peatuda
ei tohi kohas, kus liikluskorraldusvahend seda ei luba; §152: parkida ei tohi kohas, kus liikluskorraldusvahend seda ei luba, ega
kohas, kus ei tohi peatuda. Liikluskorraldusvahendiks siin ongi
keelumärk ehk parkimise keeld ja peatumise keeld. Keelumärgi
mõjupiirkonnas parkimise ja peatumise eest on võimalik karistada kuni 3000 kroonise rahatrahviga.
Kandi kaupluse ees peatujad ja parkijad tekitavad muret ka
jalakäijatele, eelkõige vanuritele ning lapsevankriga emadele.
Terrassi mööda liikudes jalakäijatel küll probleemi poleks, kuid
proovige libedaga vankrit või tõukekelku terrassile üles lükata.
Samuti ei arvesta valesti parkivad või peatuvad sõidukijuhid asjaoluga, et teised sõidukijuhid ei pruugi märgata valesti peatuvate
sõidukite vahelt teed ületavaid jalakäijaid. Ka ei pruugi jalakäijad
märgata lähenevaid sõidukeid.
Raske oleks elada teadmisega, et minu väära käitumise ning
laiskuse tagajärjel jäi mõni inimene invaliidiks. Panen sõidukijuhtidele südamele, et liikluseeskirjadest tuleb kinni pidada.
Jaan Sildoja, vanemkonstaabel
telefon 5303 6804, 612 3503; e-post jaan.sildoja@rapla.pol.ee
ja lühinumber 110. Vajaduse korral võib helistada ka 5332 6900
(Angelyca Vaerand).

[ ---]
Igihaljad mägiaasad,
igatsuste lumitipud,
kurbus valuni.
/Doris Kareva/

Täname siiralt kõiki, kes olid meiega mõtetes ja tegudes sel
valusal hetkel, kui katkes habras elulõng ning meie kallis
abikaasa, isa ja vanaisa lahkus vaikselt Igaviku teele ...
Lissy, Heivi, Aive, Kelly

Jumalateenistused Järvakandi Pauluse kirikus
• Pühapäeval, 15. märtsil kell 16
3. paastuaja pühapäeva
armulauaga jumalateenistus
• Komapäeval, 25. märtsil kell 12 paastumaarjapäeva ja
märtsiküüditamise 60. aastapäeva mälestuspalvus
• Pühapäeval, 5. aprillil kell 16 palmipuudepüha
armulauaga jumalateenistus
Järvakandi sauna piletihinnad alates 1. märtsist 2009
Täispilet 35 krooni
Sooduspiletid: pensionärid 25 krooni;
töötud ja kooliõpilased vastava
dokumendi esitamisel 15 krooni;
3–7aastased koolieelikud 10 krooni
alla 3aastased lapsed tasuta
Saun on avatud reedeti kell 14–21 (piletite müük lõpetatakse
kell 20) Järvakandis Pargi 1 I korrusel. Info 518 2789.

Hambaravikabinet
Järvakandis
alustab tööd
9. märtsil 2009. a
(endises hambaravikabinetis
Rahu 18).
Dr Maie Metsamaa.
Eelregistreerimine
telefonil 515 3775.

MITMESUGUST
Rapla puhastusﬁrma peamiseks eesmärgiks on pakkuda kvaliteetset ja sõbralikku
PUHASTUSTEENUST nii
äri- kui ka erakliendile.
Info tel. 527 6527 ning
www.hoonegrupp.ee

JÄRVAKANDI ETTEVÕTE

Raissa
Nikiforova
15.03.1923 –
01.02.2009

Metallitööd
• Metalli lõikamine, treimine, puurimine,
freesimine, keevitamine, torutööd ning
eritellimustööd
• Aedade, väravate ja uste valmistamine
• Kere- ja rehvitööd sõiduautodele ja
kaubikutele
• Põllu- ja metsamajanduse seadmete
taastamistööd
• Plekist katuste ja konteinermajade ehitus

BR Metallitööd OÜ
Tehaste 2,
tel: 564 3356, 681 3683, 487 7153
info@metalliveski.ee

90
Ilmar Hanvere
80
Alvi Saaron
75
Endla-Mai Lillioja
Helju Rohtla
Ela-Eevi Oja
70
Ludmilla Lega
Enn Kerm
Aime Reinu

Hans Äärma
13.02.1941 –
03.02.2009
Leida Koitla
02.09.1918 –
06.02.2009
Laine Lainurm
26.10.1929 –
13.02.2009
Evald Reinsalu
08.09.1927 –
20.02.2009

Järvakandi vallas asuva riigivara müümine 2009. aastal
Alljärgnevalt on toodud nimekiri Järvakandi vallas asuvatest riigile kuuluvatest kinnisasjadest, mis 2009. aasta jooksul
riigivarana avalikul enampakkumisel müüki pannakse. Müügi korraldajaks on määratud Maa-amet.

Maakond

Kohalik omavalitsus

Katastritunnus

Aadress

Sihtotstarve

Pindala (m²)

Raplamaa
Raplamaa
Raplamaa
Raplamaa
Raplamaa
Raplamaa
Raplamaa
Raplamaa
Raplamaa
Raplamaa
Raplamaa
Raplamaa
Raplamaa
Raplamaa
Raplamaa
Raplamaa

Järvakandi alev
Järvakandi alev
Järvakandi vald
Järvakandi vald
Järvakandi vald
Järvakandi vald
Järvakandi vald
Järvakandi vald
Järvakandi vald
Järvakandi vald
Järvakandi vald
Järvakandi vald
Järvakandi vald
Järvakandi vald
Järvakandi vald
Järvakandi vald

26001:002:0004
26001:002:0005
26001:003:0008
26001:003:0009
26001:003:0012
26001:003:0011
26001:002:0009
26001:002:0016
26001:002:0007
26001:002:0011
26001:002:0013
26001:002:0015
26001:002:0014
26001:002:0012
26001:002:0008
26001:002:0006

Pargi tn 4
Pargi tn 5
Kaupluse tn 5
Kaupluse tn 7
Oja tn 3
Oja tn 1
Ööbiku tn 4
Tedre tn 6
Ööbiku tn 2
Tedre tn 1
Tedre tn 3
Tedre tn 5
Tedre tn 4
Tedre tn 2
Ööbiku tn 3
Ööbiku tn 1

elamumaa
elamumaa
elamumaa
elamumaa
elamumaa
elamumaa
elamumaa
elamumaa
elamumaa
elamumaa
elamumaa
elamumaa
elamumaa
elamumaa
elamumaa
elamumaa

1210
1198
1919
1814
1794
1632
1306
1287
1271
1265
1258
1253
1235
1223
1213
1196

Enampakkumise toimumisest teavitatakse vähemalt kaks nädalat enne enampakkumise toimumist ametlikus väljaandes
Ametlikud Teadaanded. Lisaks avaldatakse vastavad teated Maa-ameti kodulehel www.maaamet.ee, vähemalt ühes üleriiklikus ajalehes ja võimaluse korral ka kohalikus ajalehes.
Karoliina Känd, maa-amet

