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LIGNIINIST ASFALDINI

Kas Järva vallas on kõik võimalik?
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8812 INIMEST
1223 km2
rahvastikutihedus 7,3 in/km2

7 ühinenud KOVi

eelarve ca 26 miljonit eurot
EESTI KESKMINE

MILLEST ME ÜLDSE
RÄÄGIME?

rahvaarv: 16929
pindala: 550 km2
rahvastiku tihedus: 30,77 in/km2 

EESTI MEDIAANKESKMINE

rahvaarv: 7505
pindala: 512 km2
rahvastiku tihedus: 14,11 in/km2 



"SEAL TA ONGI, SEE VARGAMÄE!" VALGEHOBUSEMÄE SUUSA- JA PUHKEKESKUS

„Seal ta ongi, see Vargamäe,“ lausus mees ja näitas käega üle soo järgmise väljamäe poole, kus lömitas rühm
madalaid hooneid.  “Meie hooned paistavad, teiste omad seisavad mäe taga orus, sest siis rahva suus Mäe ja Oru,

mõisakirjas aga Eespere ja Taga pere. Paremat kätt see männitukk seal kõrgel mäe otsas on meie oma: 
igavesed vanad jändrikud teised, mõned poolkuivad juba.“ 

/A. H. Tammsaare "Tõde ja õigus" I osa/

MILLEST ME ÜLDSE EI RÄÄGI?



Omavalitsusüksuse ülesanne on korraldada vallas või
linnas ... elamu- ja kommunaalmajandust, veevarustust
ja kanalisatsiooni, heakorda, jäätmehooldust, ruumilist
planeerimist, ..., kui need ülesanded ei ole seadusega
antud kellegi teise täita.

Iga tegevuse juures tuleb püüda jäätmeteket vältida või
kui see ei ole võimalik, siis vähendada. Tekkinud jäätmeid
tuleb võimaluse korral eelistatult korduskasutuseks ette
valmistada, ringlusse võtta või muul viisil taaskasutada.

Uute energiamahukate tootmisettevõtete ja hajatootmise
elektrijaamade asukoha valikul tasub elektrivõrguga liitumise
kulude optimeerimise eesmärgil eelistada olemasolevate
piirkonnaalajaamade lähedust

Järva valla üldplaneering

Järva valla arengukava 2022-2030

KOHALIKU OMAVALITSUSE ÜLESANDED

Arendustegevuste puhul lähtutakse rohepöörde ja ringmajanduse
põhimõtetest, võimalusel kasutatakse taastuvenergiat ja
keskkonnasäästlikke lahendusi. 
Meede 2.2: Vajadustest lähtuv kaasaegne taristu ja avalik ruum 
Rohe- ja ringmajanduse rakendamise tegevusplaani koostamine
(nt energia- ja kliimakava koostamine vms)

Kohaliku omavalitsuse 
korralduse seadus

Järva valla jäätmehoolduseeskiri

Järvamaa energia-ja kliimakava Tuuleparkide eriplaneering
koostamisel koostamisel



VALLALE KUULUVATE HOONETE
RUUMIKASUTUSE ANALÜÜS NING
OPTIMEERIMISPLAANI
ELLUVIIMINE

Arvestuse kohaselt kuluks olemasolevate
hoonete korrastamiseks 
enam kui 29 miljonit eurot 
(2019.a. analüüs)

„Arvestades valla finantspositsiooni ei ole olemasoleva
põhitegevuse tulemi ja laenuvõime juures sellises mahus
investeeringute elluviimine 10 aasta jooksul võimalik. Piisava
rahalise suurusega toetusmeetmeid selliste funktsioonidega
hoonete investeeringuvajaduse katmiseks lõppeval
programmiperioodil ei olnud ja on vähetõenäoline, et tuleb
ka järgneval. Järva vald ei ole võimeline olemasolevaid
hooneid parendama selles tempos, kui suur on nende
väärtuse langus ja tagama investeeringuid olemasoleva
seisukorra säilitamiseks“



NÄIDE: ARAVETE KESKKOOLI HOONE

ARAVETE KESKKOOL
ARAVETE SPORDIHOONE

raamatukogu

perearstikeskus

lasteaed (ajutiselt)

külamuuseumi varad?

teeninduskeskus



Kirjutan Koeru kultuurimajast Järvamaalt. 
Lugesime ajalehest Postimees, et teie hotell läheb remonti. Kas on võimalus, et jagate oma kasutatud vara heategevuseks. 

Meie kultuurimaja on väga huvitatud mõnest mööbliesemest ja kui on siis isegi riidepuud, kardinad, nõud, käterätid jne 
on väga oodatud. 

Oleme tänulikud vastuse eest. 

NÄIDE: KOERU KULTUURIMAJA
KASUTATUD ASJADE KOGUMINE KOGUKONNAST,
RAAMATUVAHETUSRIIUL, KAPITUULUTUSMÜÜK



LIFE IP BUILDEST EHK RENOVEERIMISMARATON - 
MEIE PANUS LÄBI 
VABAÕHUMUUSEUMI MAAARHITEKTUURI KESKUSE

Eesmärk: 
selgitada välja maaelamute
omanike vaated renoveerimisele,
kultuuripärandile ja 
 ehitusregulatsioonile /
ehitamisele laiemalt. 

Lisaks inventeeriti ca. 100
maaelamut, et saada aimu nende
ehitus- ja soojustehnilisest
olukorrast ning kultuuripärandi
väärtustest ning võrreldi saadud
andmeid EHRi andmetega. 

Ella
Kullipesa
Toomas 5
Suvi 5
EKE Tare
Peeter

VÄLITÖÖD SUVEL 2022 NN TÜÜPHOONED



TALUPOJATARKUSEST VÕI 
 "TALUPOJATARKUSEST"

RIIDEKONTEINERID LEPATRIINURIBAD RAAMATUKOGUBUSS
KRÕÕT



KUI ISE EI ÕPI, ÕPETAB ELU
VALLAVALITSUSE ISTUNGID 2019 VS 2022

19. märts 2019, vallavalitsuse istung Amblas
Osales: 5 vallavalitsuse liiget, vallasekretär, 9
vallavalitsuse teenistujat
11 päevakorrapunkti
algus 13.00, lõpp 13.40
Kohale sõideti: Järva-Jaanist (23 km, 5 inimest),
Koerust (36 km, 3 inimest), Koigist (52 km, 1
inimene), Imaverest (60 km, 1 inimene), Aravetelt
(8km, 1 inimene)

16. märts 2022, vallavalitsuse istung Teamsis
Osales: 3 vallavalitsuse liiget, vallasekretär, 14
vallavalitsuse teenistujat
13 päevakorrapunkti
algus 10.00, lõpp 11.15
Istung toimus MS Teamsi vahendusel



KOHALIK OMAVALITSUS 
 ETTEVÕTLUSKESKKONNA 

LOOJANA

"Aga miski polnud siiski parem sellest Järvamaa heinalõhnast Koordi ja Öötla vahel"
/Tõnu Õnnepalu/

JÄRVAMAA KUI EESTI VILJAAIT ARAVETE BIOMETAANI TOOTMISJAAM



"EHK LÄHEB ELUS TARVIS"

THERMOARENA OÜ NORDIKCRAFT OÜ RAKI OÜ

Toodab aastas üle 28 000
m3 termopuitu, ekspordib
üle 90% toodangust enam

kui 30 riiki üle kogu
maailma.

Valmistab ja müüb
termotöödeldud materjalist

terassi- ja peenrakaste.

Küünalde valmistamiseks
kasutatakse sojavaha.

Küünlaümbrised  peavad
nõudepesumasinas vastu. 
Puidust kaaned ja tahid on

jääkidest.



FIBENOL

ASFALT, KUS BITUUMEN ON OSALISELT ASENDATUD LIGNIINIGA,
MIS ON TOODETUD VINEERITÖÖSTUSE JÄÄKIDEST 

Imavere katsetehas - eesmärgiks hakata tootma
puidust uue põlvkonna suhkruid, väga kõrge
puhtusastmega ligniini ja unikaalset mikrokristalset
tselluloosi. 

Kui senised puidu töötlemise tehnoloogiad suudavad
puidust maksimaalselt 40%-50% muuta kõrge väärtusega
toodeteks, siis uuenduslike tehnoloogiliste protsesside
rakendamise kaudu suureneb see 90%ni. 



EESTI KIRJANDUSE
PIDUNÄDAL

JÄRVA VALLA
KIRIKUTE PÄEVAD

JÄRVA VALLA
MUUSEUMITEE

30. jaanuar – 4. veebruar  2023 8.-9. juuli 2023 8.-9. september 2023
https://www.vargamae.ee/sun

dmus/eesti-kirjanduse-
pidunadal/

www.kirikutepaevad.ee www.muuseumitee.ee

TULGE MEILE KÜLLA!
Triin Tippi 

Järva valla arenduse peaspetsialist 
triin.tippi@jarva.ee 

520 7938

AITÄH! 

https://www.vargamae.ee/sundmus/eesti-kirjanduse-pidunadal/

