
Järvamaa teenetemärgiga 

 

Järvamaa teenetemärk on asutatud Järvamaale osutatud teenete tunnustamiseks 

ja seda antakse isikutele, kes oma töö ja tegevusega on oluliselt kaasa aidanud 

Järvamaa arengule, aga ka isikutele, kes on silma paistnud mingi konkreetse, 

maakonna jaoks olulise saavutusega lühemal ajaperioodil.  
  

Järvamaale osutatud teenete eest ja seoses Eesti Vabariigi taasiseseisvumise 10. aastapäevaga 

(Järva maavanema 13.08.2001. a korralduse nr 56-p alusel): 

1.Kalju Kertsmik - Albu vallavanem 

2.Harri Lepamets - Järvamaa Ühistranspordi Keskuse juhataja, Ambla  

vallavanem aastatel 1993-2001 

3.Jaago Kuriks - Koeru vallavanem 

4.Tiina Oraste - Järvamaa Omavalitsuste Liidu tegevdirektor 

5.Villem Kelgo - Järvamaa Kodukaitse rajaja 

6.Urmas Susi - Kaitseliidu Järva maleva pealik 

7.Tõnu Traks - Keskkonnaministeeriumi asekantsler 

8.Jaanus Marrandi - Riigikogu liige, Oisu vallavolikogu esimees 

9.Udo Tomann - Ambla vallavanem ja volikogu esimees aastatel  

10.Leo Voorel - Väätsa vallavanem ja volikogu esimees  

11.Uudo Kalamann - Türi vallavanem , Järvamaa Külade Ühenduse esimees 

12.Aivar Lõhmus - AS Väätsa prügila juhataja, Oisu vallavanem  

13.Tuve Kärner - Järva-Jaani vallavolikogu esimees 

14.Mart Laar - peaminister, Järva- ja Viljandimaalt valitud Riigikogu liige 

15.Helve Ratnik - Järva maasekretär aastatel 1990-2001 

16.Aldur Aasa - Järva Teedevalitsuse direktor 

17.Raul Roosimaa - Järva Maakonna Maksuameti direktor 

18.Toomas Šadeiko - Türi vallavolikogu esimees 

19.Uno-Alain Tamme - Järva Maavalitsuse maaosakonna juhataja aastatel  

    1990-1999 

20.Janne Vink - Järva Maavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna  

    peainspektor, maavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna juhataja aastatel  

    1993-2001 

  

Võistlustel väga edukalt esinenud Kaitseliidu Järva Maleva võistkonda (Järva maavanema 

22.08.2001. a korralduse nr 57-p alusel): 

21.Indrek Reisman 

22.Aare Kabel 

23.Urmas Kõonurm 

24.Meelis Laanemets 

  

Pikaajalise järjepideva töö eest kutsehariduse arendamisel Järvamaal (Järva maavanema 

27.11.2001. a korralduse nr 72-p alusel): 

25.Lembit Veermaa - Paide Kutsekeskkooli direktor 

  

Tulemusliku töö eest ettevõtte juhtimisel, töökohtade loomisel ja arendamisel (Järva maavanema 

10.12.2001. a korralduse nr 76-p alusel): 

26.Kaja Vallsalu - Pakpood OÜ juhatuse liige 

  



Tulemusliku töö eest toiduainetetööstuse ettevõtte juhtimisel ja arendamisel kaasaegseks 

euronõuetele vastavaks kapitaliseeritud piimatöötlejaks (Järva maavanema 10.12.2001. a 

korralduse nr 76-p alusel): 

27.Jaanus Murakas - TÜ E-Piim juhatuse liige 

  

Tulemusliku töö eest metallmööblit tootva ettevõtte juhtimisel, töökohtade loomisel ja 

arendamisel ning ekspordi edendamisel (Järva maavanema 10.12.2001. a  korralduse nr 76-p 

alusel): 

28.Laur Lubja - AS Jalax juhatuse liige 

  

Tulemusliku töö eest firma juhtimisel, töökohtade loomisel ja arendamisel ning piirkonna 

majanduselu edendamisel (Järva maavanema 10.12.2001. a korralduse nr 76-p alusel): 

29.Mart-Järvo Hirtentreu - AS Konesko juhatuse liige 

  

Infotehnoloogiaalaste seadmete ja tehnoloogiate tutvustamise ning propageerimise eest Järvamaa 

Messi pikaajalise organiseerimise kaudu (Järva maavanema 11.12.2001. a korralduse nr 77-p 

alusel): 

30.Urmas Jõgi - AS Taig juhataja 

  

Haridusasutuste infotehnoloogiaprogrammi TiigriHüppe eduka koordineerimise eest Järva 

maakonnas aastatel 1997-2001 (Järva maavanema 11.12.2001. a korralduse nr 77-p alusel): 

31.Laine Aluoja - Türi Gümnaasiumi arvutiõpetaja 

  

Pikaajalise laitmatu töö eest Järvamaa teede planeerimisel, ehitamisel ja hooldamisel (Järva 

maavanema 04.01.2002. a korralduse nr 2P alusel): 

32.Aado Kiin - Järva Teedevalitsuse lepingute järelvalve osakonna juhataja 

  

Elutöö eest Eesti Piimandusmuuseumi rajamisel, piimandusajaloo kogumisel ja talletamisel ning 

seoses 70.sünnipäevaga (Järva maavanema 19.02.2002. a korralduse nr 14P alusel): 

33.Toivo Pedak - Eesti Piimandusmuuseumi majandusjuhataja 

  

Laitmatu teenistuse eest elanikkonna turvalisuse tagamisel Järvamaal ja tulemusliku koostöö eest 

Järvamaa jõustruktuuride ümarlauas (Järva maavanema 12.03.2002. a korralduse nr 21P alusel): 

34.Gero Kartau - Järva politseiprefekt 

  

Pikaajalise laitmatu teenistuse eest vallasekretärina (Järva maavanema 22.04.2002. a korralduse 

nr 23P alusel): 

35.Liia Kivirand - Roosna-Alliku vallasekretär 

  

Tulemusliku töö eest põllumajanduse ja maaelu edendamisel (Järva maavanema 24.04.2002. a 

korralduse nr 24P alusel):  

36.Agu Sammelselg - Tammsaare OÜ tegevdirektor 

37.Ilmar Kont - AS TAC Ettevõtted peaagronoom 

38.Sirje Ohu - seemnekasvatustalu perenaine 

39.Rita Sardis - AS Veskimäe juhatuse esinaine 

40.Jüri Eibak - Lillenõmme talu peremees 

  

Pikaajalise laitmatu teenistuse eest elanikkonna turvalisuse tagamisel ja õiguskorra 

kindlustamisel Järvamaal (Järva maavanema 19.06.2002. a korralduse nr 28P alusel): 

41.Kaido Kadastik - Järva Politseiprefektuuri korrakaitseosakonna ülemkomissar 

  



Pikaajalise hea töö eest Järvamaa Muuseumi direktorina (Järva maavanema 26.06.2002. a 

korraldusega nr 31P alusel): 

42.Tiiu Saarist - Järvamaa Muuseumi direktor 

  

Väga pikaajalise ja tulemusliku töö eest Järva Teedevalitsuses (Järva maavanema 18.07.2002. a 

korralduse nr 37P alusel): 

43.Arvo Jokst - Paide teepiirkonna autojuht 

44.Arvo Kips - liiklusohutuse peaspetsialist 

45.Kalvi Krass - Paide teepiirkonna teemeister 

46.Juta Vahter - geodeet 

47.Tõnu Toome – Roosna-Alliku teepiirkonna autojuht 

  

Silmapaistva rahvakultuurialase tegevuse eest Järvamaal ja seoses eduka esinemisega IX noorte 

laulu- ja tantsupeol (Järva maavanema 22.08.2002. a korralduse nr 45P alusel): 

48.Tiiu Tikkerber - koorijuht 

49.Anne Toomistu - koorijuht 

  

Aktiivse tegevuse eest töökohtade loomisel ja ettevõtte arendamisel (Järva maavanema 

04.12.2002. a korraldusega nr 67P alusel): 

50.Maret Randla - AS “Termoran” juhatuse liige 

  

Pikaajalise tulemusliku tegutsemise eest Järvamaa infotehnoloogiaalases ettevõtluskeskkonnas ja 

aktiivse osalemise eest maakonna IT-alases arendustegevuses ning üld- ja kõrghariduse 

koolitajana (Järva maavanema 10.12.2002. a korralduse nr 69P alusel): 

51.Ahto Karu - AS Provel tegevjuht 

  

Teenete eest piirkonna arendamisel ja maakonna maine kujundamisel (Järva maavanema 

15.01.2003. a korralduse nr 4P alusel): 

52.Hannes Aamisepp - Jäneda Õppe- ja nõuandekeskuse direktor 

  

Teenete eest hästi toimiva riigiasutuse ülestöötamisel ja juhtimisel (Järva maavanema 

15.01.2003. a korralduse nr 4P alusel): 

53.Elviira Orumaa - Järvamaa Tööhõiveameti direktor 

54.Rünno Lass - Koeru Hooldekodu direktor 

  

Teenete eest piirkonna arendamisel ja hästi toimiva omavalitsuse ülesehitamisel (Järva 

maavanema 15.01.2003. a korralduse nr 4P alusel): 

55. Tõnis Kõiv - Paide linnapea, Järvamaa Omavalitsuste Liidu esimees aastatel  

                            1999-2002 

56.Harti Paimets - Paide Vallavolikogu esimees aastatel 1996-2002 

57.Jüri Kommussaar - Albu Vallavolikogu esimees alates 1993.aastast 

58.Elor Ilmet -Kabala Vallavolikogu esimees aastatel 1996-2002 

59.Jüri Ilves - Koeru vallavolikogu esimees aastatel 1993-1999 

60.Jaanus Nilp - Imavere Vallavolikogu esimees aastatel 1996-2002 

61.Jüri Randmäe - Koigi vallavanem alates nov.1997 

  

Maakonnas liikumispuuetega inimeste hulgas aktiivse ellusuhtumise propageerija ja Eesti 

Invaspordi B grupi parim naissportlane (Järva maavanema 21.01.2003. a korralduse nr 10P 

alusel): 

62.Siina Trutin - Järva Liikumispuuetega Inimeste Seltsi esinaine 

  



Teenete eest põllumajandusliku ühistegevuse edendamisel (Järva maavanema 21.01.2003. a 

korralduse nr 10P alusel): 

63.Vello Vilu - Järvamaa Talunike Liidu tegevdirektor 

64.Enn Reismann - Järvamaa Tootjate Liidu esimees 

  

Pikaajalise, kohusetundliku ja tulemusliku teenistuse eest (Järva maavanema 30.09.2003. a 

korralduse nr 43P alusel): 

65.Milvi Kaldmaa - Järva Maavalitsuse rahandusosakonna haldustalituse peaspetsialist 

  

Tulemusliku tegevuse eest AS Rebruk juhtimisel, ettevõtluse arendamisel, ekspordi edendamisel 

ja töökohtade loomisel maakonnas (Järva maavanema 02.12.2003. a korralduse nr 56P alusel): 

66.Peeter Lodi - AS Rebruk juhatuse liige 

  

Tulemusliku töö eest AS Paide MEK juhtimisel ja arendamisel kaasaegseks ning 

konkurentsivõimeliseks ehitusettevõtteks (Järva maavanema 02.12.2003. a korralduse nr 56P 

alusel): 

67.Olev Saksniit - AS Paide MEK juhatuse esimees-tegevdirektor 

  

Pikaajalise ja mitmekülgse kultuuri- ja haridusalase töö eest Järvamaal (Järva maavanema 

30.12.2003. a korralduse nr 71P alusel): 

68.Ilme Varik - Järvamaa Rahvakunstiühingu “Veimevakk” juhataja 

  

Silmapaistva panuse eest kaubanduse arendamisel maakonnas ja vabariigis ning Järva Tarbijate 

Ühistu asjatundlikul juhtimisel ja konkurentsivõimeliseks organisatsiooniks kujundamisel (Järva 

maavanema 19.04.2004. a korralduse nr 21P alusel): 

69.Tõnu Uibopuu - Järva Tarbijate Ühistu esimees 

  

Pikaajalise ja kohusetundliku töö eest Järvamaa sotsiaalsfääris (Järva maavanema 17.05.2004. a 

korralduse nr 27P alusel): 

70.Heino Laimets - SA Koeru Hooldekeskus haldusosakonna juhataja 

  

Väga heade tulemuste eest häirekeskuse töö korraldamisel (Järva maavanema 24.08.2004.a. 

korralduse nr 44P alusel): 

71.Ludmilla Alliksaar - Järvamaa Päästeteenistuse häirekeskuse juhataja 

  

Pikaajalise laitmatu ja tulemusliku teenistuse eest maakonnas ning seoses läheneva Eesti politsei 

86. aastapäevaga (Järva maavanema 26.10.2004. a korralduse nr 52P alusel): 

72.Endel Linder - Lääne Politseiprefektuuri Paide Politseijaoskonna vanemspetsialist 

  

Pikaajalise laitmatu teenistuse eest elanikkonna turvalisuse tagamisel ja õiguskorra 

kindlustamisel ning seoses läheneva Eesti politsei 86. aastapäevaga (Järva maavanema 

26.10.2004. a korralduse nr 52P alusel): 

73.Aivar Uus - Lääne Politseiprefektuuri Paide politseijaoskonna korrakaitsetalituse    

                          konstaabel 

  

Pikaajalise ja tulemusliku töö eest põllumajandusettevõtte juhtimisel ning kõrge agrokultuuri 

hoidmisel (Järva maavanema 26.10.2004. a korralduse nr 53P alusel): 

74.Leonid Linkov - Aravete Agro OÜ juhatuse esimees 

  

Aru seafarmist kaasaegse seakasvatusettevõtte ülesehitamise eest (Järva maavanema 26.10.2004. 

a korralduse nr 53P alusel): 

75.Ermo Sepp - FIE 



  

Luha talu arendamise eest eesrindlike teenindusruumide, nõuetekohase sõnnikuhoidla ja hästi 

planeeritud ning heakorrastatud taluks (Järva maavanema 26.10.2004. a korralduse nr 53P 

alusel): 

76.Priit Soosalu - Luha talu 

  

Põllemaa-Saare talu arendamise eest kaasaegseks tootmistaluks (Järva maavanema 26.10.2004. a 

korralduse nr 53P alusel): 

77.Ennu Nurk - Põllemaa-Saare talu peremees 

  

Järvamaale osutatud teenete eest seoses Eesti vabariigi taassünnipäevaga (Järva maavanema 

08.11.2004. a korralduse nr 56P alusel): 

78.Tõnu Linnasmäe - EELK Ambla koguduse õpetaja 

79.Helmut Näks - Järvamaa Päästeteenistuse planeerimis- ja järelevalveosakonna  

                               juhataja 

  

Teenete eest Järvamaa omavalitsuste arendamisel ja seoses Järvamaa Omavalitsuste Liidu 10. 

aastapäevaga (Järva maavanema 17.03.2005. a korralduse nr 27P alusel): 

80.Toomas Kaukvere - Lehtse Vallavolikogu esimees 

81.Helje Mets - Järvamaa Omavalitsuste Liidu sekretär 

  

Kauaaegse tulemusliku teenistuse eest Järva-Jaani vallasekretärina (Järva maavanema 

13.04.2005. a korralduse nr 34P alusel): 

82.Marine Vanna - Järva-Jaani vallasekretär 

  

Kauaaegse tulemusliku teenistuse eest Türi linnasekretärina (Järva maavanema 13.04.2005. a 

korralduse nr 34P alusel): 

83.Lii Laanemets - Türi linnasekretär 

  

Kauaaegse tulemusliku teenistuse eest Koeru vallasekretärina (Järva maavanema 14.04.2005. a 

korralduse nr 38P alusel): 

84.Aino Aava - Koeru vallasekretär 

  

Tulemusliku tegevuse eest maavalitsuse ühisprojektides, kohalike omavalitsuste IT-alase 

tegevuse koordineerimisel ja maavalitsuse infosüsteemi arendamisel (Järva maavanema 

16.06.2005. a korralduse nr 55P alusel): 

85.Vambola Annilo - Järva Maavalitsuse informaatikajuht 

  

Maavalitsuse haldusküsimuste oskusliku ja säästliku korraldamise, töötajatele ühise kohvitoa 

sisustamise ja maavanema vastuvõttude eeskujuliku korraldamise eest 

(Järva maavanema 16.06.2005. a korralduse nr 55P alusel): 

86.Ilmar Antov - rahandusosakonna peaspetsialist 

  

Koostöö arendamise eest Westminsteri ja Paide linna ning Järva maakonna vahel 

(Järva maavanema 21.06.2005. a korralduse nr 56P alusel): 

87.Thomas Blaine Beyard - Westminsteri linna direktor 

  

Pikaajalise ja tulemusliku töö eest õiguskorra kindlustamisel ning kuritegevuse vastu võitlemisel 

maakonnas (Järva maavanema 01.11.2005. a korralduse nr 88P alusel): 

88.Ellar Eesmaa - Lääne Politseiprefektuuri Paide politseijaoskonna kriminaaltalituse 

komissar 

  



Pikaajalise ja tulemusliku tegevuse eest Tallinna Järvalaste Muinsuskaitse Seltsi juhtimisel, 

Peetri kihelkonna ürituste korraldamisel ja Järvamaad puudutavate trükiste koostamisel ning 

väljaandmisel (Järva maavanema 10.11.2005. a korralduse nr 89P alusel): 

89.Vaike Kotkas - Tallinna Järvalaste Muinsuskaitse Seltsi esimees 

  

Pikaajalise ning tulemusliku töö eest tervishoiuvaldkonnas (Järva maavanema 21.12.2005. a 

korralduse nr 95P alusel: 

90.Marje Saue - Paide linna ja valla perearst 

  

Tulemusliku teenistuse eest päästeteenistuses (Järva maavanema 11.01.2006. a korralduse nr 11P 

alusel: 

91.Margo Klaos - Järvamaa Päästeteenistuse direktor 

  

Tulemusliku teenistuse eest päästeteenistuse (Järva maavanema 21.02.2006. a korralduse nr 21P 

alusel): 

92.Priit Grünthal - Järvamaa Päästeteenistuse Aravete tugikomando pealik 

  

Ale talu arendamise eest kaasaegseks tootmistaluks ja aktiivse osalemise eest Türi 

Vallavolikogus (Järva maavanema 22.03.2006. a korraldus nr 28P alusel): 

93.Koit Teder - Türi valla Mäeküla Ale talu 

  

Pikaajalise ja tulemusliku töö eest põllumajandusettevõtte juhtimisel (Järva maavanema 

22.03.2006. a korralduse nr 28P alusel): 

94.Kalle Bötker - Paistevälja OÜ juhatuse esimees 

  

Pikaajalise ja tulemusliku töö eest põllumajandusettevõtte juhtimisel (Järva maavanema 

22.03.2006. a korralduse nr 28P alusel): 

95.Olev Aavik - AS TAC-Ettevõtted juhatuse esimees-tegevdirektor 

  

Pikaajalise ja tulemusliku töö eest põllumajandusettevõtte taimekasvatusvaldkonna juhtimisel 

(Järva maavanema 22.03.2006. a. korralduse nr 28P alusel): 

96.Eino Ainsalu - Estonia OÜ peaagronoom 

  

Järvamaale osutatud teenete eest ja seoses Eesti Vabariigi taasiseseisvumise 15. aastapäevaga 

(Järva maavanema 16.08.2006. a korraldusega nr 44P): 

  

97.Sirje Grauberg - Sirje Graubergi laulustuudio juhataja 

98.Anne Rikberg - Paide Ühisgümnaasiumi muusikaõpetaja 

99.Malle Kull - Järvamaa Keskraamatukogu direktor 

100.Malle Lomp - Albu valla rahvamajade juhataja 

101.Indrek Vijard - Järvamaa Poistekoori dirigent 

102.Varje Vürst - Järvamaa Poistekoori dirigent 

103.Ülle Tammela - huvijuhtide ainesektsiooni esimees 

104.Lille Tammik - Paide Vallavalitsuse sotsiaalnõunik 

105.Imbi Karu - Kesk-Eesti Käsitööseltsi juhatuse esimees 

106.Ants Välimäe - Eesti Piimandusmuuseumi direktor 

107.Kristi Teder - Paide Ühisgümnaasiumi käsitööõpetaja 

108.Villi Vantsi - võrkpalli treener 

109.Tõnu Salm - saalihoki treener 

110.Marika Kuusik - Järvamaa rahvakultuurispetsialist 

  



Tulemusliku töö eest keskkonna kaitsmisel ja osalemise eest maakonna kriisikomisjoni töös 

(Järva maavanema 27.10.2006. a korraldusega nr 55P): 

111.Ellu Rusi - Keskkonnainspektsiooni Järva osakonna juhataja 

 

Pikaajalise asjatundliku töö eest maareformi elluviimisel maakonnas (Järva maavanema 

18.06.2007. a korralduse nr 40P alusel): 

112. Lia Pärna  -  Järva Maavalitsuse maaosakonna maareformi peaspetsialist 

 

Pikaajalise tulemusliku tegevuse eest maakonna spordi arendamisel (Järva maavanema 

18.06.2007. a korralduse nr 40P alusel): 

113.Helle Põllu  - Järva Maavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna sporditöö peaspetsialist 

 

Pikaajalise tulemusliku töö eest personalijuhtimise arendamise maavalitsuses (Järva maavanema 

18.06.2007. a korralduse nr 40P alusel): 

114. Laine Kukk  -  Järva Maavalitsuse kantselei personalijuht 

 

Olulise panuse eest elanikkonna turvalisuse tagamisel maakonnas ja pikaajalise teenistuse eest 

õiguskaitse organisatsioonis (Järva maavanema 07.11.2007. a korralduse nr 69P alusel): 

115. Ülle Koha  -  Lääne Politseiprefektuuri Paide politseijaoskonna korrakaitsetalituse 

vanemkomissar 

116.  Hillar Mett  -  Lääne Politseiprefektuuri Paide politseijaoskonna korrakaitsetalituse 

komissar 

 

Aktiivse osalemise eest aktivistina Paide Linnavolikogu komisjonide ja korteriühistute ümarlaua 

töös ning seoses tema 70. juubeliga (Järva maavanema 18.12.2007. a korralduse nr 75P alusel): 

117. Rein Zeemann  -  Paide Masinatehase tehnoloog 

 

Järjepideva tulemusliku töö eest õpilaste ettevalmistamisel maakondlikeks aineolümpiaadideks 

(Järva maavanema 28.05.2008. a korralduse nr 28P alusel): 

118. Mariell Kollin      - Paide Ühisgümnaasiumi õpetaja 

119. Arvo Rüütel         - Paide Ühisgümnaasiumi õpetaja 

120. Margit Arro         - Türi Gümnaasiumi õpetaja 

 

Aktiivse tegevuse eest maakondlike ürituste läbiviimisel (Järva maavanema 18.06.2008. a 

korralduse nr 35P alusel): 

121. Maire Arro  - Kaitseliidu Järva Maleva Naiskodukaitse Järva ringkonna esinaine 

 

Aktiivse tegevuse eest kaitseliitlasena ja tavakodanikuna erinevate maakonna tasandil toimuvate 

riiklike tähtpäevade tähistamisel ning turvalise maakonna tagamisel (Järva maavanema 

18.06.2008. a korralduse nr 36P alusel): 

122. Heldur Meister – Kaitseliidu Järva Maleva Türi Üksikkompanii pealik 

 

Aktiivse tegevuse eest maakonna tasandil toimuvate riiklike tähtpäevade tähistamisel ning 

turvalise maakonna tagamisel (Järva maavanema 18.06.2008. a korralduse nr 37P alusel): 

123. Aldur Lõhmus  - Kaitseliidu Järva Maleva Türi Üksikkompanii pealik 

 

Pikaajalise tulemusliku töö eest Järva Maavalitsuses (Järva maavanema 19.08.2008. a korralduse 

nr 46P alusel): 

124. Aili Peetre     - Järva Maavalitsuse rahandus- ja maaosakonna finantsjuht-

pearaamatupidaja 

125. Anne Viljat    - Järva Maavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna peainspektor 

126. Eha Kamlat   - Järva Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna peaspetsialist 



 

Aktiivse tegevuse eest käsitöö propageerimisel ja käsitööalaste koolituste korraldamisel (Järva 

maavanema 22.09.2008. a korralduse nr 49P alusel): 

127. Luule Nurga - MTÜ Loometöö juhatuse esimees 

 

Olulise panuse eest maakonna elanike turvalisuse kindlustamisel ja õiguskorra tagamisel (Järva 

maavanema 03.11.2008. a korralduse nr 54P alusel): 

128. Janno Ruus - Lääne Politseiprefektuuri Paide politseijaoskonna ülemkomissar 

 

Olulise panuse eest maakonna elanike turvalisuse kindlustamisel ja õiguskorra tagamisel (Järva 

maavanema 03.11.2008. a korralduse nr 56P alusel): 

129. Meelis Maaslepp - Lääne Politseiprefektuuri kriminaalosakonna Paide 

kriminaaltalituse politseijuhtivinspektor 

 

Olulise panuse eest maakonna elanike turvalisuse kindlustamisel ja õiguskorra tagamisel (Järva 

maavanema 03.11.2008. a korralduse nr 57P alusel): 

130. Ralf Lahesoo - Lääne Politseiprefektuuri Paide politseijaoskonna juhtivkonstaabel 

 

Aktiivse tegevuse eest maleva ja maakondlike ürituste korraldamisel ja läbiviimisel (Järva 

maavanema 03.11.2008. a korralduse nr 58P alusel): 

131. Kaido Mettus - Kaitseliidu Järva Maleva tegevliige 

 

Tegevuse eest Naiskodukaitse Järva ringkonna asutamisel ja juhtimisel aastatel 1999-2005 ning 

naiskodukaitse traditsioonide algatamisel ja elushoidmisel (Järva maavanema 03.11.2008. a 

korralduse nr 59P alusel): 

132. Pille Veitmaa -  Kaitseliidu harju Maleva nooreminstruktor 

 

Pikaajalise tulemusliku töö eest maavalitsuses (Järva maavanema 19.12.2008. a korralduse nr 

77P alusel): 

133. Helgi Aun  -  Järva Maavalitsuse kantselei arhivaar 

 

Tulemusliku töö eest põllumajandusettevõtte juhtimisel (Järva maavanema 21.04.2009. a 

korralduse nr 23P alusel): 

134. Alo Salm  -  AS Agreeno juhatuse liige 

135. Jaan Jürgen  -  Karinu PM OÜ juhatuse esimees 

 

Õpilaste tulemusliku ettevalmistamise eest aineolümpiaadideks (Järva maavanema 18.05.2009. a 

korralduse nr 25P alusel): 

136. Reet Mändla  -  Paide Ühisgümnaasiumi õpetaja 

 

Õpilaste tulemusliku ettevalmistamise eest aineolümpiaadideks ja nende kodu-uurimistööde 

juhendamise eest (Järva maavanema 18.05.2009. a korralduse nr.25P alusel): 

137. Helgi Veemaa  -  Järva-Jaani Gümnaasiumi õpetaja 

 

Teenete eest koguteose „Järvamaa“ koostamisel ja väljaandmisel (Järva maavanema 11.06.2009. 

a korralduse nr 29P alusel): 

138. Hardo Aasmäe  -  Eesti Entsüklopeediakirjastuse AS juhatuse liige 

139. Taavi Pae  -  Eesti Entsüklopeediakirjastuse AS loodusteaduste toimetuse 

teadustoimetaja 

 

Tulemusliku töö eest maavalitsuse dokumendihalduse korraldamisel ja töötajate sellealasel 

juhendamisel (Järva maavanema 30.06.2009. a korralduse nr 32P alusel): 



140. Ülle Reisman  -  Järva MV kantselei vanemspetsialist 

 

Pikaajalise tulemusliku töö eest muuseumivaldkonnas ja seoses muuseumiaastaga (Järva 

maavanema 15.07.2009. a korralduse nr 35P alusel): 

141. Edith Ruisu 

 

Pikaajalise tulemusliku töö eest muuseumivaldkonnas ja seoses muuseumiaastaga (Järva 

maavanema 15.07.2009. a korralduse nr 36P alusel): 

142. Mait Raudsepp  -  Koeru Vallamuuseumi juhataja 

 

Tulemusliku tegevuse eest Järvamaa kuraatorina 2009.a. üldlaulu- ja tantsupeol ning Järvamaa 

kultuurielu edendamisel (Järva maavanema 15.07.2009. a korralduse nr 37P alusel): 

143. Lili Välimäe  -  Eesti Rahvakultuuri Arendus- ja koolituskeskuse Järvamaa 

rahvakultuurispetsialist 

 

Olulise panuse eest lasteabikeskuse arengusse ja seoses Järvamaa Lasteabikeskuse 10. 

aastapäevaga (Järva maavanema 05.10.2009. a korralduse nr 43P alusel): 

144. Maire Pilv – Järvamaa Lasteabikeskuse vanemkasvataja 

 

Olulise panuse eest maakonna elanike turvalisuse kindlustamisel ja õiguskorra tagamisel (Järva 

maavanema 06.11.2009. a  korralduse nr 45P alusel): 

145. Üllar Kütt – Lääne Politseiprefektuuri Paide politseijaoskonna juhtivkonstaabel 

 

Pikaajalise ja viljaka pedagoogilise töö eest ning seoses Paide Gümnaasiumi 100. aastapäevaga 

(Järva maavanema 24.11.2009. a korralduse nr 55P alusel): 

146. Tiia Sagar – Paide Gümnaasiumi õpetaja 

 

Pikaajalise kohusetundliku töö eest maavalitsuses (Järva maavanema 22.12.2009. a korralduse nr 

78P alusel): 

147. Aivi Kaasik – Järva Maavalitsuse rahandusosakonna pearaamatupidaja asetäitja 

 

Pikaajalise ja eduka tegevuse eest MTÜ Järvamaa Pensionäride Koondis juhtimisel ning eakatele 

mõeldud ürituste korraldamisel (Järva maavanema 15.03.2010. a korralduse nr 8P alusel): 

148. Helga Rööpson - MTÜ Järvamaa Pensionäride Koondis juhatuse esimees 

 

Pikaajalise ja südamega tehtud töö eest Koigi raamatukogu juhatajana 

(Järva maavanema 10.06.2010. a korralduse nr 29P alusel): 

149. Mare Nurmsalu 

 

Tulemusliku tegevuse eest Järvamaa ja Paide kultuurielu juhtimisel ning aktiivse tegevuse eest 

Paide Linnavolikogu kauaaegse liikmena (Järva maavanema 12.07.2010. a korralduse nr 36P 

alusel): 

150. Aivo Toomistu 

 

Kauaaegse aktiivse tegevuse eest ingerisoomlaste kultuuri ja keele säilitamisel (Järva 

maavanema 22.07.2010. a korralduse nr 40P alusel): 

151. Herta Preema – Järvamaa Ingerisoomlaste Kultuuriseltsi esimees 

 

Olulise panuse eest Järvamaa hariduse arengusse (Järva maavanema 24.08.2010. a korralduse nr 

42P alusel): 

152. Kersti Kertsmik – Paide Gümnaasiumi direktori asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal 

 



Teenete eest Koeru päästekomando arendamisel ja seoses Koeru päästekomando 15. 

aastapäevaga (Järva maavanema 24.08.2010. a korralduse nr 42P alusel): 

153. Arvo Jürgen – Koeru päästekomando päästja 

 

Teenete eest Koeru päästekomando arendamisel ja seoses Koeru päästekomando 15. 

aastapäevaga (Järva maavanema 24.08.2010. a korralduse nr 42P alusel): 

154. Tõnu Kallasmaa – Koeru päästekomando vanempäästja 

 

Olulise ja aktiivse panuse eest Väätsa prügila rajamisel (Järva maavanema 05.11.2010. a 

korralduse nr 53P alusel): 

155. Peeter Eek -  Keskkonnaministeeriumi jäätmeosakonna juhataja 

 

Olulise panuse eest Väätsa prügila rajamisel ja prügila projektipõhise tegevuse korraldamisel 

(Järva maavanema 05.11.2010. a korralduse nr 53P alusel): 

156. Toomas Laimets - Väätsa Prügila AS projektijuht 

 

Pikaajalise politseilise tegevusega antud suure panuse eest turvalisuse tagamisel nii Järva-Jaani 

piirkonnas kui kogu Järvamaal (Järva maavanema 10.11.2010. a korralduse nr 55P alusel): 

157. Margus Vaas - Lääne Prefektuuri Järva-Jaani konstaablijaoskonna piirkonnavanem 

 

Pikaajalise kohusetundliku töö ja olulise panuse eest turvalisuse tagamisel Järvamaal (Järva 

maavanema 10.11.2010. a korralduse nr 55P alusel): 

158. Kalev Orgvee - Lääne Prefektuuri kriminaalbüroo Paide kriminaalteenistuse 

vanemmenetleja 

 

Olulise panuse eest turvalisuse tagamisel Järvamaal (Järva maavanema 10.11.2010. a korralduse 

nr 55P alusel): 

159. Valdur Mõttus - Lääne Prefektuuri Paide politseijaoskonna vanemkonstaabel 

 

Märkimisväärse panuse eest maakonna raamatukogunduse arengusse (Järva maavanema 

15.11.2010. a korralduse nr 57P alusel): 

160. Eha-Hilju Palm – Järvamaa Keskraamatukogu pearaamatukoguhoidja 

 

Pikaajalise tulemusliku töö eest noorte õpetamisel ja ujumise arendamisel Järva maakonnas ning 

seoses 70. sünnipäevaga (Järva maavanema 25.11.2010. a korralduse nr 62P alusel): 

161. Otto Männa – Türi Ujumisklubi ujumistreener 

 

Pikaajalise ja aktiivse tegevuse eest Kodutütarde organisatsiooni arendamisel Järvamaal ning 

seoses rahvusvahelise vabatahtlike päevaga (Järva maavanema 25.11.2010. a korralduse nr 63P 

alusel): 

162. Siiri Sitska – Kodutütarde Järva ringkonna ringkonnavanem 

 

Sisuka, tulemusliku ja järjepideva töö eest folkloori valdkonnas ning Koeru valla ajaloo 

uurimisel ja jäädvustamisel (Järva maavanema 15.03.2011. a korralduse nr 10P alusel): 

163. Juta Rundu 

 

Pikaajalise eduka pedagoogilise tegevuse eest (Järva maavanema 08.06.2011. a korralduse nr 

18P alusel): 

164. Kristi Vahesalu 

 

 



Järvamaale osutatud teenete eest ning seoses Eesti Vabariigi taasiseseisvumise 20. aastapäevaga 

(Järva maavanema 15.08.2011. a korralduse nr 28P alusel): 

165. Ave Avamere – kultuurielu edendaja, Türi Kultuurimaja kunstiline juht 

166. Rainer Eidemiller – vabatahtliku tegevuse edendaja Paides ja Järvamaal  

167. Taavi Jaaniste – ettevõtja,  OÜ Tafrix juhatuse liige 

168. Virve Kluust – kohaliku elu edendaja, MTÜ Salutaguse Nelja Küla Selts juht 

169. Ott Kuldkepp – ettevõtja, AS KEKi Ehitus juhatuse liige  

170. Riho Metsla – ettevõtja, OÜ Tafrix juhatuse liige 

171. Tähve Milt – omavalitsusametnik, Järva maavanema kohusetäitja jaanuarist 2003 

kuni augustini 2004 

172. Ülo Paas – puuetega inimeste koostöö edendaja, Järvamaa Puuetega Inimeste Koja 

juhataja 

173. Urmas Piigert – vabatahtliku noorsootöö edendaja, Kaitseliidu Järva maleva 

noorteinstruktor 

174. Paul Poopuu – kauaaegne koolijuht ja spordielu edendaja Järvamaal, Eesti  

Orienteerumisliidu tegevdirektor 

175. Allan Praats – kohaliku elu edendaja, kauaaegne Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku 

Koeru koguduse õpetaja 

176. Ivo Raudsepp – ettevõtja, OÜ Türi Vesi juhataja 

177. Toomas Tamm – perearst, Türi Tervisekeskus OÜ juhatuse esimees 

 

Pikaajalise ja tulemusliku töö eest Peetri Põhikooli direktorina (Järva maavanema 29.08.2011. a 

korralduse nr 32P alusel): 

178. Ene Reinla – Peetri Põhikooli direktor 

 

Pikaajalise kohusetundliku teenistuse ja olulise panuse eest turvalisuse tagamisel Järvamaal 

(Järva maavanema 07.11.2011. a korralduse nr 36P alusel): 

179. Aivar Kasemägi – Lääne Prefektuuri Paide politseijaoskonna vanemkonstaabel  

180.  Raivo Tähis – Lääne Prefektuuri kriminaalbüroo Paide kriminaalteenistuse komissar  

181.  Mati Seire – Lääne Prefektuuri korrakaitsebüroo Paide politseijaoskonna 

ülemkonstaabel 

182.  Malle Hermanson – Lääne Prefektuuri Paide politseijaoskonna komissar 

 

Kauaaegse vabatahtlikkuse edendamise ja noorsootöö arendamise eest Järvamaal (Järva 

maavanema 28.11.2011. a korralduse nr 42P alusel):  

183.  Mare Hendrikson – Kaitseliidu  Järva maleva noorteinstruktor  

 

Mahuka ja tulemusrikka ühiskondliku tegevuse ning olulise panuse eest Paide valla arengusse 

(Järva maavanema 30.11.2011. a korralduse nr 43P alusel): 

184.  Raivo Raja 

 

Aktiivse osalemise eest Järvamaa spordielu edendamisel ning  pikaajalise tulemusliku töö eest 

Väätsa spordielu juhtimisel (Järva maavanema 22.03.2012. a korralduse nr 89 alusel):  

185. Tiit Kavak - Väätsa Tervisekompleksi juhataja, Spordiklubi Väätsa juhatuse esimees  

 

Pikaajalise ja tulemusliku töö eest Koigi Põhikooli direktorina ning aktiivse ühiskondliku 

tegevuse eest Koigi vallas (Järva maavanema 01.10.2012. a korralduse nr 324 alusel):  

186. Arvo Kangas – Koigi Põhikooli direktor 

 

Kõrgete sportlike saavutuste eest (Järva maavanema 23.10.2012. a korralduse nr 352 alusel):  

187. Grit Šadeiko 

 



Olulise panuse eest Järvamaa ja Paide linna hariduselu arengusse (Järva maavanema 05.11.2012. 

a korralduse nr 374 alusel): 

188. Kersti Laastau – Paide Ühisgümnaasiumi direktor 

 

Pikaajalise kohusetundliku teenistuse ja olulise panuse eest turvalisuse tagamisel Järvamaal 

(Järva maavanema 06.11.2012. a korralduse nr 375 alusel): 

189. Enna Raud – Politsei- ja Piirivalveameti Lääne prefektuuri kodakondsus- ja 

migratsioonibüroo Paide teeninduse vanem 

190. Arvid Harma – Politsei- ja Piirivalveameti Lääne prefektuuri kriminaalbüroo Paide 

kriminaaltalituse juht 

 

Tulemusliku tegevuse eest sotsiaalsete probleemide lahendamisel Järvamaal (Järva maavanema 

07.02.2013. a korralduse nr 1-1/2013/62 alusel): 

191. Tiina Larven – MTÜ Süda-Eesti Sotsiaalkeskus juhatuse liige 

 

Pikaajalise ja aktiivse tegevuse eest Naiskodukaitse organisatsiooni arendamisel Järvamaal 

(Järva maavanema 04.02.2013. a korralduse nr 1-1/2013/58 alusel): 

192. Kaire Lõhmus – Naiskodukaitse Järva ringkonna esinaine 

 

Olulise panuse eest Järvamaa ja Paide linna kultuuri- ja kunstialase tegevuse edendamisel (Järva 

maavanema 30.05.2013. a korralduse nr 1-1/2013/316 alusel): 

193. Mare Olev – Paide Huvikeskuse kunstiõpetaja 

 

Kauaaegse südamega tehtud töö eest Järvamaa täiskasvanuhariduse edendamisel (Järva 

maavanema 18.11.2013. a korralduse nr 1-1/2013/552 alusel): 

194. Leo Schkiperov – endine Paide Täiskasvanute Keskkooli direktor ja õpetaja 

 

Kauaaegse pühendunud töö eest Järvamaa täiskasvanutele hariduse andmisel (Järva maavanema 

18.11.2013. a korralduse nr 1-1/2013/552 alusel): 

195. Mari Üürike – Paide Täiskasvanute Keskkooli matemaatikaõpetaja 

 

Pikaajalise kohusetundliku ja tulemusliku töö eest Albu valla perearstina (Järva maavanema 

06.02.2014. a korralduse nr 1-1/2014/79 alusel): 

196. Ülle Bürkland 

 

Kauaaegse maanõunikuna olulise panuse andmise eest Imavere piirkonna arengusse (Järva 

maavanema 03.06.2014. a korralduse nr 1-1/2014/301 alusel): 

197. Sirje Tamm 

 

Järvamaa pärandi jäädvustamise eest (Järva maavanema 29.07.2014. a korralduse nr 1-

1/2014/365 alusel): 

198. Ottilie Kõiva 

 

Pikaajalise ja pühendunud pedagoogilise töö eest (Järva maavanema 21.11.2014. a korralduse nr 

1-1/2014/545 alusel): 

199. Õie Vilman – Paide Gümnaasiumi klassiõpetaja 

 

Silmapaistva kultuurialase tegevuse eest Järvamaal (Järva maavanema 21.11.2014. a korralduse 

nr 1-1/2014/545 alusel): 

200. Malle Nööp – Paide Gümnaasiumi muusikaõpetaja ja ringijuht 

 



Pikaajalise ja kohusetundliku teenistuse eest Kareda vallasekretärina (Järva maavanema 

24.03.2015. a korralduse nr 1-1/15/113 alusel): 

201. Helju Plukk – Kareda vallasekretär 

 

Järvamaa Arvamusfestivaliga õnnistamise ning Eesti vaimult palju suuremaks muutmise eest 

(Järva maavanema 13.08.2015 korralduse nr 1-1/15/281 alusel): 

202. Kristi Liiva 

203. Maiko Kesküla 

 

Olulise panuse eest Järva-Jaani valla ja Järvamaa hariduselu arengusse (Järva maavanema 

26.08.2015 korralduse nr 1-1/15/290 alusel): 

204. Sirje Pehk 

 

Järvamaa jalgpallielu edendamise ning Paide Linnameeskonna poolt tekitatud unustamatute 

jalgpallielamuste eest (Järva maavanema 06.11.2015 korralduse nr 1-1/15/397 alusel): 

205. Veiko Veskimäe – Paide Linnameeskonna  president 

 

Noorte kodu-uurimise järjepidevuse säilitamise eest Järvamaal (Järva maavanema 24.05.2016 

korralduse nr 1-1/16/412 alusel): 

206. Erika Kranich – Paide Gümnaasiumi õpetaja 

 

Järvamaale osutatud teenete eest ja seoses Eesti Vabariigi taasiseseisvumise 25. aastapäevaga 

(Järva maavanema 18.08.2016 korralduse nr 1-1/16/571 alusel): 

207. Siret Heinaste - Türi Muusikakooli õpetaja ja kontsertmeister 

208. Valev Väljaots – Järvamaa Kutsehariduskeskuse arenguosakonna juhataja ja 

Järvamaa Kogukonnafondi juhatuse esimees 

209. Arto Saar – Järva-Jaani vallavanem 

210. Urmas Kupp – Türi abivallavanem 

 

Pikaajalise kohusetundliku töö eest perearstina ning noorte huvitegevuse edendamise eest Ambla 

vallas (Järva maavanema 18.10.2016 korralduse nr 1-1/16/862 alusel): 

211. Viiu Paljak – Ambla valla perearst 

 

Pikaajalise kohusetundliku töö eest perearstina Paide linnas (Järva maavanema 01.11.2016 

korralduse nr 1-1/16/876 alusel): 

212. Epp Rannala – Paide linna perearst 

 

Kauaaegse tulemusliku teenistuse eest Imavere vallasekretärina (Järva maavanema 06.12.2016 

korralduse nr 1-1/16/923 alusel): 

213. Aere Pallo – Imavere vallasekretär 

 

Kauaaegse tulemusliku teenistuse eest Koigi vallasekretärina (Järva maavanema 10.01.2017 

korralduse nr 1-1/17/15 alusel): 

214. Anne Uus – Koigi vallasekretär 

 

Südamega tehtud töö eest  Järvamaa külaelu edendamisel ja Türi Talunike Liidu juhtimisel 

(Järva maavanema 23.01.2017 korralduse nr 1-1/17/31 alusel): 

215. Reet Länkur – Türi Talunike Liidu juhatuse liige 

 

Südamega tehtud noorsootöö ning Türi elamuspargi rajamise eestvedamise eest (Järva 

maavanema 02.06.2017 korralduse nr 1-1/17/166 alusel): 

216. Sulo Särkinen – Türi Noortekeskuse juhataja 



Südamega tehtud ning koolile ja õpilastele pühendatud töö eest Paide Ühisgümnaasiumis selle 

esimesest koolipäevast saadik (Järva maavanema 04.10.2017 korralduse nr 1-1/17/274 alusel): 

217. Marje Tänav - Paide Ühisgümnaasiumi direktori asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal 

 

Olulise panuse eest Järvamaa Muuseumi ja kultuuri arengusse (Järva maavanema 19.12.2017 

korralduse nr 1-1/17/338 alusel): 

218. Helga Valk 


