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Minu õpetaja

Kes kõik tähed sõnadeks aitab,
kes liitmist, lahutamist
ette näitab,
kes numbrid tulpadeks
kokku seab,
kes laulud selgeks õpetama peab.
Teda ikka tahvli ees
seismas näed,
tal raamat ja kaardikepp, kriidised käed.
Tal hunnikus vihikud
laua peal
ja ise ta nõnda rahulik
näib seal.
See on mu õpetaja, armas ja hea,
Sind
pärast
kooligi
meeles pean.
Ja kui kord käidud on
koolitee,
siis tuhat tänu, Sulle,
selle eest.
H. Lillevälja Ambla vallast
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Oskused aitavad tööle saada
See, kuidas me muudatustega
hakkama saame, määrab meie
igepäevase toimetuleku ja mis
äärmiselt oluline-konkurentsivõime
tööturul.
Loomulik ja väga vajalik on iga
i n i m e s e o m a
p a n u s
enesearendamisse. Tööandjat
huvitavad eelkõige konkreetse
töötaja oskused, teadmised ja
võimed. Seda kõike kinnitavad
pakutavate töökohtade kirjeldused,
mis eeldavad töötaja teadmisi ja
kutsetunnistuse omamist.
Registreeritud töötus on maakonnas
langenud ja seda eelkõige
hoogustunud tööpakkumistest ja
tööotsijate mobiilsusest.
On tekkinud olukord, kus mõnedes
valdkonades
takistab tootmise
arendamist töötajate puudus. Põhja
Järvamaal ei jätku oskustöölisi
puidu ja metallitööde ettevõtetes.
1.oktoobri seisuga on
tööhõiveametis registreeritud töötuid
valdade lõikes Albu 16, Ambla 42,
Lehtse 34 isikut. See aga ei tähenda,
et nendes piirkondades tööotsijaid
rohkem ei ole. Soovitame kõigil
tööotsijatel kasutada
töötuurumeetmete võimalusi.
Euroopa Liiduga liitumise järgselt
on laienenud töötutel
kakoondamisteate saanud töötajatel
võimalused siirduda tagasi
tööturule. Võimalused selleks annab
Järvamaa tööhõiveameti
projekt
”Struktuurse
tööpuuduse
ennetamine ja leevendamine
Järvamaal”, mis rahastati Euroopa
Liidu struktuurfondist ja Eesti riigi
vahenditest.
Projekti elluviimine on algusjärgus.

Projekt sisaldab erinevaid võimalusi
tööturu täiend-või ümeberõppeks,
tööpraktikaks, samuti sõidukulude
katteks.
Avardunud võimaluste kasutamiseks
soovitame tööotsijal ennast
tööhõiveametis arvele võtta.
Olenemata eelneva töö või tööga
võrdsustatud tegevuse lõppemise
ajast saab töötuna arvele võtta
vanuses
16
aastat
kuni
vanaduspensioni eani, kes ei tööta,
on valmis
tööle asuma ja otsib tööd. Töötuna
registreeritud isikul on võimalus
taotleda tööturukoolitust, tööturutoetust ettevõtluse
alustamseks, tööpraktikat,
kutsenõustamist, toetusega
tööandjale töölesaamist.
Arvele võtmisel on vaja esitada isikut
tõendav dokument ( ID kaart või
pass), tööraamat, haridust
tõendavad dokumendid.
Töötu abiraha saavad isikud, kellel
on vähemalt 180 päeva töötuna
arvelevõtmisele eelnenud 12 kuu
jooksul töötamist või töötamisega
võrsustatud tegevust.
Tööturuteenustest huvitatud saavad
täiendavat
informatsiooni
tööhõiveametist
Elviira Orumaa
Järvamaa Tööhõiveameti konsultant
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Võimalused avarduvad
30. septembril allkirjastas Tööturuameti peadirektor Mati Ilisson Paides projekti „Struktuurse tööpuuduse ennetamine ja leevendamine Järvamaal“.
Projekti on koostanud Järvamaa Tööhõiveameti
töötajad ja selle koostamise käigus tugineti tegelikule tööturusituatsiooni analüüsile Järvamaal.
Projekt toetab peamiselt järgmisi tegevusvaldkondi:
- töötute ja koondamisteate saanud tööotsijate
täiend- ja ümberõpe
- abi ettevõtlusega alustamiseks
- olemasolevate tööturuteenuste edasiarendamine
ning kohandamine piirkondlike ja individuaalsete
vajadustega ja uute meetmete väljatöötamine ning
rakendamine.
Projekti kogumaksumus 10.59 miljonit krooni,
millest 80% rahastab Euroopa Sotsiaalfond ning
20 % Eesti riik.
Projektijärgsete tegevustega alustati 01. augustil ja
kogu tegevuste maht peab olema realiseeritud 23
kalendrikuu jooksul – seega projekt lõpeb
30.06.2006 aastal.
Eelneva Järvamaa tööturualase olukorra analüüsi
alusel selgus, et kõige enam vajatakse maakonnas
metallitöö ja puidutöötlemise oskustega töötajaid.
Puudust tuntakse ka tekstiilitööstusliku ettevalmistusega töötajatest ning kaasaegset põllumajandustehnikat tundvatest inimestest.
Just neid erialasid on eelkõige silmas peetud ka
eelpooltoodud projektijärgsete tegevuste kavandamisel. Lisaks on projektis ette nähtud anda mitmete koolituste kaudu töötutele töölerakendumiseks vajalikke tööturualaseid teadmisi, korraldatakse tööotsingu- ja arvutialaseid kursusi. Tööhõiveameti töötajate poolt viiakse vajadusel läbi töötute ja koondatavate individuaalseid nõustamisi,
koostatakse individuaalseid tegevuskavu töölera-

kendumise parendamiseks.
Osa projekti sihtgrupist suunatakse ka ettevõtlusalasele koolitusele, milline annab eduka läbimise
korral töötule vajalikud teadmised oma ettevõtte
loomiseks.
Projekti on kaasatud ka tööandjad. Nii on projekti
partnerettevõteteks AS Paide Masinatehas ja AS
Konesko, kus valmistatakse ette vajalikud õpperuumid ja hakatakse läbi viima koolitusi ja õppepraktikat metallitöötlemise erialal. Kui tegevust
alustaval või laiendaval ettevõttel on vajadus suurendada oma töötajate arvu, on projektipõhisena
võimalik läbi viia töötutele õppepraktikat ka vahetult tööandjate juures nende endi poolt koostatud
õppeprogrammide alusel.
Kõikidele projektiga haaratud töötutele on võimalik maksta nende koolituse ja õppepraktika ajal
stipendiume. Ka on võimalik osaliselt kompenseerida koolitustel osalejate transpordikulud. Ettevõtlusalaste koolituste edukamatel lõpetajatel on võimalus taotleda ettevõtlustoetuse määramist.
Töö projektis osalejatega ei lõpe vastava koolituse
lõppemisega, vaid jätkub ka peale seda, mille puhul püütakse saavutada kokkuleppeid tööandjatega koolituse või tööpraktika läbinute töölerakendamiseks, vähemkonkurentsivõimeliste töötute rakendamiseks tööturutoetusega tööandjale jne.
Projekti maht on küllaltki suur ja ettenähtud aja
jooksul haaratakse mitmesuguste projektipõhiste
meetmetega kokku 510 Järvamaa töötut.
Projekti ettevalmistajad on oma eesmärgiks seadnud, et peale projekti tegevuste lõppemist, on tööturualane situatsioon Järvmaal paranenud, loodud on uusi töökohti ja paljud töötud on kutsenõustamise läbi saanud palju teadlikumaks oma
tegelikust potentsiaalist ja läbilöögivõimalustest
tööturul.
Enn Metsaots projektijuht
Ostame kasvavat metsa ja metsamaad,
hind kuni 120 000 kr. hektar,
ka läbi raiutud ja hüpoteegiga,
ettemaksu võimalus, abi asjaajamisel.
Telefon51 79 866, 51 10 415, 56 150 680, 48 94
055
Faks 6 335 576, Rapla, Tallinna mnt 14, kab 332
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Õige aeg kütteseadmete korrastamiseks
Viimase kolme aasta tulekahjude tekkepõhjuste
statistika näitab, et maakonnas on kütteseadmete
riketest ning puhastamata korstnatest alguse saanud ligikaudu 30 % tulekahjudest. Tulekahjude
arv on suurenenud alati kütteperioodi saabudes.
Seetõttu palub päästeteenistus kõigil oma kodus
üle vaadata küttekollete, korstnate ja lõõride seisukord. Tuletame meelde, et vähemalt kord aastas
peab pühkima korstna, soovitavalt just enne kütteperioodi algust. Lõõridesse ladestuv tahm ja pigi
ei vähenda mitte ainult koldes tõmmet ega suurenda küttekulu, vaid on ka üks sagedamaid tulekahjude tekkepõhjusi.
Et ära hoida tuleõnnetust oma kodus, tuleb meeles pidada järgmisi näpunäiteid:
vähemalt kord aastas kutsuge korstnapühkija;
pädevustunnistust omav korstnapühkija
oskab hinnata ka Teie küttesüsteemi tuleohutusalast seisukorda;
avastatud puudused eemaldage kindlasti;
pliiti, maja- või saunaahju kütke mõõdukalt;
küdeva kolde ust ei tohi lahti hoida ega
kollet järelvalveta jätta;
põlevat materjali (küttepuid, prügi, jmt) ei
tohi hoida küttekoldel lähemal kui 0,5
meetrit;
tulekahju korral kutsu abi hädaabinumb-

rilt 112.
Elektriliste kütteseadmete kasutamisel pidage
meeles, et kodust lahkudes tuleb välja lülitada
elektriradiaatorid ja- puhurid. Jälgige, et nende
läheduses poleks põlevat materjali ning nende
võimsus ei ületaks elektrisüsteemi kogu võimsust.
Säästmaks inimelusid ja vähendamaks tuleõnnetustest tekkivat varalist kahju, tuleb koju paigaldada suitsuandur, mis annab ohusignaali juba
põlengu tekkimise algfaasis. Statistika näitab, et
sageli tekivad tulekahjud just öösel, mil inimesed
magavad ja seetõttu on suitsuandur parimaks abiliseks tulekahju avastamisel. Soovitame suitsuanduri paigaldada kõikidesse tubadesse või vähemalt
magamistubade lähedusesse.
Pädevustunnistust omavate korstnapühkijate kontakttelefonid:
Janis Baranin Türi linn tel. 53 819 732
Arvo Täheväli Pikaküla, Paide vald tel. 56473792
Riho Sepp Aravete, Ambla vald tel. 55 679 292
Veljo Kukk Aravete, Ambla vald tel. 51 61 263
Sinu kodu turvalisus on Sinu kätes!
Piret Seire
Järvamaa Päästeteenistuse ennetustöö peaspetsialist

Olemasoleva metsakava kinnitamisest...
Metsandusliku haridusega asjatundjatele ning
spetsialistidele on pealkirja sõnastus kindlasti sobimatu- olgu siinkohal ära toodud ka õige sõnastus: metsamajandamiskava ja metsa majandamise
soovituse ning kuni 2004. aasta 1. maini metsakorraldustööde tegevusluba mitteomava isiku
koostatud metsamajandamiskava kehtestamise
taotlemine ning metsamajandamiskava ja metsa
majandamise soovituse kehtestamine; aga see selleks- tegelikult tunnevad metsaomanikud järjest
enam huvi metsakava kinnitamise vastu: kas ja
kuidas see kinnitamine toimub?
Erametsaomanik esitab kinnistu asukohajärgsele
keskkonnateenistusele (võib ka vallavalitsusse,
metsanõunikule viia) vabas vormis kirjutatud või
trükitud taotluse, mis peab sisaldama taotleja
kohta vähemalt järgmisi andmeid:
1. nimi ja registri- või isikukood (registrikood esi-

tatakse sellisel juhul, kui omanik on juriidiline
isik)
2. aadress ja sidevahendite numbrid
3. esindaja ja/või kontaktisiku andmed
4. metsamajandamiskava või metsa majandamise
soovituse tagastamise viis
Taotlusele peavad olema lisatud:
1.
metsamajandamiskava või metsa majandamise soovitus, mille kinnitamise kohta taotlus esitatakse
2. peale metsamajandamiskava või metsa majandamise soovituse koostamist metsa majandamisel
tehtud metsamajandamistööde nimekiri, kusjuures iga tehtud töö kohta peab olema märgitud vähemalt tööga hõlmatud maa-ala suurus ning kvartali (selle olemasolul) ja eraldise number, töö nimetus ja lõpetamise aeg (aasta).
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Keskkonnateenistus saadab metsakavad kinnitamisele Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskuse
auditeerimisbüroosse (kehtestaja), mis asub Tallinnas, Iva 12. Kinnitamisel olevate metsakavade
kohta saab küsimusi esitada telefonidel 6 771 318
või 6 771 316.
Keskkonnateenistusel ei ole metsakavade kehtestajale saatmiseks seadusega sätestatud tähtaega,
seega võib erinevatel põhjustel viibida metsaomaniku esitatud taotluse (koos metsakavaga) jõudmine kehtestajani. Ilmselt on mõistlik keskkonnateenistusest aeg-ajalt uurida esitatud taotluse edastamise kohta.
Kehtestaja registreerib taotluse kohe pärast selle
saamist ning kontrollib esitatud taotluse vastavust
eelpool kirjeldatud nõuetele 3 (kolme) tööpäeva
jooksul.
Taotluse menetlemisel kontrollib kehtestaja metsamajandamiskava või metsa majandamise soovituse kehtestamise võimalikkust, arvestades sealjuures metsamajandamiskava või metsa majandamise soovituse vastavust kehtivatele nõuetele,
kehtestamise momendil kehtivaid piiranguid ja
kitsendusi, tehtud metsamajanduslikke töid, metsa majandamise võimalikkust kehtestatava metsamajandamiskava või metsa majandamise soovituse järgi.
Taotluse menetlemisel saadud andmete alusel teeb
kehtestaja 1 kuu jooksul nõuetekohase taotluse
esitamisest otsuse metsamajandamiskava või met-
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sa majandamise soovituse kehtestamise või kehtestamata jätmise kohta ning saadab otsuse ärakirja taotlejale lihtkirjaga. Metsaomanikele otsuse
ärakirja saatmise tähtaega ei ole eraldi sätestatud,
kuid metsakorraldusettevõtete puhul on otsuse
saatmise tähtaeg 7 (seitse) päeva.
Metsamajandamiskava või metsa majandamise
soovitus tagastatakse taotlejale taotluses näidatud
viisil.
Metsamajandamiskava või metsa majandamise
soovituse kehtestamise otsuses näidatakse:
1. eraldiste ja raieliikide viisi uuendus-, harvendus- ja valikraie maksimaalne lubatud maht
(hektarites). Miks just hektarites, see on senini
paljudele, ka metsandusspetsialistidele, selgusetuks jäänud, aga ju see siis nii olema peab...
2. metsa nõuetekohase majandamise tagamiseks
metsamajandamiskavas või metsa majandamise soovitustes tehtavad muudatused või täiendused
Ja nii lihtne see metsakava kinnitamine
ongi. Metsakava kinnitamine on tasuta- selle eest
ei pea midagi maksma. Metsakava kinnitamiseks
on lihtsalt vaja taotlus (koos metsakavaga) esitada
ning samuti on soovitatav varuda pisut kannatust...
Meelis Kasemaa GSM 51 64 066 Metsanõustamise
OÜ info@taks.ee http://www.taks.ee/

Elatustalude kohanemise toetus
Tänavu jagatakse esmakordselt toetust väiketalude elujõulisemaks muutmiseks. Elatustalude kohanemise toetust saab põllumajandusega tegelev
füüsilisest isikust ettevõtja (FIE), kelle omatoodetud põllumajandussaaduste realiseerimisest saadud tulu oli 2003. aastal üle 31 293 krooni ja kogu ettevõtlustulu ei ületanud 281 639 krooni. Kui
talunik tegeleb taimekasvatusega, siis peab ta kasutama vähemalt 0,3 hektarit maad ja kui tegeleb
loomakasvatusega, siis peab pidama vähemalt ühte hane, hobust, jaanalindu, kalkunit, kana, kitse,
küülikut, lammast, mesilassülemit, minki, naaritsat, parti, rebast, siga, tšintšiljat, tuhkrut, veist
või vutti.
Tänavu elatustalude kohanemise toetust taotledes
tuleb taotlejal täita toetuse nõudeid 2009. aasta 5.
novembrini. Igal aastal tuleb teha vähemalt üks
tegevus vastavalt selleks ajaks kavandatud tegevusaladele. Talunik peab saama tulu omatoodetud
põllumajandussaaduste realiseerimisest ja suu-

rendama ettevõtlustulu 2006. ning 2007. aastal.
Toetatavad tegevusalad:
Põllumajanduslooma kasvatus - põllumajanduslooma soetamine, loomakasvatusseadme
ja loomakasvatussaaduse tootmise ja töötlemisega seotud seadme ostmine ja paigaldamine, loomakasvatuseks vajaliku hoone ja rajatis ehitamine, rekonstrueerimine või ostmine;
Linnukasvatus - linnu soetamine, linnukasvatusseadme ja linnukasvatussaaduse tootmise ja töötlemisega seotud seadme ostmine
ja paigaldamine, linnukasvatuseks vajalike
hoonete ja -rajatiste ehitamine, rekonstrueerimine või ostmine;
Mesindus - mesilassülemi ja mesindustarviku ostmine;
Taimekasvatus - põllumajanduslikus kasutuses
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oleva maa suurendamine, taimekasvatussaaduste tootmise, töötlemise, hoidmise või säilitamisega seotud masina ja seadme ostmine ja paigaldamine, taimekaitses kasutatava seadme ja
masina ostmine ja paigaldamine, taimekasvatuseks vajaliku paljundusmaterjali ostmine, taimekasvatuseks vajalike hoonete, rajatiste või
objektide ehitamine, rekonstrueerimine või ostmine;
Kalakasvatus - kalamaimude ja kalade soetamine, kalakasvatusseadme või kalakasvatussaaduste tootmise ja töötlemisega seotud
seadme ostmine ja paigaldamine, kalakasvatuseks vajaliku hoone ja -rajatise ehitamine,
rekonstrueerimine või ostmine;
Maaturism - rajatise ehitamine, rekonstrueerimine või ostmine, maaturismiga seotud inventari ostmine, turismiobjekti korrashoiuga
seotud masina ja seadme ostmine ja paigaldamine, maastikuarhitektuuriga seotud investeeringu tegemine
Käsitöö - käsitöötoote valmistamiseks vajaliku tarviku, seadme ja masina ostmine, käsitöötoote valmistamiseks vajaliku hoone ja
rajatise ehitamine, rekonstrueerimine ja ostmine;
Väetiste, komposti ja mulla tootmine - tootmiseks vajaliku seadme ja masina ostmine,
tootmiseks vajaliku hoone ja rajatise ehitamine, rekonstrueerimine ja ostmine
Põllumajandusmasinatega seotud teenuste
osutamine maapiirkonnas - põllumajandusmasina ja -seadme remontimine, põllumajandusmasinatega hooajalise teenuse osutamine;
Puidu töötlemine ja puidust toodete valmistamine maapiirkonnas - puidu töötlemiseks
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ja tootmiseks vajaliku seadme ja masina ostmine, investeering toodete transpordile, säilitamisele ja hoiustamisele, töötlemiseks ja
tootmiseks vajaliku hoone ja rajatise ehitamine, rekonstrueerimine ja ostmine;
Ehitusmaterjali tootmine maapiirkonnas soojust usmaterjali,
kat usekattematerjali, üldehitusmaterjali, viimistlusmaterjali, köite, tihendus- ja täitematerjalide tootmisega seotud investeeringu
Tegevuslitsentsi või kauplemisloaga teenindusasutuse rajamine maapiirkonda – kaupluse, toitlustus- ja meelelahutusasutuse,
juuksuritöökoja või ilusalongi rajamine
Muud ettevõtlusega seonduvad kulutused maapiirkonnas infrastruktuuri loomine ja
arendamine ettevõtluse arendamise eesmärgil, täiendõppega, ettevõtluse aruandluse
täiendamisega või omatoodetud toodete
transpordiga seonduvad kulutused, omatoodetud toodete ja teenuste kohta info levitamise kulutused.
Toetuse suurus
Elatustalude kohanemise toetuse suurus on 15
647 krooni taotleja kohta aastas ja kuni 78 235
krooni viie aasta jooksul. Toetus makstakse välja
hiljemalt 30. aprilliks.
Taotluste esitamise aeg
Elatustalude kohanemise toetuse taotlusi võetakse
vastu PRIA piirkondlikes büroodes 8. oktoobrist
kuni 5. novembrini 2004. a. Täpsemat teavet ja
taotlusvorme saab PRIA veebilehelt www.pria.ee ja
piirkondlikest büroodest.
Heli Raamets PRIA pressinõunik

KULTUURIINFO
Sügis taas käes ja aktiivset tegevust jätkab ka
valla Kultuurikeskus. Tutvustan lühidalt mis
võimalusi sel sügisel kultuurimajad pakuvad ja
mis üritused meil sel poolaastal plaanis on.
Jätkame sealt kus kevadel pooleli jäime ehk siis
vanad head tuntud ringid jätkavad kõik oma
tegevust. Kellaaegade kohta saab täpsemat infot
küsida kultuurimajadest, kuna loo kirjutamise
hetkeks pole veel kõika ajad paigas. Uutest
ringidest
lisanduvad
tüdrukute
tantsuring
kolmapäeviti,
esialgse
asukohaga
Ambla
Kultuurimaja, käsitööring laiendab oma tegevust
ka kokakunsti suunas. Kõik lauluhuvilised
täiskasvanud
on
oodatud
esimesele
kokkusaamisele
Ambla
Kultuurimajja
26.

oktoobril kell 19.00, et muusikajuht Silvia Pääbo
eestvõttel panna kokku üks tore ja asjalik
muusikaseltskond. Saab sellest siis ansambel või
koguni koor, selgub juba kohapeal.
Aravetel jätkab oma sarja valla mälumäng.
Erinevalt kevadest on esimene mäng seekord reede
õhtul
22.
oktoobril
kell
19.00
Aravete
Kultuurimajas.
Võistkonnad
nagu
ikka
kolmeliikmelised.
Üritustest
on
esimene
äramärkimisväärne
sündmus 14. oktoobril Ambla Kultuurimajas
toimuv Filmipäev. Kavas on kaks uut Eesti filmiväikestele filmisõpradele kell 15.00 tore lugu
“Karlsson katuselt” ( pilet 20.- krooni ), suurtele
kell 19.00 “Semu” ( pilet 25.- krooni, NB!
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toimuv Filmipäev. Kavas on kaks uut Eesti filmiväikestele filmisõpradele kell 15.00 tore lugu
“Karlsson katuselt” ( pilet 20.- krooni ), suurtele
kell 19.00 “Semu” ( pilet 25.- krooni, NB!
Pensionärid soodust ei saa!!!).
Suurematest piduüritustest on 06. novembril
Amblas Suure Sotsialistliku Oktoobrirevolutsiooni
pidu. Nädal hiljem 13. november on Aravetel
isadepäeva pidu, tantsuks ansambel P.S Troika.
Valla jõulupidu on seekord plaanitud 23.
detsembrile Aravete Kultuurimajja. Loomulikult ei
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ole need ainsad üritused, lihtsalt ära sai mainitud
suuremad ettevõtmised.
Kultuurikeskus ootab rohket osavõttu nii ringidest
kui teistest üritustest. Vaadake alati ka
kuulutusetahvlile, nii on kindel, et te millestki
ilma ei jää.
Ain Kütt Ambla Kultuurikeskuse direktor

AMBLA KOOLIST
"Kuuldused minu (peatsest) surmast on enneaegsed ja tugevasti liialdatud," võiks Mark Twaini
kombel öelda Ambla Põhikool.
Esimesed halvad sõnumid jõudsid lastevanemateni neli aastat tagasi. Sellest ajast peale ripub kooli
saatus tõesti justkui juuksekarva otsas. Mitmed
lapsed on viidud "igaks juhuks" teistesse koolidesse, et sunnitud koolivahetus rutem ära teha. Need
aga, kelle kooliks on Ambla Põhikool praegu ja tulevikus, tahavad, et kool säiliks põhikoolina seni,
kuni nii lastel kui lastevanematel selleks soovi on.
Miks hoida kooli, kus õpilaste arv kogu aeg väheneb? Põhjusi on mitmeid, palju rohkem kui neid,
miks kool kinni panna. Üldiselt võib need jaotada
kolme gruppi:
Kool toetab küla arengut. Kui kaob kool, hääbub
vaikselt ka Ambla ise. Noored lähevad elama sinna, kus lapsel on lühem tee kooli minna. Praegu
aga on tulnud Amblasse ja Ambla lähedale järjest
uusi noori peresid elama. Kool peab jääma püsima
Ambla kogukonna sotsiaalse, kultuurilise ja majandusliku keskmena ka vähese õpilaste arvuga.
Mida tugevamad on külad, seda tugevam on ka
riik.
Väikekool toetab laste arengut. Väidetakse, et
suurtes koolides saavad lapsed parema hariduse,
et väikeses koolis on puudus kvalifitseeritud õpetajatest, et õpilased ei sotsialiseeru hiljem suures
koolis, et liitklassis pole võimalik korralikult õppida ja veel muudki. See on nii ja ei ole ka. Inimesed
on erinevad, lõpuks oleneb kõik siiski konkreetsest isikust. Väikese Ambla kooli õpilased on saanud ja saavad edukalt hakkama ka Eesti mainekates gümnaasiumides, nad on väga hästi esinenud olümpiaadidel. Tasemetööd on keskmiste või
natuke kõrgemate hinnetega. Ja see on ju väga
hea, sest koolis, kus õpivad kõik piirkonna lapsed,
ei saagi tasemetööd olla ühtviisi kõrgete hinnetega.
Ambla koolis on kõik õppeained kaetud vastava
haridusega õpetajatega ning peaaegu kõik on

kõrgharidusega. Õpetajad õpivad ja täiendavad
end pidevalt. Ambla koolis on praegu ka kaks liitklassi. Selge on see, et liitklass nõuab õpetajatelt
suuremat meisterlikkust kui tavaline klass. Ning
arvamus, et liitklassis pole võimalik õppida, on
täiesti vale. Just seal peab õpilane rohkem iseseisvalt mõtlema ja ise ka järeldusteni jõudma. Ja see,
milleni jõutakse ise, seisab lõppkokkuvõttes ka
paremini meeles. Meie esimesed koolid olid ju tegelikult ühed suured liitklassid. Sellistes koolides
on oma haridusteed alustanud peaaegu kõik meie
rahva suurkujud. Väikeses koolis leitakse iga lapse jaoks aega nii tunnis kui peale tunde. Mida tugevamad on isiksused, seda tugevam on ka riik.
Väikekooli kaotamine pärsib majanduslikku arengut. Kui Amblas kaob kool, jääb jälle suur hulk
inimesi tööta. Kui ei ole tööd, ei ole ka raha. Kui
ei ole raha, siis on päris raske hakkama saada.
Kui peab lisaks veel muretsema selle pärast, et
lapsed on terve päev kodust eemal, siis tahestahtmata hakkab täies tööjõus lapsega/lastega pere mõtlema elukoha vahetusele. Kas mõte saab
teoks või ei, see polegi tähtis. Palju tähtsam on inimesi hoida ja neile mitte kunstlikult närvipinget
juurde tekitada. Tuleb toetada neid, kes midagi tahavad teha, sest hiljem toetavad nemad omakorda
teisi. Kui rahvas on majanduslikult kindlustatud,
siis ta on tugev ja valmis ka ise oma huvide eest
maksma. Mida tugevamad on pered, seda tugevam
on ka riik.
Kakssada aastat tagasi elanud saksa pedagoog ja
koolipoliitik F.A.W.Diesterweg on öelnud: "Haridus
ei seisne teadmiste rohkuses, vaid kõige selle täieliku mõistmises ja oskuslikus kasutamises, mida
teatakse." Ambla Põhikool ei kao, kui kõik, kes
kooli käekäigu pärast muret tunnevad, kokku
hoiavad ning kooli tegevust toetavad nii moraalselt
kui materiaalselt.
Ambla Põhikooli õpetaja Ave Prints
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Euroopa Liidu kohalolekust informeeritud Kesk—
Eesti Regiooni
toetab Euroopa Liit

INTERVJUU
Riigikogu
aseesimees,
Euroopa
Liidu
asjade
komisjoni esimees REIN
LANG Eesti on Euroopa Liidu

liige olnud ligi 5 kuud.
Küllalt lühike aeg, aga
siiski - mille poolest on
need olnud olulised Eestile, mida juurde
andnud? Muutunud on kogu tegevuse paradigma.
Me ei seisa enam mitte ainult Eesti enda huvide
eest, mida me teeme iseenesestmõistetavalt, vaid
nüüd on sellele lisandunud vastutus kogu
Euroopa käekäigu eest. Me osaleme täieõiguslikult
maailma
võimsaima
majandusühen duse
otsustusprotsessis.

Milliseid otsuseid on juba saanud Eesti
mõjutada seoses Euroopa Liiduga ja meie
saadikute
tööleasumisega
Euroopa
Parlamendis? Võtame kasvõi Euroopa Liidu ja
Venemaa Partnerlus- ja koostööleppe laienemise
uutele liikmesriikidele. Eesti koos mitme teise uue
liikmesriigiga tõestas, et ta on võimeline Euroopa
Liidu välispoliitikale lisaväärtust tublisti juurde
andma.
Mida on pidanud Eesti ümber hindama või
mille üle sügavamalt järele mõtlema arvestades
märksa laiemat rahvusvahelist suhtlemist ja ka
suuremat usaldust? Lihula monumendi puhul
tuleb kahetsusega nentida, et meie riik ei suutnud
oma inimestele arusaadavas vormis selgitada,
miks me ei saa endale selliseid monumente
lubada. Ja eks tuleb välja seegi, et liitumisprotsess
Euroopa Liidu ja NATO-ga ei võimaldanud meil
õigel ajal langetada vajalikke otsuseid oma ajaloo
jäädvustamiseks, sealhulgas ka monumentide
rajamiseks. See töö tuleb meil kiiremas korras ette
võtta. Kes minevikku ei mäleta, elab tulevikuta.

sidet ka kohapeal. Ma ei usu, et keegi Euroopa
Parlamendi saadikutest jätaks inimeste vahetult
selges
eesti
keeles
esitatud
küsimustele
vastamata. Meiliaadressid on Euroopa Parlamendi
veebilehel ilusasti kirjas. Riigikogu Euroopa Liidu
asjade komisjon (ELAK) on Eestist valitud Euroopa
Parlamendi saadikutele avatud ja me loodame, et
nad
meie
istungeid külastavad.
See on
vastastikuse koostöö huvides. Kord poole aasta
jooksul kuulab komisjon ära ka Euroopa Parlamendi saadikute ülevaate Euroopa Parlamendi
tasemel toimuvatest poliitilistest protsessidest.
Mida toovad järgmised kuud ja lähemad aastad
Eestile Euroopa Liidus?
Toimub igapäevane raske töö liikmesriigina.
L o o d e t av a st i
saab
k o m p l i k a t si o o n i de t a
ratifitseeritud ka uus Euroopa põhiseaduslik
leping, mis peaks Europa Liidu muutma tema
kodanike
jaoks
arusaadavamaks
ja
läbipaistvamaks. Eesti peaks tegema kõik, et
kiireneks Euroopa Liidu majanduslik areng ja
omal ajal Lissabonis seatud eesmärgid hakkaksid
täituma. Väikese riigina sõltume me palju suure
Euroopa Liidu ostujõust. Kui tõuseb Saksamaa ja
Prantsusmaa majandus, on meil, kuhu oma
kaupu müüa ja saada selle eest ka õiglast tasu.
Meie ettevõtete turg on ikka Euroopas.
Küsitles Eha Moosel Paide Linnaleht

Linnavoliniku käest saab inimene küsida, et
miks midagi nii või teisiti otsustatakse või et
kas ta seal volikogus ikka oma tööd teeb.
Kuidas saab valija tagasisidet ja ülevaadet
Euroopa Parlamendi saadiku tööst?

Käravete Nunnukas
Taaskord, ilmataadi kiusule vaatamata, sai teoks
jälle nunnu näitus. Saal täitus igasuguste vahvate
sügisandidega. Paljud olid nende kokkuseadmisega
kompositsioonideks ka vaeva näinud. Väga tublid
olid lapsed. Nimepidi ei tahaks kedagi esile tõsta,
aga kõik osalejad on kiituse ära teeninud.
Tänusõnad muidugi tublidele küpsetajatele.
Selle toreda ürituse teokssaamise taga on Leili tubli
töö. Oli leitud sponsoreid, isegi Euroleivast olid leiv ad l au al j a k aas as art i k l i d l eiv a
tähtsusest meie toidulaual.

Euroopa Parlamendi saadikud on loomas oma
Tallinna esindusi. Nende kaudu saab saadikutega

Suur

tänu

ja

edu

edaspidiseks!

Külastajad.
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RINGITÖÖD AMBLA KULTUURIMAJAS
ESMASPÄEV

Algajad kell 17.00

16.00 laste näitering

Edasijõudnud 18.30

TEISIPÄEV

NELJAPÄEV

15.00 tantsutüdrukute trenn

15.00 tantsutüdrukute trenn

18.00 aeroobika eakatele

REEDE

19.00 aeroobika noorematele

15.00 käsitööklubi

20.00 näitering

LAUPÄEV

KOLMAPÄEV

12.00 breygi trenn

16.00 laste näitering

Aravete Kultuurimajas klaveriõpetus
lastele teisipäeviti kell 13.00

Inglise keel Ambla Põhikoolis

JÄRVAMAA HAIGLA ERIALAARSTIDE VASTUVÕTUAJAD PAIDES
Kirurg M. Festsin E 13—16; K 9-13
Kirurg L. Pipenberg T 9-13; N 13-16; R 9-13
Kirurg A. Helberg E 9-13
Kirurg M. Murruste R 13-16
Traumatoloog A. Lenzner T, K 13-16
Traumatoloogia resident M. Sula R 9-13
Uroloog M. Pauklin N 9-13
Reumatoloog E. Ojassalu T 14-18; R 14—16
Hambaarst Ü. Kaart E 8-15; T 12-19; K 8-15; N
12-19; R 8-15 ( perearsti saatekiri ei ole vajalik )
Hambaarst L. Käis E 12-19; T, K, R 8—15; N 1118; ( perearsti saatekiri ei ole vajalik )
Hambaarst Ü. Themas E, T, N 8-12; K 15-19 ( perearsti saatekiri ei ole vajalik )
Valutund E,T,K,R 11-13; N 8-10 ( perearsti saatekiri ei ole vajalik )

Nahaarst E. Kais E, K, N, R 8-16; T 10—18 ( perearsti saatekiri ei ole vajalik )
Südamearst R. Välling T 8-15; K 12-16; N 8-14; R
12-14
EKG kabinet E,T,K 12-16; N 8-12; R 12-14
Töötervishoiuarst A. Müürsepp K 10-12 ( perearsti
saatekiri ei ole vajalik )
Psühhiaater V. Kuperjanov E,T 8-15; K 12-18; N
8-16; R 9-14 ( perearsti saatekiri ei ole vajalik )
Naistearst M. Raja T 12—14; N 10—12 ( perearsti
saatekiri ei ole vajalik )
Naistearst H. Noot E—N 8-16 ( perearsti saatekiri
ei ole vajalik )
Naistearst R. Limberg R 9-15 ( perearsti saatekiri
ei ole vajalik )
Naistearst H. Veeber T 10-12, N 12-14 ( perearsti
saatekiri ei ole vajalik )

Kopsuarst Ü. Kirs T,K 8-18; N 8-16 I ja III

Noortearst H. Veeber E 16-17 ( perearsti saatekiri
ei ole vajalik )

Kopsu– ja allergiauuringud, astmakool E 12-18; T,
K 8-18, N 8-16; R 9-15 ( perearsti saatekiri ei ole
vajalik )

Silmaarst E. Laanemäe E, K, N 8-15; T 11-18; R 914 ( perearsti saatekiri ei ole vajalik )
Järgneb novembrikuu lehes
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VOLIKOGU ISTUNGIL
MÄÄRUS
Ambla

23. september 2004. a nr 18

Aluseks võttes “Valla- ja linnaeelarve seaduse” ( RT I 1993, 42, 615; 1995, 17, 234; 1997, 40,
619; 2000, 7, 40; 2001, 56, 332; 2002, 64, 393;
2003, 88, 588 ) § 12 ja § 25, “ Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” (RT I 1993, 37, 558;
1999, 82, 755; 2000, 51, 322; 2001, 24, 133; 82,
489; 100, 642; 2002, 29, 174; 36, 220; 50, 313;
53, 336; 58, 362; 61, 375; 63, 387; 64, 390; 393;
82, 480; 96, 565; 99, 579; 2003, 1, 1; 4, 22; 23,
141; 88, 588 ) § 22 lg 1 p 1, § 38 ning Ambla Vallavolikogu 24. augusti 2000. a määrus nr 18 “
Ambla valla eelarve koostamise, vastuvõtmise,
muutmise ja täitmise kord”
Ambla Vallavolikogu m ä ä r a b:
1. Kinnitada Ambla valla 2004. aasta II lisaeelarve.
1.1. kinnitada 2004. aasta Ambla valla tulud ja kulud ( lisatud )
2. Määrus avaldada üldiseks teadmiseks
Ambla Vallalehes.
3. Määrus jõustub 01. oktoobril 2004. aastal.
Ülle Ojamäe volikogu esimees
LISA
Kinnitatud Ambla Vallavolikogu 23.09.2004. a
määrusega nr 18
hariduse majandustegevusest (LA)
hariduse majandustegevusest ( ARK)
kultuuri- ja kunstiasutuste tulu
Spordi ja Puhkeasutuste tegevusest
elamu ja kommunaali tulud
üldvalitsemise majandustegevusest

219304
50473
30000
-255507
30000
20000

94270

KULUD

08102
1551
500
506
5500
5504
5511
5513
5514

Aravete Spordi- ja Tervisekeskus
raj ja hoonete renoveerimine
töötasu
pers.kuludega kaasnevad maksud
administreerimiskulud
koolituskulud
majandamiskulud
sõidukite ülalpidamine
info-ja kommunikatsioonitehnoloogia

inventari kulu projekti raames
meditsiinikulud
kultuur, vabaaeg , reklaam

5539
601

Ambla valla 2004. aasta II lisaeelarve

TULUD
3220
3320
3221
3222
3225
3229

5515
5522
5525

-64000
-21440
-52000
-2000
-100870
-12400
-7500

muu erivarustus ja erimaterjal
maksu-riigilõivu ja trahvkulud

8202 Ambla Kultuurimaja
5511
kinnistute majandamine
8202 Aravete Kultuurimaja
5511
kinnistute majandamine
6601 Elamu ja kommunaalosakond
5511
kinnistute majandamiskulu
Aravete Lasteaed
5511
kinnistu majandamine 1
5514
info- ja kommunikatsiooni kulud
5515
inventari soetamine ja majandamine
5521
toiduained ja toitlustamine
5524
õppevahendite ja koolituse kulud
Aravete Tervise- ja hooldekeskus
5500
administreerimiskulu
5514
info- ja kommunikatsiooni kulu
5515
inventari kulu
Aravete Keskkool
4134
stipendium
5500
administreerimiskulu
5511
kinnistu majandamine
5515
inventari soetamine ja majandamine
5521
toiduained ja toitlustamine
5522
meditsiini ja hügieenikulud
5524
õppevahendid
5525
kultuur, vaba aeg ja reklaam
08107
500
505
506
5511

Noorsootöökeskus
töötasu
erisoodustusmaks
personaliga kaasnevad maksud
kinnistu majandamiskulud

01112
5500
5514
5515
5525
5539
601

Ambla Vallavalitsus
administreerimiskulud
infotehnoloogia
inventari kulud
kultuuri vabaaja ja reklaami kulud
muu erivarustus ja materjal
maksu-riigilõivu ja trahvi kulud

KOKKU

1000
1100

2400
203

-255507
15000
15000
30000
03344
4590
2550
104820
4000
219304
2000
4500
-6500
0
7450
255
585
2200
14280
3915
1288
20500
50473
-15000
-10000
-5025
30025
0
-5565
10000
6000
4000
5500
65

20000

94270

AMBLA VALLA INFOLEHT
Lai 22 73502 Ambla
Tel/faks 3834 038
ambla.vald@mail.ee

TEADE!

Vallavalitsuse heakorrareid
toimub 9. novembril 2004. a
Teeme oma kodud ja
tootmisobjektid talveks korda!

TEADE!

Laupäeval, 16. oktoobril algusega kell 11
toimub Ambla kalmistul talgupäev.
Põhitööks on lehtede riisumine ja
äravedu. Orienteeruv tööaeg 3 tundi.
Selle järel kohvi ja kringel.
Ootame rohket osavõttu.
Ambla Maarja kogudus Ambla Külaselts
AS Aravete Saeveski

OSTAB
värsket kasepakku
o alates 16 cm, pikkusega 3m (+0,1m)
Hind kuni 1000.- EEK/m3
Info tel. 52 87 186, 38 32 418
Transport saeveski poolt
AMBLA VALLAVALITSUSE MÄÄRUS
Ambla 15. september 2004. a. nr 8
Eriotstarbelise bussiliini piletihindade kehtestamine
Aluseks võttes Ühistranspordiseadus §2 p 7 ja
§5 lõige 1 p 9 ja Eesti Vabariigi haridusseadus
§7 lõige 2 p 8 Koolieelse lasteasutuse seadus
§10;
Ambla Vallavalitsus M Ä Ä R A B:
1. Kinnitada bussipileti hinnad vallasisesel
bussiliinil alljärgnevalt:
1x pilet
kuupilet
Roosna – Ambla
7.224,Reinevere – Ambla
5.160.Jõgisoo – Ambla
5.160.Roosna- Aravete
13.416.-

ÕNNITLEME SÜNNIPÄEVALAPSI!
MAIE ORULA

12.10

88

EMMI RÜÜTNA

31.10

87

HELMI RAJALA

05.10

86

KARL LAUMETS

28.10

86

ARNOLD JÕGI

03.10

84

AINU—AURELIE SEPP

21.10

80

AGNES KALJULA

11.10

78

ASTA—ÕIELA PÄRNAMAA

29.10

77

EVA KOBRAND

12.10

76

MARTA RAUDVER

27.10

76

AKULIINA ALANDI

30.10

76

FRIDRICH BAHMAN

11.10

75

KALJO ADAMS

21.10

75

ASTA LUIK

20.10

74

ERNA LUUK

04.10

73

INGRI SEPAVÄLI

05.10

73

ILME BAHMAN

10.10

73

HEINO LEETMA

19.10

72

LEMBIT MÜLLER

24.10

72

EHA VAARIK

14.10

70

KALJU LEPIK

20.10

70

Reinevere - Aravete 9.288.Roosna – Käravete
10.320.Reinevere – Käravete
6.192.Ambla – Käravete
5.160.Ambla – Aravete
6.192.Käravete – Aravete
5.160.KETE – Aravete
5.160.2. Lasteaialastel,ja õpilastel lasteaeda ja kooli ning koju
sõit tasuta.
3. Käesoleva määruse peale võib esitada Ambla Vallavalitsusele vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud
korras 30 päeva jooksul arvates määruse teadasaamisest.
1. Määrust rakendada alates 01. 01.2005. a.
Vello Teor vallavanem
Tea Loodis vallasekretäri asendaja

