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AMBLA NOORED ŠOTIMAAL

MATSI KINGAD
Leelo Tungal

MEIE MATS ON VAHVA
LATS!
SUMPAB LOMBIS,
LATS JA LATS!
SUU ON NAERUL,
RAHUL HING,
ÜHES JALAS PRUUN ON
KING.
TEISE JALGA EI TEA
KUST
ILMUNUD ON KING,
MIS MUST!
KIIDAB POISS: „ON LUGU HULL –
TEINE PAAR ON KODUS
MUL
TÄPSELT SAMA SORTI
JUST:
ÜKS KING PRUUN JA
TEINE MUST!”

TÄNA LEHES:
Metsaomanikele
Busside väljumisajad
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Augustikuu kaks esimest nädalat veetsid 11 Ambla valla noort koos endise
noorsootöötaja Ege Kirikuga Sotimaal. Sealne elu erines väga palju meie
tavapärasest igapäevaelust-õppisime toime tulema võõra keele ja kultuuriga. Reisiseltskonda kuulusid Triin Kukk, Kairit Kalamägi, Kristiina Ots,
Kadri Agu, Siiri Saarmaa, Herge Tiisvelt, Kalver Laumets, Mihkel Must, Risto Tikko, Martin Kabral, Sille Rohtla ja juhendaja Ege Kirik koos oma abilise Taneliga.
Sõidu üks eesmärkidest oli noortele tutvustada Euroopa Liitu. Seda tegime
Euroopa kaarti kokku pannes, riikide lippe ja pealinnu tundma õppides
ning samuti Euroopa Liidu siseseid sotsiaalseid ja majanduslikke probleeme arutades.
Kõige suuremateks probleemideks olid meie jaoks sealne keel ja toitumiskultuur. Me kõik olime koolis inglise keelt õppinud, kuid soti keel oli sellest
nii erinev, et seda võiks võrrelda Eestis setu keelega. Soti noored suhtusid
sellesse aga väga sallivalt ning püüdsid selgemalt ja aeglasemalt rääkida.
Sealsed toidud olid meie jaoks liiga rasvased ja mõnikord ka liiga vürtsikad. Poleks uskunud, et nad nii palju rämpstoitu söövad ja puuvilju peaaegu üldse ei tarbi. Arvan, et toit ei olnudki niivõrd probleem kui lihtsalt
huvitav kogemus.
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Meie õhtud sisustati kõiksuguste toredate tegevustega. Käisime bowlingut mängimas, kartidega
sõitmas, kinos, vibudega laskmas, kaljuseinalt
laskumas, jalgpalli mängimas jne. Ringi sõitsime
kahe väikebussiga kitsastel mägistel teedel. Sealne maastik on lihtsalt kirjeldamatu- suurtel mägikarjamaadel jalutavad ringi lambakarjad ja
kaugel eemal paistavad kõrged mäed.
Kogu meie reisi võttis lindile filmi-David. Hiljem
valmis sellest poole tunnine DVD, mille koosta-
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misel saime kõik kaasa aidata. Meil õnnestus ka
ehtsa produtsendi abiga päris enda laul kirjutada ja seda siis stuudios laulda ning lindistada.
Kõik Sotimaal käinud noored tahaksid sinna tagasi. Arvan, et see oli väga tore kogemus ja jääb
meile kõigile eluks ajaks meelde. Jääme ootama
järgmist suve, mil soti noored lubasid meile Eestisse külla tulla.
Triin Kukk

LUGUPEETUD METSAOMANIKUD
Palun tulge oma metsade majandamise kavadele
järele. Enamus kavad tuleb saata kehtestamisele. Soovitav on tulla minu vastuvõtu aegadel,
sest siis saab vormistada kehtestamise avaldused. Vastuvõtu ajad on iga kuu esimesel ja kolmandal neljapäeval.
1. Aru # Ambla alevik K.Oolup; 2. Kuusuku—
Koore # Jõgisoo V. Kulo; 3. Künka # Jõgisoo E.
Pani; 4. Paju # Jõgisoo oü Hansaring; 5.
Tagantpere # Jõgisoo E. Sarap; 6. Tõnu # Jõgisoo U. Valkenklau; 7. Veskiperemets # Jõgisoo K.
Kulo; 8. Võidula # Jõgisoo H.Kadaver; 9. Kulli
Kukevere H. Kuimets; 10. Lääne Kukevere J.
Allak; 11. Agu-Allika Kurisoo R. Agu; 12. Karujaagu # Kurisoo V. Karumets; 13. Kasemetsa #
Kurisoo H. Reinjärv; 14. Lille # Kurisoo M. Näpu;
15. Nurga # Kurisoo A. Kodaras; 16. Serva # Kurisoo R. Lett; 17. Sorvalli # Kurisoo S. Herman,
E. Pihlakas; 18. Pargi # Käravete A. Käärma; 19.
Kopli # Mägise K. Õun; 20. Koplimetsa # Mägise
K. Õun; 21. Kuusiku # Mägise E. Liige; 22. Raja
# Mägise Eremko oü; 23. Aasa # Märjandi oü
Landeker; 24. Allika # Märjandi E. Kajakas; 25.
Innani Märjandi R. Toom; 26. Kasemetsa
Märjandi E. Roos; 27. Kauri # Märjandi K. Kütismaa; 28. Kuuetopi Märjandi H. Rannu; 29. Matsi
# Märjandi A. Vahur; 30. Miku # Märjandi T.
Riomar; 31. Nõiamäe # Märjandi T. Karro; 32.

AMBLA VALD

Eesti Keskerakond
nr
nr
nr
nr

101
102
103
104

Aivar Uus
Elna Põldpüü
Ülo - Rein Petter
Elvi - Silvia Petter

Erakond Res Publica
nr 105 Anu Valdmaa

Raja # Märjandi J, A. Tito; 33. Sepa-Mardi
Märjandi N. Roostalu; 34. Virve # Märjandi T.
Tromp; 35. Vainu # Rava P. Putk; 36. Veduri #
Rava J. Parra; 37. Kuke # Raka T. Uustalu, J.
Uulits; 38. Nurmiku # Raka M. Talv; 39. Allmetsa # Reinevere P. Laht; 40. Hälliste # Reinevere
J. Vilgota; 41. Kubjametsa # Reinevere oü
Landeker; 42. Käänu # Reinevere A.-M.Rünk;
43. Mardi # Reinevere M. Older; 44. Palangu #
Reinevere R. Vahtra; 45. Rehepapi Reinevere V.
Aasmaa; 46. Tuuslari Reinevere I. Veerme; 47.
Hallika # Roosna M. Luuk—Luuken; 48. Kareda
# Roosna P. Krosmaa; 49. Kitsemetsa # Roosna
oü Aarman Puit; 50. Madikse Roosna S. Kaljurand; 51. Petersoni Roosna E. Vanatoa; 52. Uuetoa Roosna A. Parra; 53. Vainu # Roosna R.
Simson; 54. Ülase Roosna Raume Puit oü; 55.
Anniste—Veski III Sääsküla K. Tarendi; 56.
Pausti Sääsküla V. Roos.
# - SELLE MÄRGIGA TÄHISTATUD MAAÜKSUSE
MAJANDAMISE KAVAD TULEB SAATA KEHTESTAMISELE.
Lugupidamisega Avo Alt
5109731

VALIMISRINGKOND NR 1 KANDIDAATIDE
KOONDNIMEKIRI
nr 106 Veera Lilleleht
nr 107 Maret Ots
nr 108 Vilve Pilv
Eesti Reformierakond
nr 109 Priit Grünthal
nr 110 Aivar Krabi
nr 111 Harri Lepamets

N R 8 ( 1 44 )

nr
nr
nr
nr
nr
nr

112
113
114
115
116
117
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nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr

Ülle Ojamäe
Raido Rohi
Elen Rouhiainen
Riho Sepp
Kalju Toomas
Viktor Tõnisson

Eestimaa Rahvaliit
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr

118
119
120
121
122
123
124
125
126

Vaike Jeltsov
Vaido Kobrand
Marta Kondas
Nellika Kondas
Kaie Kukemelk
Aive Kukk
Ants Käärma
Maie Lepp
Tõnu Linnasmäe

127
128
129
130
131
132
133
134
135
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Katrin Lumiste
Ülle Läll
Maie Porkveli
Madli Põder
Ants Siivard
Ivo Siska
Meelis Somelar
Vello Teor
Leili Veersalu

Erakond Isamaaliit
nr 136 Arlet Palmiste
nr 137 Aet Eensaar
Üksikkandidaat
nr 138 Enn Sults

BUSSIDE VÄLJUMISAJAD
Liini
nr
26
39
39
39
39
39
39
39
20

MARSRUUT

39
39
39
26
13
20
13
13
13

Paide
Paide
Paide
Paide
Paide
Paide
Tapa
Tapa
Tapa-TamsaluV-Maarja
Tapa
Tapa
Tapa
Lehtse
Aegviidu-Tallinn
Aegviidu-Tallinn
Aegviidu-Tallinn
J-Jaani-Koeru
J-Jaani-Koeru

Liini
nr

MARSRUUT

13
20
13
20
13
13

Jäneda-AegviiduTallinn
Jäneda-Aegviidu
Jäneda-AegviiduTallinn
Tapa-Väike-Maarja
Järva-Jaani-Koeru
Järva-Jaani-Koeru

Väljumine
Käravetelt
6.40
8.18
13.36
14.58
17.48
20.20
7.23
11.15

Saabumine
sihtpunkti
7.50
9.20
14.35
15.50
18.40
21.20
7.47
11.40

Märkused
tööpäevadel
E-L
E-L
iga päev
E-R
iga päev
E-L
E-L

12.08
13.56
16.56
19.10
12.20
6.58
15.32
18.18
6.18
18.48

13.10
14.25
17.25
19.35
12.35
8.20
16.55
19.36
17.04
19.34

iga päev
iga päev
E-R
iga päev
tööpäevadel
E.-L. v.a. riiklikel pühadel
iga päev
P ja riikl. pühadel
L. P. ja pühadel
tööpäevadel

Väljumine
Kukeverest

Saabumine
Sihtkohta

Märkused

7.01
15.35

8.20
16.55

E-L v.a. riiklikel pühadel
iga päev

18.21
12.05
16.15
18.45

19.35
13.10
17.04
19.34

P. ja riikl pühadel
iga päev
L.P. ja riikl. pühadel
tööpäevadel
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26
39
348
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39
502
39
39
39
39
39
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348
39
502
26
13
13
13
13
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Marsruut
Paide
Paide
Paide-Pärnu
Paide
Paide
Paide-MäoViljandi
Paide
Paide
Tapa
Tapa
Tapa
Tapa
Tapa-RakvereK-Järve-Jõhvi
Tapa
Tapa-Rakvere
Käravete-Lehtse
Aegviidu-Tallinn
Aegviidu-Tallinn
Järva-Jaani-Koeru
Järva-Jaani-Koeru
Marsruut
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Väljumine
Aravetelt
6.45
8.29
9.50
13.44
15.09

Saabumine
sihtpunkti
7.50
9.20
12.45
14.35
15.50

tööpäevadel
E-L
iga päev
E-L
iga päev

15.40
17.59
20.27
7.14
11.04
13.49
16.49

17.15
18.40
21.20
7.47
11.40
14.25
17.25

R.P.
E-R
iga päev
E-L
E-L
iga päev
E-R

18.20
19.03
19.35
12.14
6.53
18.13
16.23
18.53

20.45
19.35
20.35
12.35
8.20
19.36
17.06
19.36

iga päev
iga päev
R.P.
tööpäevadel
E-L v.a. riiklikel pühadel
P ja riikl. pühadel
L.P. ja riiklikel pühadel
v.a.L.P.ja riikl. Pühadel

Saabumine
sihtpunkti
7.50
9.20
14.35
15.50
18.40
21.20
7.50
11.40
14.25
17.25
19.35
12.35

Märkused

Liini
nr.
26
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
26

Väljumine
KETE-st
R-Alliku-Paide
6.47
R-Alliku-Paide
8.31
R-Alliku-Paide
13.46
R-Alliku-Paide
15.11
R-Alliku-Paide
18.01
R-Alliku-Paide
20.29
Käravete-Ambla-Tapa 7.12
Käravete-Ambla-Tapa 11.02
Käravete-Ambla-Tapa 13.47
Käravete-Ambla-Tapa 16.47
Käravete-Ambla-Tapa 19.01
Käravete-Lehtse
12.12

Liini
nr.
39
348
39
39
39
39
39
39
12
20
39
39
348
39
12
20

Marsruut

Väljumine
Saabumine
Amblast
sihtpunkti
Aravete-Paide
8.10
9.20
Aravete-Paide-Pärnu 9.40
12.45
Aravete-Paide
13.27
14.25
Aravete-Paide
14.50
15.50
Aravete-Paide
17.40
18.40
Aravete-Paide
20.13
21.20
Tapa
7.31
7.47
Tapa
11.24
11.40
Tapa
11.08
11.25
Tapa-Tamsalu-Väike-Maarja 12.15 13.10
Tapa
14.04
14.25
Tapa
17.04
17.25
Tapa-Rakvere-K-Järve-Jõhvi 18.30 20.45
Tapa
19.20
19.35
Järva-Jaani
13.20
13.55
Aegviidu-Tallinn
15.27
16.55

Märkused

tööpäevadel
E-L
E-L
iga päev
E-R
iga päev
E-L
E-L
iga päev
E-R
iga päev
tööpäevadel
Märkused
E-L
iga päev
E-L
iga päev
E-R
iga päev
E-L
E-L
E.N.
iga päev
iga päev
E-R
iga päev
iga päev
E.N.
iga päev
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TÄHELEPANU!
Aravete Keskkoolis on kasutusel uued telefoninumbrid:
Sekretär

383 8940

Direktor/faks

383 8941

Õppealajuhataja

383 8942

Raamatupidaja

383 8942

Söökla

383 8946

Algklasside õpetajate tuba

383 8944

Raamatukogu

383 8945

II korruse eesti keele abiruum/huvijuht
383 8947
III korruse Anne-Krista abiruum/infojuht
383 8948

Õpetajate tuba/fuajee

383 8944

Hädaabi

0112

Mobiiltelefonid:
Sekretär

554 8625

Majandusjuhataja

554 8626

Kooli kodulehe aadress: www.aravetekk.ee
E-posti aadressid:
sekretar@aravetekk.ee
infojuht@aravetekk.ee
oppealajuhataja@aravetekk.ee
majandusjuhataja@aravetekk.ee
huvijuht@aravetekk.ee

AMBLA HARIDUSSELTSI TEGEVUSEST
2006. aastal täitub Ambla koolil 140 aastat järjepidevast hariduse andmisest piirkonnas. Kuid
esimesi teateid koolihariduse andmisest Amblas
on ka varasemast ajast ning siingi täitub ümmargune juubel — 320 aastat.
Ambla Haridusselts on otsustanud nimetatud
tähtpäevi tähistada ning korraldada järgmisel
aastal Ambla kooli vilistlaste kokkutuleku ja Kihelkonnapäevad.
Eesmärgiks on endiste kooli lõpetajate ja kogu
ajaloolise Ambla Kihelkonna inimeste suurem
sidumine üksteisega ja kohaliku identiteedi teadvustamine. Tänaseks on kokku saanud ürituste
esialgne “ kondikava”. Päevad algaksid 30. juunil
kooli vilistlaste kokkutulekuga. Ürituse raamides
tuleks esitlemisele ajalooraamat “ Ambla vanadel
fotodel” ja peetaks kõnekoosolek—konverents
Ambla kultuuriloost. Päeva lõpetaks vilistlasõhtu, mille koondnimi on täna — Rehepidu. Kuid
mis sisuliselt tähendab üritust Ambla koguduse
Reheküünis, mille viib läbi Jäneda Musta Täku
Tall.
Teise päeva, 1. Juuli kandvamad üritused oleksid heategevuslaat kohalikest toodetest ja kohalike müüjatega, Kihelkonnaolümpia kõigile jõukohaste spordialadega ja päeva lõpetaks tantsuõhtu Ambla Kultuurimajas kohalike kihelkonna piirides tegutsevate või tegutsenud ansamblite osavõtul. Loodetavasti õnnestub kunagi tegutsenud

ansambleid taas kord lavalt kuulda ja korraldada mõnus pidu, nii neile, kes täna tegutsevad
muusikamaailmas kui ka neile, kel see on seotud teatud nostalgiaga.
Kolmas päev, 2. Juuli on pühendatud isetegevusele. Tahame Ambla staadionile kokku saada
kõik kihelkonna piirides tegutsevad koorid ja
tantsurühmad, et panna maha Kihelkonna laulu– ja tantsupidu.
Kavas on veelgi mitmeid üritusi, mis mahuksid
nimetatud sündmuste vahele, näiteks kaks kontserti Ambla Maarja kirikus, jumalateenistus,
rongkäik, õpilaste kontsert, näitused jm. Paljuski
kindlasti ürituste plaan veel täpsustub ja sõltub
sellest, kuidas õnnestub leida korraldamiseks
vajalikke rahalisi vahendeid.
Täna on päevade mõtte ja elluviimisega seotud
Ambla Haridusseltsi liikmed. Lähiajal tahame
enda tegemiste juurde haarata ka teisi huvilisi,
tublisid, kes aitaksid mõtet ellu viia, nii Amblast
kui ümbruskonnast.
Samas kutsume Ambla Haridusseltsiga liituma,
et elavdada kohalikku haridus– ja kultuurielu.
Tahame lähemas tulevikus korraldada seltsi ja
seltsi tegevust tutvustava tuluõhtu ning paluda
huvilisi sellel osalema. Infot anname aga pidavalt
Ave Prints 383 4223 Vello Teor 5340 4975
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ÜLEVAADE AMBLA VALLAVOLIKOGU TÖÖST 2002 - 2005
2002. aastal valitud Ambla Vallavolikogu tööperiood lõpeb 2005 aasta oktoobris uute valimistega. Kõigepealt sellest, mis volikogu on, milleks on
ta vajalik ning mis on volikogu pädevuses otsustada.
Vald on iseseisev omavalitsusüksus, mille valitud esindusorgan on volikogu ning töötav täitevorgan on vallavalitsus. Volikogu ülesandeks on
esindada kodanike huve, teha kohalikku elu korraldavaid otsuseid. Volikogu pädevusse kuuluvad “Kohaliku Omavalitsuse Korralduse Seaduse” järgi rida ülesandeid nagu: vallaeelarve vastuvõtmine ja muutmine ning majandusaasta
aruande kinnitamine ning audiitori määramine;
kohalike maksude kehtestamine, toetuste andmise korra kehtestamine, vallavara valitsemise
korra kehtestamine, valla arengukava vastuvõtmine, laenude võtmine, vallavanema valimine ja
ametist vabastamine, vallavalitsuse liikmete kinnitamine ja vabastamine, valla poolt äriühingute
ja sihtasutuste asutamine ja lõpetamine, valla
ehitusmääruse kinnitamine, üldplaneeringute
algatamine, avaliku korra tagamiseks eeskirjade
kinnitamine, jäätmekava vastuvõtmine, valla
ametiasutuste struktuuri ja koosseisude ning
palgamäärade kinnitamine. Ja muidugi volikogu
enda töö korraldamiseks tehtavad otsused ( esimehe ja komisjonide esimeeste valimine, komisjonide moodustamine, liikmete nimetamine ) jne.
Valla volikogu töötas 15- liikmelisena, moodustatud oli 7 alaliselt tegutsevat komisjoni: majandus-ja eelarvekomisjon (esimees Harri Lepamets,
liikmed Lembit Savila, Rain-Üllari Krabi, Kalju
Toomas),
revisjonikomisjon
(esimees
Priit
Grünthal, liikmed Koit Tarendi, Riho Sepp), sotsiaalkomisjon (esimees Aive Kukk, liikmed Leili
Veersalu, Helve Matkamäe, Vaike Pent), hariduskomisjon (esimees Kalle Sisask, liikmed Vaido
Kobrand, Larissa Espenberg, Madli Põder), maaja keskkonnakomisjon (esimehed Toivo Kalle ja
Vello Teor, liikmed Lembit Savila, Aivar Krabi,
Milvi Kirsi), korrakaitsekomisjon (esimees Riho
Sepp, liikmed Harri Lepamets, Meelis Somelar)
ning kultuuri- spordikomisjon (esimees Arvi
Luuk, liikmed Vaike Jeltsov, Leili Veersalu, Marta Kondas). Volikogu istungid toimusid kord
kuus, samuti eestseisus. Komisjonid korraldasid
oma koosolekuid vastavalt vajadusele. Volikogu
liikmete osavõttu kajastab alljärgnev tabel:
VOLIKOGU LIIKMETE OSAVÕTT VALIMISPERIOODIL 2002—2005. a ISTUNGITEST
Nimi
Istungeid Osavõtt Puudumised Osavõtu
kokku istungitest
%
P. Grünthal 34
33
1
97%
V. Jeltsov 34
30
4
88%
A. Krabi
8
8
0
100%
V. Kobrand 34
34
0
100%

R. –Ü. Krabi
A. Kukk
H. Lepamets
A. Luuk
Ü. Ojamäe
L. Savila
R. Sepp
K. Sisask
V. Teor
K. Tarendi
L. Veersalu
I. Siska

34
34
34
34
34
34
34
34
7
34
34
27

30
28
33
26
34
32
27
31
7
29
34
16

4
6
1
8
0
2
7
3
0
5
0
11

88%
82%
97%
76%
100%
94%
79%
91%
100%
85%
100%
41%

Esimesed kuud kujunesid teadmiste kogumiseks, sest omavalitsustöö kogemust ei omanud 7
volikogu liiget. Õpiti oma ja teiste vigadest, õpiti
oma seisukohti kaitsma ning teiste omi austama
ning hindama. See oli aeg, kus tuli endale selgeks teha, et töö volikogus nõuab palju aega ja
pühendumist, et otsust langetada tuleb eelnevalt
seadused endale selgeks teha ja et otsuste ja
määruste vastuvõtmise aluseks on ikkagi kõrgemad seadused. Volikogu töö on meeskondlik
töö.
Meil
ei
ole
“koalitsiooni”
ja
“opositsiooni” (reaalselt eksisteerib vaid valimiste
ajal erakondade nimekirjadena). On üks ja ainuke vald, mille käekäik on tähtis. Probleem on
üks – vahel arusaamad aga erinevad. Iga voliniku panus sõltus nende aastate jooksul õppimisvõimest, ajast ja tahtmisest.
Nii volikogu kui ka tegutsevad komisjonid on kolme aasta jooksul arutanud, vastu võtnud kõiki
meie pädevusse kuuluvaid teemasid ja otsuseid.
Oleme oma tööplaani võtnud lisaks nendele pädevustele hulga päevakohaseid teemasid ning
arutanud meie asutuste (haridus, sotsiaal, sport,
kultuur jne) käekäiku, teinud ettepanekuid valdkondade töö tõhustamiseks. Ja seda sellepärast,
et aidata vallavalitsusel kohalikku elu korraldada ning kitsaskohti välja selgitada.
Otsuseid on tehtud heast tahtest, kuidas need
aga on välja kukkunud, sellele annavad hinnangu vallarahvas. Oluline on tagasiside. Kuidas
saada valijatelt- vallarahvalt tagasisidet oma tegemiste kohta või ettepanekuid? Kindlasti ei ole
see olnud lihtne. Vallaleht on üks võimalustest.
Seda võimalust on vähe kasutatud. Oleks ju loomulik et inimene, kes elab vallas, kellele kohalik
elu on tähtis, kes on käinud valimas, tahab oma
häält kuuldavaks teha ja pärib saadikutelt aru,
teeb tema kaudu ka ettepanekuid.
Volikogu on toonud selle võimaluse rahvale lähemale, on pidanud väljasõiduistungeid
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ja kohtunud rahvaga kolme aasta jooksul (2003Aravetel, Mägisel, Käravetel; 2004- Sääsküla,
KETE: 2005 – Reinevere, Aravete). Nendele inimestele, kes kohtuma ja vaatama tulid, suured
tänud. Kui alati ei saadud ka konkreetseid vastuseid oma muredele, siis suu puhtaks rääkimise võimalus ikkagi oli. Ja oma pahameele sai ka
välja valatud (vahel kindlasti õigustatult).
Üks valimistsükkel on läbi. Tänan kõiki volikogu
liikmeid, komisjonide liikmeid, vallavalitsuse töötajaid ja vallarahvast. Oli töine, kuid tore pe-
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riood.
Soovin endistele ja uutele saadikukandidaatidele
edu 16. oktoobril kohalike omavalitsuste volikogude valimistel! Nendele inimestele, kes ei seadnud end valimistel üles, soovin, et te ei jääks vallaelust kõrvale. Teie mõtted ja ettepanekud on
alati teretulnud.
Ülle Ojamäe volikogu esimees

Tuleohutusalasest tegevusest
Sügis on jälle kätte jõudnud ja statistika näitab,
et tulekahjude arv suureneb kütteperioodi saabudes. MTÜ Aravete Tulehoidja, kes suvel tegeles
peamiselt tuletõrjespordiga viib nüüd oma põhirõhu jällegi tuleohutusalasele ennetustööle. Mida
siis pakume?
1.
Koolitused. Uusim asi, mida pakume eelkõige asutustele, on töötajate tuleohutusalane
koolitus. Eestis kehtib üle 20-ne erineva tuleohutualase seaduse/määruse, mida asutused/
ettevõtted peavad täitma. Viitan siin vaid siseministri ühe määruse ühele punktile. Tuleohutuse
Üldnõuded (8. septembri 2000. a määrus nr 55)
§4. ütleb, et objekti valdaja peab kehtestama üldise tuleohutusjuhendi, millega määratakse
kindlaks teatud tuleohutust puudutavad nõuded. Üks nõuetest, mille peab tööandja korraldama, on töötajate tuleohutusalane koolitamine.
Seda võib teha tööandja ise kuid määrus soovitab sinna kaasata ka päästeala spetsialiste. Eelpool toodut arvesse võttes pakumegi tuleohutusalaseid koolitusi. On selge, et iga töötaja ei viitsi
hakata lugema pealtnäha suhteliselt igavat seadust. Seetõttu üritame meie lihtsalt ja arusaadavalt lahti seletada, milliseid erinevad tuleohutust
puudutavad seaduseid on olemas ja milleks just
selliseid vaja on. Vastavalt ettevõtte soovile võime
korraldada ka praktilisi harjutusi. esmaste kustutusvahenditega. Lähema info saamiseks palume helistada artikli lõpus toodud telefonidel.
2. Korstnapühkimine – Viimane aeg on veel
kütteseadmed lasta puhastada enne talvekülmi.
Seda enam, et lume saabudes korstnapühkijad
libedale katusele ronida ei saa ja seda eeskätt
ohutuse tõttu. HOIATUS – Järvamaal reklaamib
ennast ja liigub ringi korstnapühkija, kelle tööd
käivad teised mehed pidevalt üle tegemas. On
teada juba mõned pöördumised Tarbijakaitseameti poole. Samas reklaamib ta ennast kui parimat korstnapühkijat Järvamaal. Seega enne
kui kedagi tellite kontrollige tema tausta, eriti
kui tegu on võõra nimega. Küsige alati korstna-

pühkijalt tehtud tööde akti kus peavad olema
kontaktnumbrid ja aadressid. Lisaks on seda akti vaja teil siis kui hoone on kindlustatud.
3. Kustutite kontroll, hooldus ja müük. – Vaadake kas teie kustutil on kehtiv kontrolli kleeps
või on kustuti hoopis kusagilt puudu. Kui kleeps
on aegunud või puudub hoopis kustuti siis ei
ole teil vaja sõita kuhugi kaugemale sest needki
vajalikud toimingud saab tehtud Aravetel. Meil
on täidetud kõik sellealase tegevusega kaasaskäivad nõuded.
4. Suitsuandur – alates 2009- ndast aastast on
see pisike elupäästja kohustuslik. Igas majas/
korteris. Milleks niikaua oodata, soetage see
omale juba praegu ja olete saanud ühe kindlustuse juurde
Pealtnäha tüütud pisiasjad, aga aitavad ära hoida suuri õnnetusi. Hilja on hakata nende asjade
peale mõtlema siis kui õnnetus käes on. Selliseid
jutte oleme oma praktikas tihti kuulnud. Lõpetuseks ainult üks vanasõna- varas jätab seinad,
tuli ei sedagi. Ilusat sügist teile
Priit Grünthal
MTÜ Aravete Tulehoidja juhatuse esimees.
Meie telefonid: 5143157 või 3832361
Korstnapühkimine: V. Kukk - 5161563 ja R.
Sepp - 55679292

15. oktoobril kell 20.00 Ambla Kultuuripalees Nikita Hruštšovi pukist kukutamise 40
aastapäevale pühendatud sügishooaja avapidu.
Tantsuks ansambel „Vanker”, tuju hoiab
üleval Margus Abeli Show (NB! Uhiuus
kava!) Sissepääs 50 krooni
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AMBLA NÄITERING KÄIS FESTIVALIL
26-28. augustini toimus Viljandimaal Abjanäitering etenduse „Rahauputus” eest. Nii mõnPaluojal V üleriigiline külateatrite festival, millest
dagi pärjatud etendust saab Ambla vallarahvas
ka meie Ambla Kultuuripalee näitering „
üsna pea ka näha. Kui nüüd kellelgi jääb mulje,
ANNE” (lühend Ambla Näite, Nalja ja Estraadiet auhindu jagati seal hulgi ja kõigile, siis ta ekring) osa võttis. Kokku osales festivalil 12 näitesib. Mitmed suurte lootustega kohale tulnud trutruppi üle Eesti. Tänu esinejate
pid jäid üldse ilma. Festival
rohkusele ja eripärasusele oli ka
ise oli üsna hästi korraldafestivali programm väga mitmeketud, süüa sai korralikult ja
sine. Näidendeid oli þanri poolest
magada lasti ka natuke. Saseinast seina, valdavaks oli siiski
mas Abja-Paluoja ise jättis
komöödia või täpsemalt öeldes oli
ikka masendava mulje. Kõieesmärk mängida komöödiat. Meie
gile nendele, kes vinguvad
näitering esitas Ambla rahvale tutkui halvasti meil siin kõik
tavat etendust „Laulupeole! Ehk
on, soovitan soojalt Abjas
lugu sellest, kuidas Ambla lauluära käija, ilmselt pärast sekoor 1869 a. Eesti esimesele üldda on suhtumine muutulaulupeole läks”. Ja mis seal salanud. Festivalil osalejad ei
ta, mängis seda hästi. Auhindade
lasknud ennast aga ümbjagamise tseremoonial kuulus
ruskonnast suurt häirida ja
meile mõneti üllatuslikult küllalt
nautisid üritust täiega, sest
kõrge autasu ehk nagu festivali Stseen etendusest
tegelikult on see ju kõikidele
ametlik tulemustetabel teatab,
sellistele
näitetruppidele
teenis Ambla näitering välja trupi
aasta suursündmus, milleks
lavastusepreemia. Teenitud aukirja peale kirjutavalmistutakse terve eelneva aasta. Festivalil hästi
ti lisaks et „Oma küla asja ajamise eest”. Sama
esinemine on kõigile eesmärk omaette, nii ka
toonitas eraldi ka þürii esimees Maret Oomer. Ka
meie näiteringile.
publikule meie tükk meeldis, pärast etendust ütNäitering tänab Ambla vallavalitsust, kes meie
les nii mõnigi oma tunnustava sõna. Menu näisõitu toetas, bussijuht Tiit Pihlakut, kes meid
tab seegi, et pärast festivali on meid mitmele
kõik need päevad välja kannatas ja kõiki valla
poole esinema kutsutud. Festivali peapreemia
inimesi, kes meile pöialt hoidsid. Järgmine,
läks Jõelähtme lavagrupile, kes mängis Slawomir
numbrilt siis juba kuues festival toimub juba
Mrozeki etendust „Serenaad”. Samale etendusele
järgmisel aastal Antslas, kindlasti on seal kohal
läks ka parima meespeaosatäitja preemia. Hulga
ka Ambla Kultuuripalee näitering „ANNE”.
auhindu teenisid ka Häädemeeste näitetrupp,
kes mängis Raivo Küti etendust „Papa” ja Abja

Tarkus tuleb vaid läbi raskuste
Valimisteni on jäänud loetud päevad. Vallarahvale on eelolev periood valikute ja otsuste tegemise
aeg. On ju tegu oma valla asjaga ja seega on
meie eneste käes õigus ja võimalus otsustada,
kes hakkavad meie elu järgneva nelja aasta
jooksul edasi vedama.
Volikogusse mitte kandideerijana ei ole mul vajadust enda kiitmiseks ega teiste tegemiste kritiseerimiseks. Kirjutan seda lugu lootuses, et iga
vallakodanik mõistaks enda vajalikkust ühiskonnas ja tunnetaks end vastutavana nii enda
kui oma pere, naabrite , oma küla, oma valla ja
kõigi eestimaalaste heaolu paranemise eest.
Ainult koos, üksteist ja teineteist toetades suudame kõigile eluraskustele ja muredele vastu

seista ning luua endile ja oma lastele elamisväärsemad tingimused
Mis siin salata, valimiste eel muutuvad poliitikud
eriti toimekaks, eetiliseks ja puhtaks, justkui äsja sündinud lapsukesed: ei ühtki patukest hingel, sõnades ülisiiras soov edendada, arendada,
kaitsta, ehitada jne. Tulenevalt erakondade suunistest, püütakse mõnikord ka valijate ees näidata, kui head on ühed ja kui saamatud ülejäänud poliitikud.
Lihtne juhtimisteooria ütleb, et mida ei saa mõõta, seda ei saa ka hästi juhtida. Kui tegelikkusele ja aja nõuetele vastavad arengu- ja tegevuskavad puuduvad või neid ei järgita, jäävad paljud
poliitilistes tõmbetuultes ja hetkemeeleoludes

N R 8 ( 1 44 )

A MB L A V A L LA L E H T

tehtavad otsused siiski vaid erakondade või valimisliitude katseprojektideks valimistest valimisteni. Valla tasakaalustatud arengust, inimväärsest ja turvalisest elust vallas, inimeste usaldusest vallavalitsuse vastu, maainimeste normaalsest toimetulekust on sellisel juhul raske rääkida.
On siililegi selge, et Eestimaa viljakamate põllumaadega piirkonnas, kuhu ka Ambla vald kuulub, peab jätkuma talupidamine ning arenema
põllumajanduslik tootmine ja väikeettevõtlus.
Eestlasena on mul väga valus näha ja teada, kui
mõtlematult ja kergekäeliselt, ainult hetketulu
saamise nimel on müüdud ja jätkuvalt müüakse
hindamatu väärtusega põllu- ja metsamaid, talusid, ettevõtteid ja ajaloolise väärtusega mõisahooneid peenraha eest kodumaistele vahendajatele ja välismaalastele. Eestimaal on juba piisavalt näiteid, kus välismaalastele müüdud arhitektuuriväärtusi on tagasi ostetud, ainult veelgi
rohkem lagunenuna ja omaaegsest müügihinnast kordades kallimalt. Pole kaugel ka aeg, kus
linna või välismaale suuremat raha ja kergemat
elu otsima läinud noored hakkavad uuesti väärtustama maaelu, puhast loodust ja rahu. Kodukanti naasmisel võib ilmneda, et autoloksu ostmiseks või hirmkalli korteri üürimiseks müüdud
maa või talukoht on uute omanike poolt sageli
lagunema jäetud või et sünnikodu ja võssakasvavate põllumaade eest tahab välismaalasest omanik hinda, mis paneb kukalt kratsima.
Täna on meeldiv tõdeda, et ka sel aastal on vallas palju on tehtud. On, millest rõõmu tunda ja
mida meenutada ka aastate pärast, olgu selleks
siis riigilt maa saamine suurt perspektiivikust
tõotava Käravete tööstusküla rajamiseks, remonditud teed, lasteaia 25. sünnipäev, uued töökohad,
šoti torupillimängijad jaaniööl Aravete
Keskkooli trepil imelisi helisid oma pillidest välja
võlumas jne jne. Hea, et nii oma kui paljudele
naabervalla elanikele suurt elamust valmistanud
üritusel kuuldud põhjendamatuid ja ilmselt etteheidete tegija erahuvidest lähtuvaid etteheiteid
korraldaja aadressil ei taha aegade möödudes
meenutada. Meenuda ei taha tolm, mida keerutati ja puhuti ka vallapiiridest kaugemalegi seoses keskkoolile uue direktori valimistega jne.
On kahju, et etteheidete ja olmemüra tekitajad ei
saa aru, et taolise tegevusega nad kahjustavad
eelkõige oma mainet ja seejärel ka valla mainet.
Siinkohal oleks paslik meenutada Georg
Groddecki ( 1866 - 1934 ) sõnu :” Kõik, mida te
kirute, olete endale ise teinud”.
Armsad vallaelanikud, meil kõigil on oma mured
ja rõõmud, oma raskused ja probleemid, oma
soovid ja unistused. On suur palve, et oma muredega ajakirjanduse poole pöördumise asemel
leiaksite tee vallamajja. Ärge pettuge, kui oma
probleemidele ei saa kohe üheselt võetavat vas-
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tust või lahendust. Tee, mille me üheskoos oleme
valinud, on paraku käänuline ja kivine. Selle läbimine võtab sageli rohkem aega, kui oma nägemuses ette kujutada oskame. Ühes võite aga
kindlad olla, kui kuskil keegi teid üldse ära kuulab ja tahab teile omakasupüüdmatut abi osutada, siis selleks kohaks on vallamaja selles töötavate ametnikega. Kui vallamajas tegutsevad
ametnikud ei leia teie probleemile lahendust täna, homme või ülehomme, siis ei tähenda see sugugi seda, et sellega ei tegelda, vaid et probleem
on tõsisem ja võib väljuda vallavalitsuse võimalustest ja pädevusest. Ka sel juhul oleks mõistlik
näpuga näitamise asemel veel korraks maha istuda ja koos arutada, mida ette võtta ja kuidas
toimida. Koos oleme kindlasti tugevamad kui eelkõige action’ist huvitatud ajakirjandus.
Alati saab midagi paremini teha. Arvestades valla
võimalusi ja arengueeldusi, olen veendunud, et
järgnevatel aastatel saab ja tuleb veel palju rohkem teha. Seepärast soovin, et valituks osutunud volikogu liikmed hakkaksid senisest veelgi
tõsisemalt mõtlema endale võetud vastutusest
valla kui terviku arendamisel ja sellest tulenevalt
suudaksid vaatamata erakondlikule kuulumisele
koduvalla elu edasiviimiseks paika panna
prioriteedid ja tähised, millisteni tahetakse järgneva 4 aasta jooksul vallas välja jõuda. Ka peavad valituks osutuvad volikogu liikmed andma
endale aru, et volikogu poolt vastuvõetud otsuste kompetentsuse eest tuleb otsustajatel endil
vastutada, mitte aga veeretada süüd tagajärgi
mitte arvestavate otsuste eest täidesaatva organi ehk vallavalitsuse kaela.
Seepärast soovin, et rahva toetuse ja usalduse
pälviksid
haritud,
aktiivsed, teotahtelised,
aatelised ja avatud mõttelaadiga volikogu liikmekandidaadid, kellele tõesti on tähtis koduvalla tulevik ja hea käekäik ning kes mõistaksid, et
kõige sellega, mida vallavalitsuselt nõutakse, toimetulemiseks peab
mistahes koosseisus olev
vallavalitsus ületama oma võimete piire. Oleks
tore, kui edaspidi leitaks kasvõi mõni toetav või
tehtut tunnustav sõnake sisuliselt 24 tundi päevas ja 365 päeva aastas ainult vallarahva heaolu
parandamise nimel tegutsevatele ametnikele.
Kõigile vallaelanikele soovin tugevat tervist, optimismi tulevikuks ning aktiivset osalemist eelseisvatel valimistel ja ärge kunagi unustage, et
istudes ei jäeta oma jalajälgi liivale
Oma mõtteavalduse lõpetaksin Ralph Waldo
Emersoni (1803 – 1882) sõnadega: „Kõike, mida
Aadam omas, ja kõike, mida Caesar suutis, omame ja suudame ka meie.... Seepärast ehitagem
üheskoos üles oma vald”
Jüri Varik vallavanem
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ISAMAALIIDU KANDITAADIDE VISIOON AMBLA VALLA
MUUTUSTEST
1. Seltsi- ja kultuurielu tagasi rahvamajja
Kultuurielu nõrkused ei ole tingitud rahapuudusest vaid ideede nappusest ja süsteemi korrastamatusest. Tühjana seisev maja ei kogu ei
materiaalset ega ka vaimset rikkust. Kultuuri
maja aktiivseks kasutamiseks tuleb luua alternatiivsed võimalused. Kultuurimaja valla seltsielu keskuseks. Alustame uue kaasagse laululava
ehitust.
2. Ambla turismimagnetiks
Toetame kohalike turismiettevõtete- ja objektide
arengut. Iga väljaspoolt tulev kroon on boonuseks kohalikule arengule. Vald peab koguma
kuulsust nii välis- kui ka siseturistide seas. See
eeldab atraktiivsete turismiobjektide olemasolu.
Selleks asutame toitlustusasutuse, korrastame
Reinevere mäe ja Ambla kiriku ja kirikuaia, korrastame olemasolevate vaatamisväärsuste ümbruse, anname välja valla turismikaardi.
3. Teed sõidetavaks igal aastaajal
Valda läbivad riiklikud teed on talvisel perioodil
halvasti hooldatud ja libedad, kuigi peaksid vastavalt seadusele libeduse tekkides saama vastavat hooldust. Neile, kes soovivad ise uuendada
oma koduteid, maksame kinni kruusa. Teehooldus- ja ehitus saavad süsteemseks.
4. Üheskoos suudame rohkem
Vald peab toetama ettevõtjate ühistööd kohaliku
elu arendamisel ja elukeskkonna paremaks
muutmisel. Kui kohalikud elanikud või ettevõtted on otsustanud üheskoos korrastada park või
remontida tee, vöi vedada veetrass jne, siis peab
kohalik omavalitsus rahva initsiatiivi toetama.
Samuti toetame külaseltside ja elamuühistute
tegevust elukeskkonna paremaks muutmisel.

Vallakodanikul on õigus teada vallavolikokku pürgiva isiku kohta võimalikult palju informatsiooni,
samuti tema taotlusi. Käesolevaga püüame seda
eesmärki täita ja loodame, et suudame veidikenegi teha Teile arusaadavamaks nimekirja eesmärke ning meie nägemust vallaelu arendamisel. Parim vallaelu kujundaja on vallarahvas ise ja selles
osas ootame Teie nõu ja abi pidevalt.
Meie platvorm volikogu valimisteks Ambla
vallas
Oleme maailmavaateliselt sarnaselt mõtlevad
kodanikud, kes hoolivad väga oma koduvalla
stabiilsest arengust ja kes tahavad igati selle-

Kaasame kolmanda sektori ehk mittetulundusettevõtteid aktiivselt valla arengusse.
5. Muudame Ambla ettevõtjasõbralikuks.
Toetame väike- ja pereettevõtlust. Valla liialt
suur sõltumine ühest ettevõttest nagu see toimib
praegu, ei ole positiivne valla arengule. Seetõttu
tuleb toetada aktiivseid inimesi, kes tahavad ise
alustada oma ettevõtetega.
6. Hoolime kõigist vallaelanikest
Haigete jaoks loome koduõendussüsteemi. Lapse
sünnitoetus peab olema reaalseks abiks noorele
perele, mitte valla kohustus. Loome noortele motiveeriva keskkonna valda jäämiseks, mitte siit
lahkumiseks.
7. Head ja motiveeritud õpetajad on investeering tulevikku.
Aravete Gümnaasium peab olema tugevaks baasiks teel iseseisvasse ellu. Kool peab andma lisaks teoreetilistele teadmistele ka praktilisi kogemusi. Samuti tutvustama erinevaid võimalusi
oma teadmiste arendamisel. Kool ei ole ainult
õppeprogamm, noore inimese täisväärtuslik eluetapp.
8. Alustame ujula ümberehitamist kaasaegseks veekeskuseks.
Arendame pidevalt olemasolevaid spordibaase ja
toome nad rahvale lähemale.
9. Vallavalitsus peab olema rahva teenistuses.
Vallavalitsuse kaadrit tuleb uuendada ja täiendada. Tööle võtta arendusnõunik. Valla kodanik
peab tundma, et vald hoolib temast.
nr 136 Arlet Palmiste
nr 137 Aet Eensaar

le ka ise kaasa aidata.
Meie hulgas on esindajaid erinevatest eluvaldkondadest, inimesi erineva elu- ja töökogemusega,
kuid eesmärgid ja nägemus nende saavutamiseks
on meil sarnased.
Meie ideoloogia on valijatele tuttav, poliitiline platvorm arusaadav, valimislubadused lihtsad ning
nende täitmise teeme valijate avalikuks ja lihtsalt
jälgitavaks.
Meie eesmärgid:
Tagame valla arengu vastavalt Ambla valla
arengukavale ja valla investeeringute prog-

N R 8 ( 1 44 )

A MB L A V A L LA L E H T

likele ühistutele, seltsidele tegevus- ja projektitoetust.
Jätkame uute lahenduste otsimist noorte vaba
aja sisustamise võimaluste oluliseks laiendamiseks.
Alustame 2006. aastal valla suuremates asulates laste mänguväljakute ehitamisega
Toome valla kultuuritöö korralduse madalseisust välja.
Alustame turismi- ja puhkemajanduse arenguks vajaliku arengukava koostamist.
Elustame liikumise “kodud kauniks)
Arvestame igas oma otsuses puhta keskkonna
säilimiseks vajalike tingimustega.
Leiame lahendused Roosna ja Reinevere elanikele joogivee kvaliteedi oluliseks paranemiseks
Teostame põhjaliku uuringu valla paisjärvede
seisukorrast
Kaasame oluliste otsuste tegemisel vallarahvast, eriti aga noori.

Kavandame tugeva majandusega piirkonna
arendamist, valla tuntuse tõstmist.
Tagame valla haridusasutuste konkurentsivõimelisuse, luues neis lisaväärtusi.
Kindlustame valla haridusasutustes õppivatele valla lastele kooli ja koolist koju sõitmiseks
tasuta õpilastranspordi.
Loome tingimused Käravete tööstusküla projekti elluviimiseks
Taastame Kangrumäe vabaõhulava, tantsupõranda ning taaselustame seal piirkonnale tuntust toonud traditsioonid.
Ehitame Aravetele korvpalli ja tennise välisväljakud
Jätkame Aravete Spordi- ja Tervisekeskuse
juurde suusaradade väljaehitamist, tagamaks
radadel suurvõistluste läbiviimise..
Tähistame külad külamärkidega.
Toetame vallaelanikke interneti püsiühenduse
väljaehitamisel
Jätkame eakate toetamist vallaeelarvest bussitranspordi kulude katmisel.
Toetame iga lapse sündi perekonda ja suurendame sünnitoetust igal aastal 500.- krooni
võrra.
Loome puuetega inimestele ligipääsu meditsiiniteenustele
Ehitame päevakeskuse abivajajatele
Muudame valla infolehe sisukaks, kaasates
noori ajakirjandustudengeid.
Võimaldame vallaeelarvest kodanikealgatus-
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nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr

109
110
111
112
113
114
115
116
117

Priit Grünthal
Aivar Krabi
Harri Lepamets
Ülle Ojamäe
Raido Rohi
Elen Rouhiainen
Riho Sepp
Kalju Toomas
Viktor Tõnisson

Erakond Res Publica valimisnimekiri Ambla valla vallavolikogu
valimistel 16. oktoobril 2005. a.
Meie valimisnimekirja moodustavad
toredad
Ambla valla kodanikud, kes tahavad anda oma
panuse Ambla valla heale käekäigule ja arengule.
Meie suurim väärtus on inimesed!
Res Publica põhimõte Ambla valla volikokku
kandideerimisel:
ROHKEM EI LUBA , AGA VÄHEM EI TEE...
Res Publica arusaam teiste erakondade esindajatest:
Me aktsepteerime
maailmavaatelisi erinevusi
ning leiame, et koostöö ja ühishuvide leidmine
on võimalik erinevate erakondade ja huvigruppide vahel oma koduvalla paremaks arenguks.
Res Publica kandidaatide põhimõtted valla juhtimisel:
‘ kaitseme nende inimeste huve , kes tahavad
kaasa aidata oma piirkonna arengule ja heale
käekägule;
‘ kaitseme nende inimeste huve, kes
tahavad
tööd teha , muretsevad lapse hea hariduse ja

tervise pärast;
‘ peame loomulikuks, et tuleb aidata neid, kes
sellega ise toime ei tule ;
‘ tahame tegutseda süsteemselt pikaajaliste
arengukavade alustel ning teha koostööd meid
ümbritsevate valdadega;
‘ toetame ja aitame kaasa ettevõtluse arengule
vallas ja läbi selle ka uute töökohtade loomisele;
‘ aitame kaasa külade atraktiivsemaks muutmisega turismi arengule koduvallas;
‘ aitame kaasa keskkonnakaitse aktiviseerimisele
oma koduvallas;
‘ paneme enam rõhku laste- ja noortega tegelemisele ning nende vaba aja sisustamisele.
TEEME POLIITIKAT PUHASTE KÄTEGA!
Ettevõtlusele kaasaaitamiseks toetame 10 000
krooni stardiabiga neid Ambla vallas alustavaid
ettevõtjaid , kes on Tööhõiveameti või Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse stardiabile kvalifitseerunud.
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ROHKEM EI LUBA , AGA VÄHEM EI TEE!
Res Publica valimisnimekiri Ambla vallas:
Nr. 105
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Nr. 106
Nr. 107
Nr. 108

Veera Lilleleht
Maret Ots
Vilve Pilv

Anu Valdmaa

RAHVALIIT
Lugupeetud Ambla valla elanik!
16. oktoobril on kohalike volikogude valimised.
Nii tuleb teha kõigil otsus, keda usaldada Ambla
Vallavolikogusse rahva nimel otsuseid tegema.
Teeme siis seda koos ja loome endale kindlama
tuleviku!
On tähtis, et iga inimene tuleks ja annaks oma
hääle, sest otsustaja oled just Sina, kellest sõltub, kas kõik edaspidi nimetatu ka tegelikkuseks
saab
Teeme siis seda koos ja loome endale kindlama
tuleviku!
Meie tahame ja aitame kaasa:
1. Ambla vald jätkaks tulevikuski iseseisva
omavalitsusena, tehes koostööd kõigi sellest huvitatutega.
2. Arendame välja eakate päevakeskused Aravetele ja Amblasse, kus soovijad saaksid esmaseid
sotsiaalteenuseid, pesta, puhata ja suhelda.
3. Renoveerime koos Kangrumäe Külakultuuri
Seltsiga Kangrumäe peoplatsi.
4. Säilitame Ambla Põhikooli ja Aravete Keskkoo-

li ja kindlustame neis kvaliteetse õppe.
5. Tagame tasuta huvihariduse kõigile valla lastele.
6. Suurendame toetusi seltsidele, kodanikuühenduse ühendustele ning tagame aleviku- ja
külavanematele kulude kompensatsiooni.
7. Viime ellu valla puhta vee- ja kanalisatsioonisüsteemide

renoveerimise

ja

väljaehitamise

Amblas
8. Süütame tänavavalgustuse terveks ööks.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.

Vaike Jeltsov
Vaidi Kobrand
Marta Kondas
Nellika Kondas
Kaie Kukemelk
Aive Kukk
Ants Käärma
Maie Lepp
Tõnu Linnasmäe
Katrin Lumiste
Ülle Läll
Maie Porkveli
Madli Põder
Ants Siivard
Ivo Siska
Meelis Somelar
Vello Teor
Leili Veersalu

Üksikkandidaat Enn Sults:
Otsustasin peale 9 aastast pausi kandideerida
taas volikogusse, kuna tundub, et viimastel aastatel on meie valla areng, võrreldes näiteks ümberkaudsete naabervaldadega, seisma jäänud.
Seekord siis üksikkandidaadina, kuna erakondlik tegevus on maal küllaltki nõrk, kutsutakse
eelkõige hääli koguma ja viimastel aastatel on
mitmed mulle sümpaatsed erakonnad end kompromiteerinud oma tegudega.
Kergekäelisi ja katteta lubadusi, et kõik läheb

kohe paremaks, pole mul võimalik anda, kuna
kõik otsused sünnivad läbirääkimiste, vaidluste
ja kompromisside käigus ja keegi jääb alati millestki ilma. Pealegi stardib uus volikogu seoses
bensiini ja kaugkütte märkimisväärse hinnatõusu tõttu küllaltki keeruliselt lähtepositsioonilt,
kuna valla allasutused ja vähekindlustatud isikud ootavad oma eksisteerimiseks lisavahendeid.
Kogu valla arengu aluseks peab olema korralik
arengukava koos ära näidatud prioriteetidega,
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mille järgi koostatakse eelolevate aastate eelarved ja otsitakse vahendeid eesmärkide rahastamiseks. Viimast, praegu kehtivat arengukava lugedes võib leida näiteks esmatasandi arstiabi
kohta vaid ühe lause, seda et vallas on võimalik
saada perearstiabi. Kohalik omavalitsus peab
rohkem toetama perearstiabi senist säilimist 2
arstiga nii Aravetel kui Amblas (eriti just remondi
ja kommunaalkulude kompenseerimisel).
Sotsiaalsfääris on viimastel aastatel palju ära
tehtud, kuid kuna vallas on palju pensionäre,
invaliide, puudega inimesi, vähekindlustatud isikuid, tuleks läbi vaadata veelkord näiteks hooldaja saamisega seotud küsimused, aidata valla
rahakotist ennekõike tegelikult abi vajajaid, leida motivatsioone ka ise ennast abistama (sobivat
tööd otsida, loobuma alkoholist, hoidma oma
vaimset ja füüsilist tervist). Arutama peaks ka
visiiditasude ja haiglapäevatasude kompenseeri-
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mise võimalust vähekindlustatutele.
Võibolla
oleks tarvis ka mitut sotsiaaltöötajat, kuna töökoormus on suur ja käima oleks tarvis lükata
ka valla toel töötav koduõendus.
Vallavalitsemise aparaati peaks rohkem noori
eriharidusega tegijaid tooma, kes oma energia,
laia silmaringi, teotahtlikkuse ja hakkamasaamisega nakataksid teisi vallaametnikke ja asutuste
juhte. Tööle on kindlasti vaja võtta arendusnõunik ja projektijuht.
Sisukamaks peaks muutuma vallaleht, mis operatiivse ja huvipakkuva infoga võiks kord kuus
jõuda igasse leibkonda tasuta ja kokku peaks
selle panema moodustatav toimkond.
Võibolla õnnestub eelmise volikogu koosseisu
poolt “ämbrisse pandud” otsuseid ümber teha
vallaelanike jaoks kasulikumaks, näitena kardiraja kompleksi saatus.

Eesti Keskerakond
Eesti keskerakonna nimekirjas Ambla Vallavolikogusse kandideerijad peavad oma sihiks turvalist euroopalikku riiki. Peame oluliseks nii sisejulgeolekut, sotsiaalset turvalisust kui ka kaitset
ökoloogiliste ohtude eest. Peame vajalikuks, et
rahvas tunnetaks oma rolli kohalike oluliste otsuste langetamisel, selleks tuleks korraldad küsitlusi ja laiendatud volikogu istungeid.
Väga vajalik on päästetöötajate ja politsei toetamine KOV vahendeist. Koolid jäägu omavalitsuste omandisse. Meie arvates on iga inimene väärtus ja tema hea käekäik vallaorganite mureks.
Ka maatöötaja peab saama töö eest väärilist tasu. Kodanike toimetulek vallavalitsuse prioritee-

diks!
Tuleks tõsiselt kaaluda integreerumist Tapa vallaga. Küsitav on Ambla valla osalus Järvamaa
Haiglas. Võib-olla oleks otstarbekam toetada
hoopis Tapa haiglat. Tapast kujuneb lähiajal tugev tõmbekeskus, mis meelitab sinna nii tööle,
ostma kui ka õppima.
Tahame toetada väikeettevõtlust. Senine riiklik
poliitika pole seda soosinud, ehk ajad muutuvad.
Eesti Keskerakonna asutajaliige Ülo—Rein Petter

Meie vald osaleb Põltsamaa ja Pedja jõe valgalade
veemajandusprojektis
Meie vald osaleb koos 18 naaberomavalitsusega
Põltsamaa - Pedja veemajanduse projektis, mille
eesmärgiks on korrastada asulate vee- ja kanalisatsioonisüsteemid. Projektipiirkonna moodustavad 66 asulat, kus elab umbes 34000 inimest.
Vaid 46% neist saavad kasutada ühisveevärgi- ja
35% kanalisatsiooniteenust. Euroopa Liidus, kuhu me hiljuti astusime, peetakse normaalseks, et
vähemalt 95% asula elanikele oleks veeteenused
kättesaadavad.
Vesi on elu eeltingimus ning kõige tähtsam loodusvara. Vajalik on kaitsta nii joogivee allikaid
kui aktiivseks puhkuseks (ujumine, sportlik kalapüük, veematkad) kasutatavaid veekogusid.
Vett reostada on lihtne, kaitsta ja puhastada aga
keeruline. Põhjavette sattuv reovesi võib põhjus-

tada kohalike kaevude vee saastumise bakterite
ja taimetoitainetega. Asulate veevärgid ja kanalisatsioonid vajaksid tervikuna uuendamist või
väljavahetamist.
Põltsamaa ja Pedja jõe valgalade veemajandusprojekti käigus on plaanis välja ehitada tõhusad
kanalisatsiooni- ja töökindlad veevarustussüsteemid. Taotleme projekti kaasrahastamiseks abi
küll Euroopa Liidust, kuid vajalik on koguda ka
omaosaluseks vajalikud vahendid. Kui rajatised
kord valmis saavad, tuleb neid ka kasutada, sest
vee-ettevõtja peab läbi kliendile osutatavate veeteenuste akumuleerima vajalikud vahendid hoolduseks ja remondiks, st projekt peab olema jätkusuutlik. Seetõttu peame olema valmis, et veeettevõtja kohaldab kohaliku omavalitsuse nõus-
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olekul kliendile võrkudega liitumiseks ühekordset liitumistasu.
Mis tehtud, mis tulemas?
Põltsamaa ja Pedja jõe valgalade veemajandusprojekti raames on juba teostatud projekti üldine
otstarbekuse uuring, süstematiseeritud vajalik
tehniline ja majanduslik informatsiooni ning selgitatud projektipiirkonna asulate investeeringuvajadused. On koostatud vajalike veemajanduslike investeeringute tabel omavalitsuste ja asulate
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lõikes ning määratud esialgne projekti maht –
671 milj krooni ehk 43 milj eurot. Järgmises etapis on plaanis koostada Ühtekuuluvusfondi rahastamistaotlus ning kaasata selle alusel nn „
Euroraha”. Etapp peaks lõppema rahastamistaotluse esitamisega Ühtekuuluvusfondile 2006.
aastal, et ehitustööd saaks toimuda aastatel
2007-2008. Pärast seda aga – puhast vett kõigile!

Üleriigiline perearsti nõuandetelefon - 1220
Perearsti nõuandetelefoni eesmärk on parandada
esmatasandi arstiabi kättesaadavust ja vähendada perearstide ning kiirabi töökoormust. Perearsti nõuandetelefon on ellu kutsutud selleks, et
lihtsustada nõu ja abi saamist perearstilt ka sellel ajal, kui teie enda perearst ei ole kättesaadav
või kui teie terviseprobleem ei vaja perearsti poole pöördumist. Nõuanne kulub ära ka siis, kui te
viibite välismaal (välismaalt helistades + 372 630
4107) või mõnes teises maakonnas ja ei saa kohe oma perearsti poole pöörduda.
Perearstikeskustesse pöördutakse tänini üsna
tihti selleks, et saada lihtsalt nõu ja abi kas siis
arstilt või pereõelt. Kiirabisse aga helistatakse
sageli niisuguse terviseprobleemiga, mis ei vaja
kiiret ega elupäästvat sekkumist. Nüüd on need
valdkonnad üle võtnud Perearsti nõuandetelefon
1220.
Telefoni teel keegi teile muidugi diagnoosi panama ei hakka ja paljud terviseprobleemid vajavad
siiski arsti pilku. Ent perearsti nõuandetelefon
1220 annab tegutsemisjuhised esmaseks abiks,
aitab analüüsida oma tervise seisukorda ja lihtsamate olukordade puhul ka juhised koduseks
raviks. Keerukamate probleemide korral antakse
helistajale juhised pöördumiseks kas perearsti

juurde, haigla valvetuppa või suunatakse kriitiline kõne kohe edasi kiirabisse, kui teie tervislik
seisund
vajab
vältimatut
arstiabi.
Perearsti nõuande telefonile võivad helistada ka
ravikindlustuseta inimesed, seega paraneb ravikindlustamata isikute võimalus saada meditsiinilist konsultatsiooni.
Telefonile vastavad kogemustega nõustajad - pereõed ja perearstid. Perearsti nõuande telefonilt
1220 saab vastused nii meditsiinilistele küsimustele, kui ka üldisematele tervishoidu puudutavatele küsimustele.
Perearsti nõuanne 1220 annab teile nõu eesti ja
vene keeles. Lauatelefonilt helistades on esimesed 5 minutit tasuta, edasi on kõne kohaliku kõne hinnaga. Mobiiltelefonilt helistades kehtib paketipõhine hind.
Kõigil eestimaalastel on võimalik saada ööpäevaringset meditsiinilist nõustamist lühinumbril
1220.
Vello Aavik
Eesti Haigekassa Viru osakond
Klienditeeninduse büroo juhataja

AMBLA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUSED
MÄÄRUS
Ambla, 22. september 2005. a. nr 10
Ambla Vallavolikogu 22. novembri 2001. a.
määruse nr 16 “Ambla vallavalitsuse teenistujate
ja vallavalitsuse hallatavate asutuste töötasustamise
alused” muutmine
Aluseks võttes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §
22 lõike 1 punkti 36, Avaliku teenistuse seaduse § 11,
Ambla Vallavolikogu m ä ä r a b:
1. Muuta ja kinnitada lisa nr 4 uues redaktsioonis
2. Muuta ja kinnitada lisa nr 5 uues redaktsioonis

3.

Määrus avaldada üldiseks teadmiseks Ambla Vallalehes ja Riigi Teataja elektroonilises andmekogus.

4.

Määrus rakendatakse 01. jaanuarist 2006. a

5.

Määrus jõustub 01. oktoobril 2006. a.

Ülle Ojamäe
Volikogu esimees
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MÄÄRUS Ambla 22. september 2005. a nr 11
06300 Veevarustus
15 rajatiste renoveerimine

Ambla v alla 2005. a I lisaeelarve
Juhindudes Valla- ja linnaeelarve seaduse §
23,24,25 ; Kohaliku omavalitsuse korralduse
seaduse § 22 lg 1 p 1; § 38,39 ja Ambla valla eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise korrast (KO 2005, 40, 338)
Ambla Vallavolikogu määrab:
1. Võtta vastu I lisaeelarve tulude ja kuludega
505650 krooni
2. Määrus avaldada üldiseks teadmiseks Ambla
Vallalehes
3. Määrus jõustub 01. oktoobril 2005. a.
Ülle Ojamäe volikogu esimees
AMBLA VALLA 2005 AASTA I LISAEELARVE
TULUD
3000 Füüsilise isiku tulumaks
367000
3220 laekumine haridusasutuste majandustegevusest
83650
3224 laekumine sotsiaalasutuste majandustegevusest
55000
KOKKU
505650
KULUD
01112 Ambla Vallavalitsus
145184
1554 transpordivahendi soetamine 120184
55 majanduskulud
25000
04511 Liikluskorraldus ja Bussijaamad
27000
55 majandamiskulud
27000
05100 Jäätmekäitlus
55 majandamiskulud

43750
43750

MÄÄRUS Ambla 22. september 2005 a nr. 12
Soojuse piirhinna kooskõlastamine
Seoses Avoterm OÜ juhatuse taotlusega soojuse
piirhinna kooskõlastamiseks ja kaugkütteseaduse § 9 lõige 3 ning Ambla Vallavolikogu 20. novembri 2003 a määrusega nr. 19 kinnitatud
„Kaugküttepiirkonna kehtestamine“ § 7
ja 9 alusel
Ambla Vallavolikogu m ä ä r a b :
1. Kehtestada Avoterm OÜ poolt Aravete aleviku
kaugküttepiirkonnas müüdava soojuse piirhinnaks 688 kr/MWh.
2. Käesoleva määruse punktis 1 sätestatud hinnale lisandub käibemaksuseaduses sätestatud käibemaks.
3. Määrus avaldada üldiseks teadmiseks Ambla
Vallalehes ja Riigi Teataja elektroonilises
andmekogus.

-144395
-144395

08202 Ambla Kultuurikeskuse Ambla Kultuurimaja
40000
55 majandamiskulu
40000
08102 Sport
5002 töötasu
506 kaasnevad maksud

42935
32160
10775

09110 Aravete Lasteaed
55 majandamiskulud

50000
50000

09210 Ambla Põhikool
500 töötasu
506 kaasnevad maksud
55 tööõpetuse maja kolimine

47480
12560
4210
30710

09220 Aravete Keskkool
178696
1551 hoone renoveerimine
4134 õppetoetused
506 erisoodustusmaks
55 majandamiskulud
09600 Õpilasveo eriliin
55 majandamiskulud

100000
6050
3046
69600
20000
20000

10200 Aravete Tervise- ja Hooldekeskus
55000
5002 töötasu
21500
506 kaasnevad maksud
5500
55 majandamiskulud
28000
KULUD KOKKU

505650

4. Soojuse piirhinda võib rakendada 1. jaanuarist 2006 a,
5. Käesolev määrus jõustub 1. oktoobril 2005.
Ülle Ojamäe volikogu esimees
NATUKE NALJA
Jänes määrati metsas uurijaks. Hakkas rebast
üle kuulama:
"Kelle kasukat kannad?"
"See on mu enda oma," vastab rebane.
"Valetad! Varastasid!" ning rebane pandi vangi.
Rebane istub kongis, uks läheb lahti, sisse
tuuakse hani.
"Mille eest sind istuma pandi?" küsib rebane.
"Jänes, kuram, piinas mind, et mis rahade eest
ma igal aastal lõunasse lendan?"

AMBLA VALLALEHT

ÕNNITLEME SÜNNIPÄEVALAPSI!

TÄHELEPANU
TÄNAVATE TÄHISTAMISEST
Päästeteenistuse (eriti kiirabi) poolt
on tulnud signaale et meie valla
alevikes (Aravete, Ambla ja Käravete)
on raske leida abivajajaid – puudub
korralik tänavatetähistus ning ei ole
kõigil majadel nähtavaid (ka pimedal
ajal) numbreid. Sellel aastal alustas
vallavalitsus tänavate tähistamist
Aravete alevikus. Tuleval aastal on
plaanis seda tööd jätkata Amblas ja
Käravetel. Majaomanike ( nii
eramajad kui ka elamuühistud )
kohustus on varustada oma
elamud igal ajal nähtavate
numbritega.

Käravete N U N N U K A S
02.10.2005
kell 12.00
Käravete
klubis

Tule ja osale, parimatele auhinnad! Võimalus maitsta ja hinnata erinevaid roogasid.
Pakume muudki põnevat ja kohal kindlasti
ka asjatundjast esineja.
Eksponaate väljapanekuks võimalus tuua
laupäeval 01. oktoobril kell 17.00 – 19.00
või ürituse päeval 9.00 – 11.00.

LEIDA KREISBERG

17.10

91

MAIE ORULA

12.10

89

HELMI RAJALA

05.10

87

KARL LAUMETS

28.10

87

ARNOLD JÕGI

03.10

85

AINU—AURELIE SEPP

21.10

81

AGNES KALJULA

11.10

79

ASTA-ÕIELA PÄRNAMAA

29.10

78

EVA KOBRAND

12.10

77

MARTA RAUDVER

27.10

77

AKULIINA ALANDI

30.10

77

EVI-OTTILIE LAUMETS

03.10

76

FRIDRICH BAHMAN

11.10

76

KALJO ADAMS

21.10

76

ALEXANDER VETOSHKIN

02.10

75

ASTA LUIK

20.10

75

ERNA LUUK

04.10

74

INGRI SEPAVÄLI

05.10

74

ILME BAHMAN

10.10

74

LEMBIT MÜLLER

24.10

73

EHA VAARIK

14.10

71

KALJU LEPIK

20.10

71

JÜRI MÜÜRSEPP

03.10

70

LUULE PREEMET

18.10

70

VELLO KAIO

27.10

70

28. oktoobril Aravete kultuurimajas
kell 19.00 Vana Baskini Teatri etendus „Tipsutajad”. Osades Marika
Korolev, Anne Paluver, Kadri Adamson,
Vello Janson ja teised. NB! See on „
Tipsutajate” kõige viimane etendus!

