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Vallapäevad
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Mis on
üldplaneering?
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VALDA 2007

aprill 2007

1. aprillil tähistas
Aravete Hooldekeskus
oma 12. sünnipäeva
Praegu on meie valla tublide ja töökate hooldajate
hooldada 19 memme-taati. Lisaks Ambla valla eakatele on hooldekodus eakaid
Paide linnast, Paide, Tapa ja
Viimsi vallast.
Aitäh Teile, Helve Matkamäe, Eve Simson, Kaja Aavastik, Helene Lillevälja, Ljudmilla Künnapas,
Karmen Noorveli, Taimi
Kont, Ruth Uudeküll ja Liivi
Aaviste!
Tugevat tervist, jõudu ja
jaksu Teile kõigile!

Vasakult tagareas: Eve Simson, Kaja Aavastik, Helene
Lillevälja, Ljudmilla Künnapas, Ruth Uudeküll ja Liivi Aaviste.
Istuvad: Karmen Noorveli, Helve Matkamäe, Taimi Kont.

Ambla valla 2007. aasta eelarvest
Vald toetab
kodanikeühendusi uue
korra järgi

15.

märtsil võttis Ambla Vallavolikogu
vastu 2007. aasta vallaeelarve, määrates sellega kindlaks sisuliselt terve aasta tegevuse raamistiku. Eelarve koosneb kolmest
osast: tuludest, kuludest ja rahastamistehingutest. Neist viimased on kulude katteks võetud laenud ja eelmise aasta kassajääk.
Kuidas eelarve kujuneb?

Spordielu

Õnnitleme

Teated

Eelarve koostamisel selgitatakse esmalt püsivad
kulud ehk kulud palkadeks, valla asutuste ülalpidamiseks ja ka investeeringuvajadus. Pärast seda tegeletakse tulude prognoosimisega. Kui tulud ei kata
kõiki vajalikke kulusid, võib volikogu otsustada laenuvõtmise kasuks, kui nad näevad vajadust plaanis
olevad investeeringud kindlasti ära teha.
2007. aasta tulud koos ﬁnantseerimistehingutega on 34 777 403 krooni, sellest suurima osa
ehk 14 mln krooni moodustab üksikisiku tulumaks.
Põhimõtteliselt võib tulud jagada kaheks: need,
mida eraldab riik (toetused) ja need, mida omavalitsus ise prognoosib või teenib (nt üksikisiku tulumaks, maamaks, ressursimaks). Tulu poole peal on
ka selline raha, mis tuleb haridusasutuse kohamaksust ehk teiste valdade laste koolitamisest, samuti
spordi-, kultuuri- ning sotsiaalasutuste majandustegevusest.
Eelarve tulude kokku panemise huvitavaim ja ka

olulisim osa ongi selle peamise tuluallika ehk üksikisiku tulumaksu prognoosimine. Selle juures võetakse arvesse eelmiste aastate laekumist ning inimeste
liikumist valla elanikeregistrisse. Suurt rolli mängib
ka iga-aastane riigi ning omavalitsuste vaheline kokkulepe, milles määratakse kindlaks, kui suur protsent vallaelanike brutotulust läheb kohalikule omavalitsusele. Tingimata tuleb arvestada ka majanduse
üldist olukorda ja paljusid väiksemaid asjaolusid,
mis kõik võivad tulumaksu laekumist mõjutada.
Valla eelarve väärtuﬆab inimesi
2007. aasta kulud on kokku 34 777 403 krooni. Toon esile mõned suuremad kuluartiklid Ambla
vallas. Neist suurim, nagu enam-vähem kõigis omavalitsustes, on hariduskulu. Ambla vallas kulub koolidele sel aastal kokku 13,83 mln krooni, millest suurem osa läheb personali kulude katmiseks. Eelarve
kuludest haaravad märkimisväärse osa ka lasteaed,
sotsiaaltegevus, valitsemiskulud, teede hooldamine
ja remont ning kultuuri-, spordi- ja seltsitegevus.
Suurim kasv kulude osas toimus sel aastal palgavahendites. Palgatõus oli sel aastal vallas ligi 3 mln
krooni ehk keskmiselt 23 %. Esmapilgul tundub see
3 miljonit väga suure summana, aga kui arvestada seda, et valla palgal on kokku 130 inimest, siis polegi
see enam nii suur.
( Järgneb lk 2)
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Ambla valla 2007. aasta eelarvest
(Algus lk 1)

Selline palgavahendite kasv on vältimatu,
kui tahame säilitada professionaalset kaadrit
meie koolides, lasteaedades, kultuuri- ja spordiasutustes jne. Me ju soovime saada parimat
teenust, olgu selleks siis pood või valla asutus
– seega tuleb selle töö tegijaid austada ning
nende tööd ka vääriliselt tasustada.
Küllalti suur kasv on ka majandamiskulude
osas: kokku 17 %. Selle moodustavad peamiselt mitmesugused hinnatõusud: kasvanud on
kulutused toasoojale, kütusele. Samas on sel
aastal päris palju raha ette nähtud mittepõhivahendite (maksumusega alla 30 000 krooni)
soetamiseks.
Ambla vald saab üldplaneeringu
Eelarve kujundamise tuliseimad arutelud tekivad alati investeeringute peatükis. Investeeringuteks loetakse nende asjade soetamist, mis
maksavad üle 30 tuhande krooni, samuti kõikvõimalikud ehitused ja remondid.
Kokku kulub investeeringuteks 2007. aastal
ligi 3 mln krooni. Alljärgnevalt toon esile suu-

rimad. Vallamaja maasoojuspumba paigaldus
– 160 000 kr (2006. a alustatud maasoojuse kasutamisele ülemineku jätk). Valla üldplaneeringu alustamine – 100 000 krooni, kokku kulub
sellele järgmise paari-kolme aasta jooksul 300
- 400 tuhat krooni. Ambla õpetajate maja remont – 56 000 (vahetatakse aknad ja uksed).
Mitmele majale tahame tellida renoveerimise projektid, nende olemasolu korral saame taotleda raha erinevatest fondidest majade
kordategemiseks. Kokku kulub renoveerimise projektide tarvis ligi miljon krooni. Investeeringute real on ka 83 000 kr Aravete Kardikeskuse jalakäijate silla paigalduseks, 30 000
kr Kangrumäe laululava lammutamiseks ja uue
projekti tegemiseks ning 98 000 kr Aravete Külamuuseumi majale muinsuskaitse eritingimuste tegemiseks (vajalik rekonstrueerimisprojekti tegemiseks).
Selleks, et Ambla raamatukogu saaks kolida
Ambla kultuurimaja ruumidesse, otsustas volikogu võtta laenu 900 000 krooni.
Ambla Põhikooli investeeringuteks kulub sel
aastal raha 603 000 krooni, millest 500 000 kr

AMBLA VALLALEHT

on Haridus- ja Teadusministeeriumi toetus ja
103 000 kr läbi tasandusfondi tulnud mittesihtotstarbeline pearaha. Selle rahaga rekonstrueeritakse duši- ja käepesuruum, fuajee põrand ja
aula elektrisüsteem, vahetatakse välja paraaduksed, koostatakse energiaaudit ja ehitusprojekt ning kaetakse omaﬁnantseeringu osa akende vahetuse viimaseks etapiks.
Aravete Keskkooli investeeringuks kulub
506 000 krooni, millest 208 000 kr kulub projektide koostamiseks ja 298 000 krooni omaﬁnantseeringu katmiseks koolimaja hoone uue
osa küttesüsteemi rekonstrueerimiseks. Kaasﬁnantseering on Siseministeeriumi poolt eraldatud vahendid, mis pärinevad hasartmängumaksust laste, noorte, perede, vanurite ja puuetega
inimestega seotud investeeringute teostamise
regionaalprogrammist.
Aravete Lasteaiale on suurimateks investeeringuteks ehitusprojektide koostamine, pesuruumi remontimine ca 160 tuhat krooni ja
automaatse tuleohu signalisatsiooni (ATS) paigaldus kogu hoonele, millega kaasneb 250 tuhande kroonine kulu. Lisaks lasteaiale paigaldatakse ATS põhikoolile ja Ambla kultuurimajale
kogumaksumusega 168 tuhat krooni.
Alari Kirt, vallavanem

Algab majade välisremonti soodustav kampaania
VÄRVID VALDA 2007
Kampaania tingimused
Kampaania läbiviimise eesmärgiks on väärtustada Ambla valla elukeskkonda, ergutades
majaomanikke ja korteriühistuid oma hoonete
välisilmet parandama.
Kampaania objektiks on Ambla valla haldusterritooriumil asuvate hoonete väliskonstruktsiooni rekonstrueerimis- ja renoveerimistööd.
Kampaania kestab 1. juunist kuni 31. augustini 2007 ning objektid peavad olema teostatud hiljemalt 1. oktoobriks 2007.
Kampaanias võib objekti teostada osaliselt.
Kampaanias võivad osaleda kõik isikud, kes
omavad hooneid Ambla valla haldusterritooriumil. Kampaanias osalejad registreeritakse taotluse alusel Ambla vallamajas (Lai 22, Ambla)
kampaania kestvuse perioodil.
Registreerunud osalejatele väljastatakse soodustuskupong (id), mille (de) esitamisel kampaaniasse kaasatud ettevõtetele on võimalik
saada hinnasoodustust toodete soetamisel (vt
tabel).
Kaasatud ettevõtete
kontaktid ja kauplused on:
OÜ AL, DECORA kauplus Tapal – Tapa,
Paide mnt 77, tel 322 0580;
OÜ AL, DECORA kauplus Rakveres –

Rakvere, Niine 4a, tel 327 0795;
Akna- ja Uksekeskus OÜ – Paide, Tallinna
27, tel 385 1890, 510 2114;
AS Toode – Paide, Pärnu 116, tel
385 3025, 520 4118.
Kampaanias osalevate objektide heakorrastust hindab selleks kinnitatud hindamiskomisjon ajavahemikus 1.– 10. oktoober 2007 ning
annab omapoolse ettepaneku tunnustamiseks
Ambla Vallavalitsusele hiljemalt 1. novembril
2007.
Hindamiskomisjon hindab objekte nelja kriteeriumi alusel teostatud tööde terviklahendus, tulemuse sobivus ümbritseva keskkonna-

ga, tööde maht ja
kvaliteet. Hindamiskriteeriumite osakaalud on:
teostatud tööde terviklahendus 25 %,
tulemuse
sobivus
ümbritseva keskkonnaga 30 %, tööde maht
25 % ja kvaliteet 20 %.
Parimat kampaanias
osalejat tunnustatakse rahalise preemiaga 5000 krooni.

Andrus Mikson, abivallavanem

Kaasatud ettevõtete poolt antav soodustus jaemüügihinnast
Ettevõte
DECORA kauplus (OÜ AL)
DECORA kauplus (OÜ AL)
DECORA kauplus (OÜ AL)
DECORA kauplus (OÜ AL)
DECORA kauplus (OÜ AL)
Akna- ja Uksekeskus OÜ
Akna- ja Uksekeskus OÜ
AS Toode
AS Toode

Toode
ESKARO välisvärvid
Tuuletõkke plaadid
ISOVER vill
ESTPLAST soojustus EPS 50
ESTPLAST soojustus EPS 80
Plastikaknad
Välisuksed
Katuse kattematerjalid
Vihmavee ärajuhtimise torustik

Soodustus
20%
12%
12%
12%
12%
40%
10%
12%
12%
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Mis on üldplaneering ja milleks seda vaja on?

P

laneeringute kohustust ja koostamist reguleerib Eesti Vabariigis Planeerimisseadus. Planeerimisseaduse kohaselt peavad omavalitsused kehtestama
üldplaneeringu hiljemalt käesoleva aasta 1. juuliks. Ambla vallal on kehtiv üldplaneering olemas – aastast 1995. Kuna
sellest ajast on nii riiklik seadusandlus,
vallaelanike vajadused-võimalused kui
ka valla üldised arengusuunad oluliselt
muutunud, siis on päevakorda kerkinud
uue üldplaneeringu koostamine.
Üldplaneeringu eesmärk on valla või linna
territooriumi ruumilise arengu põhisuundade ja
tingimuste määramine. Lihtsamalt öeldes: üldplaneeringuga määratakse, kuhu ja milliseid elumaju, tootmishooneid, kaubanduskeskusi võib
ehitada ning kuhu ja milliseid teid, parke, haljasalasid rajada.
Planeering on dokument, mis koosneb seletuskirjast ja kaartidest. Planeering koostatakse
omavalitsuse juhtimisel ja elanike osalusel. Planeerimisprotsessis on seadusega ette nähtud ko-

Konkursist „Kaunis
Eesti Kodu” ning
peaministri tänukirja
ja mastivimplitega
autasustamisest

K

äes on järjekordne kevad ning lähenevad ülalnimetatud autasude
kandidaatide esitamise tähtajad:
 konkursi „Kaunis Eesti Kodu” (Vabariigi
Presidendi autasu) kandidaatide esitamise
tähtaeg on 10. juuni;
 peaministri tänukirja ja mastivimpliga autasustavate nimekirja esitamise tähtaeg on
5. mai.
Konkursil „Kaunis Eesti Kodu” on Ambla vallast varasematel aastatel saanud autasu:
1999. a Enn ja Taimi Kondi eramu Kurisoo
külas,
2000. a perekond Otsla’te eramu Käravete
alevikus,
2001. a perekond Põdra eramu Ambla alevikus,
2002. a August Voore Suitsuri talu Rava külas,
2003. a Tiia ja Jüri Kontus’e Kooli-Jaani talu
Mägise külas,
2004. a Riina ja Urmas Kelgo maaeramu Kurisoo külas,
2006. a tunnistati Ambla vald kaunimaks vallaks Järvamaal.
Vallavalitsus tuletab meelde, et kandidaate võivad esitada kõik Ambla valla
haldusterritooriumil elavad ja tegutsevad füüsilised ning juriidilised isikud.
Ants Saariste, keskkonnaspetsialist

danike kaasamine, informeerimine, otsustustes
osalemine, pikaajaliste kokkulepete saavutamine, avalike ja erahuvide tasakaalustamine.
Seadus nõuab koos üldplaneeringu koostamisega ka selle elluviimisega kaasneva keskkonnamõju strateegilist hindamist. Hindamise
eesmärk on keskkonnakaalutluste arvestamine
planeerimisdokumentides, keskkonnakaitse tagamine ning säästva arengu edendamine.
Eelmisel aastal koostasime Ambla valla arengukava 2007 - 2015 ning selle raames valla arengustrateegia aastani 2015. Arengukava tuleb küll
igal aastal uuesti üle vaadata ja vajadusel korrigeerida, kuid praeguse seisuga ei ole ette näha
olulisi muudatusi arengustrateegias. Ka üldplaneeringu aluseks on valla arengustrateegia. Seega on meil arengukavaga koos tehtud suur eeltöö ka üldplaneeringu jaoks.
Üldplaneeringu koostamine on pikaajaline ja
suhteliselt kallis protsess kasvõi juba selle poolest, et vallas puudub seadusega nõutav pädevus
keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimiseks.

Teade üldplaneeringu
algatamise kavatsusest
Käesoleval aastal kavatsetakse algatada kogu Ambla valla territooriumi käsitlev üldplaneering. Samaaegselt üldplaneeringu koostamisega kavatsetakse algatada üldplaneeringu
keskkonnamõju strateegiline hindamine.
Ambla Vallavalitsus

Kuna üldplaneeringu algatamine, kehtestamine ja muutmine on vallavolikogu ainupädevuses,
siis peab volikogu esmalt algatama üldplaneeringu. Järgnevalt on plaanis läbi viia riigihange planeeringuﬁrma leidmiseks, kes aitaks meid üldplaneeringu koostamisel ning viiks ühtlasi läbi
keskkonnamõjude strateegilise hindamise. Sisulise tööni üldplaneeringu koostamisel loodame jõuda käesoleva aasta septembris ning kogu
protsessiks planeerime kaks aastat.
Ootame vallaelanike, maaomanike, ettevõtjate aktiivset kaasalöömist!
Merike Koov, arendusnõunik

Vallapäevad tulekul

9.

juunil 2007 toimuvad Aravete
pargis järjekordsed Ambla vallapäevad.
Vallapäevad algavad laupäeval, 9. juunil
kell 12 rongkäiguga. Päev läbi kestvale kultuuriprogrammile oodatakse esinema kõiki,
kellel soov oma oskusi näidata.
Vallapäevade üheks eesmärgiks on, et siit
mujale läinud inimesed tuleksid taas oma kodukohta külla ja võib-olla hakkab siis neile
siinne elu niivõrd meeldima, et nad tulevad
tagasi ka jäädavalt. Sellest johtuvalt tahaks
näidata kõike head, mis meil on, ja ka üllatusi
väljastpoolt.
Nagu ikka, on vallapäevadel kultuuriprogramm, spordivõistlused, lisaks väike käsitöö- ja talulaat, näitused ja ka oma lasteala.
Päeva lõppedes astuvad rahvalikul simmanil
lavale muusikud, kes on meie vallaga seotud:
WHB, Arlet Palmiste ja Cherryland. Täpsem

programm on veel selgumas ja niikaua on
oodatud ka kõik toredad ideed. Mõtteid võib
saata e-mailile kultuurimaja@ambla.ee.
Plaanis on korraldada ka valla tööbörs, kus
valla ettevõtjad saavad ennast ja oma tegevust
tutvustada ja kus loodetavasti leiavad kontakti ka tööotsijad ja tööpakkujad.
Vallapäevad lõpetab TV-saate “Laulge kaasa” avalik salvestus pühapäeval, 10. juunil kell
12 Aravete Kangrumäel.
Seega, kallid vallakodanikud, andke aegsasti oma mujale lennanud pereliikmetele
teada vallapäevade toimumisest ja ka sellest,
et neid kõiki oodatakse külla! Ja loomulikult
pange need päevad ka oma taskukalendrisse
kirja ja tulge kindlasti ning võtke osa erinevatest üritustest!
Kohtumiseni!
Arlet Palmiste,
vallapäevade korraldaja

Kolmanda veerandi viimane nädal Ambla Põhikoolis

14.

märtsil toimus koolis emakeelepäevale pühendatud maastikumäng, kus osalesid kõik klassid.
Võistlus toimus kahes rühmas: I–V klass ja
VI–IX klass. Iga klass sai Ambla kaardi, kuhu olid peale märgitud kontrollpunktid. Igas
punktis ootas meid õpetaja ja seal tuli klassil
lahendada üks emakeeleline ülesanne. Võistlus
käis aja peale ning meie klassil läks pisut halvasti, sest kaks õpilast ei viitsinud joosta – kokkuvõttes jäime IV kohale ja olime pettunud.

15. märtsil toimus “Känguruvõistlus”,
kus osalesid meie kooli tublimad matemaatikud.
Reede, 16. märts algas väga põnevalt, sest
meile tuli külla kolm noort füüsikatudengit
TEADUSBUSSIGA. Nad tegid igasuguseid
lahedaid katseid, mis olid kõik väga huvitavad.
Mõnedesse katsetesse kaasasid nad ka õpilasi.
Meile meeldis väga nende külaskäik, sest saime
palju uusi ja huvitavaid teadmisi.
Ambla Põhikooli VI klass
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Ambla vald toetab kodanikeühendusi uue korra järgi

1.

aprillil jõustus Ambla
Vallavolikogu 15. märtsi 2007. a määrus nr 7 „Ambla valla eelarvest kultuuri-,
noorsoo- ja spordiprogrammide, elukeskkonna arendamise ja kohaliku omaalgatuse
toetuste taotlemise, andmise
ja kasutamise kord”.
Määruse terviktekst, samuti toetuse avalduse ja aruande vormid
ning toetuslepingu näidis on Ambla valla veebilehel www.ambla.
ee menüüs „Kultuuri-, noorsoo-,
spordiprogrammide ja külaelu toetamise kord”.
Miks oli vaja uut toetuste
andmise korda?
Varasem toetuste kord oli kehtestatud Ambla Vallavolikogu
21.08.2003 määrusega nr 16. Uue
korra väljatöötamise vajadus oli tingitud eelkõige sellest, et praeguseks
on kasvanud nii toetuse taotlejate
hulk kui ka taotletavad summad,
samuti on tõusnud kodanikeühenduste suutlikkus projektide läbiviimisel ning muudest ﬁnantseerimisallikatest toetuse taotlemisel.
On lisandunud ka valdkondi, millele seni kehtiva korra järgi toetust
anda ei saanud: näiteks ühekordset
toetust oli varem võimalik taotleda
ainult ürituste korraldamiseks.
Oluline on ka see, et Ambla valla arengukava elluviimisel on kohalikel organisatsioonidel märkimisväärne roll ning arengukava
vastuvõtmisega on valla juhid võtnud endale kohustuse seda toetada. Vallavalitsuse soov on aktiveerida kohalikku omaalgatust ja
koostööd nii kogukonna arendamiseks kui elukeskkonna parandamiseks.
Mille jaoks toetust antakse?
Toetust antakse kultuuri-, noorsoo- ja spordialasteks tegevusteks,
elukeskkonna arendamiseks (sh külaplatsid ja -majad, mänguväljakud,
pargid jms kooskäimiskohad) ning
kohaliku omaalgatuse ja koostöö
soodustamiseks.
Toetuse eesmärk on soodustada
Ambla valla elanike koostööd, parendada elukeskkonda ja valla elanike vaimset ja kehalist tervist ning
seeläbi aidata kaasa Ambla valla üldisele arengule.

Mis liiki toetusi antakse?
Toetus on kahte liiki: tegevustoetus ja ühekordne toetus. Mõlema toetusliigi korral on selle kasutamise aeg on kuni üks aasta.
Tegevustoetus on mõeldud mittetulundusühingutele ja sihtasutustele nende igapäevase tegevuse ja
üldkulude (sh kontoritarbed, postija sidekulud, transpordikulud, raamatupidamisteenus jms) toetuseks.
Ühekordset toetust antakse
kindla projekti elluviimiseks. Seda toetust võib kasutada ka mujalt
programmidest ja fondidest rahastatavate projektide omaosaluse katteks. Ühekordset toetust võivad
lisaks mittetulundusühingutele ja
sihtasutustele taotleda ka seltsingud.
Kellele toetust antakse?
Tegevustoetust antakse mittetulundusühingutele ja sihtasutustele,
kes üldjuhul on registreeritud ja
tegutsevad Ambla valla haldusterritooriumil ning kelle põhikirjaliste eesmärkide hulka kuulub Ambla
valla kultuuri-, noorsoo- ja spordialase tegevuse arendamine või elukeskkonna parendamine või kohaliku omaalgatuse arengule kaasa
aitamine. Toetust võidakse anda aga
ka neile kodanikeühendustele, kes
on küll registreeritud ja tegutsevad
põhiosas väljaspool Ambla valda,
kuid kelle tegevusest saavad Ambla
valla elanikud olulist kasu.
Ühekordset toetust antakse mittetulundusühingutele, sihtasutustele ja seltsingutele, kelle põhikirjaliste või lepingujärgsete eesmärkide
hulka kuulub Ambla valla kultuuri-, noorsoo- ja spordialase tegevuse arendamine või elukeskkonna
parendamine või kohaliku omaalgatuse arengule kaasa aitamine.
Kellele toetust ei anta?
Toetust ei anta varasemate vallalt
saadud toetuste aruandevõlglastele,
maksuvõlglastele ega neile taotlejatele, kellele on esitatud nõue mingi varasema toetuse tagasi maksmiseks ja kes pole seda teinud.
Kui varasema korra järgi said
ühekordset toetust ürituse korraldamiseks taotleda ka ettevõtjad ja
eraisikud, siis nüüd seda enam ei
saa. Toetuse taotleja peab olema
mittetulunduslik organisatsioon

või vähemalt seltsing.
Mis on seltsing ja kuidas
seda luua?
Seltsingu (samuti mittetulundusühenduse ja sihtasutuse) kohta saab
täpsemat teavet Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu
(EMSL) veebilehelt www. ngo. ee
menüüst „Teabekeskus”. Samas on
toodud seltsingulepingu näidis.
Seltsing on kodanikuühenduse
lepinguline vorm, kus inimesedkoostööpartnerid (seltsinglased)
lepivad kokku ühises tegutsemises
ühise eesmärgi saavutamiseks. Seltsingu vorm sobib huvialaklubidele,
kooridele, orkestritele, ka väiksematele külaseltsidele.
Seltsingu puhul on oluline meeles pidada, et seltsing ei ole juriidiline isik! Seltsingut mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse
ei kanta. Seltsingu nimel ei saa avalda eraldi pangaarvet. Seltsingul ei
ole riigi ees kohustusi (raamatupidamine, maksud jms). Kõik õigused, kohustused ja varad kuuluvad
seltsingu liikmetele eraisikutena võrdsetel alustel. Üldiselt pole
seltsingutel õigust osaleda projektikonkurssidel (v. a kohaliku omaalgatuse programm).
Seltsingu asutamiseks tuleb vähemalt kahel isikul (seltsinglased)
läbi viia asutamiskoosolek ja sõlmida seltsinguleping. Lepingus võiks
olla kirjas vähemalt: seltsingu nimi,
asukoht ja eesmärk; seltsingu sisekord (nt otsuste tegemise kord);
seltsinglaste panused (sh rahalised),
õigused ja kohustused; seltsingu
juhtimise kord, valitud juhatus või
volitatud isikud; seltsingu tähtaeg.
Kuidas toetust taotleda?
Toetuse taotlemiseks tuleb esi-

tada Ambla Vallavalitsusele kirjalik
taotlus. Kuna valla rahaasjad käivad eelarve järgi ning eelarveaasta
ühtib kalendriaastaga, siis taotluste
esitamise tähtaeg on üldjuhul iga
aasta 1. oktoober – selleks kuupäevaks on vaja esitada taotlused järgmiseks eelarveaastaks toetuste saamiseks.
Tegevustoetust jooksvalt eelarveaasta jooksul taotleda ei saa.
Ühekordset toetust on võimalik
erandjuhtudel taotleda ka jooksvalt, aga sel juhul tuleb taotlus esitada vähemalt üks kuu enne projekti alguskuupäeva.
Millest koosneb toetuse
taotlus?
Taotlus koosneb toetuse taotlemise vormikohasest avaldusest ja
lisadest: eelarve, taustainformatsioon taotleja kohta, andmed vajalike ﬁnantsressursside olemasolu või
nende saamise allikate kohta. Avalduse ja eelarvetabeli vormid saab
Ambla valla veebilehelt.
Taustinformatsioon taotleja kohta peaks andma ülevaate taotleja eesmärkidest ja tegevusaladest
(väljavõte põhikirjast), kaasatud
kodanike hulgast, „laiapõhjalisusest” (mittetulundusühingu liikmete või sihtasutuse asutajate nimekiri, seltsingu puhul seltsingulepingu
koopia) ning taotleja varasemast tegevusest.
Milliseid kulusid võib
toetusrahast maksta?
Toetuse arvelt makstavad tegevused ja kulud peavad olema otseselt vajalikud toetusprogrammi
eesmärkide saavutamiseks (vt eestpoolt „Mille jaoks toetust antakse?”).
( Järgneb lk 5)

AMBLA VALLALEHT
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Ambla vald toetab kodanikeühendusi uue korra järgi
(Algus lk 4)

Toetust võib kasutada nende tegevuste ja kulude osas, mida tehakse pärast toetuslepingu sõlmimist,
välja arvatud erandjuhtudel tegevustoetuse korral. Toetust võib kasutada muudest fondidest ja programmidest rahastatavate projektide
oma- ja kaasﬁnantseeringu katteks.
Uus on nõue, et ühekordse toetuse saamiseks peab toetatav objekt
või tegevus olema kohalikul tasandil (külas, alevikus, kandis, vallas)
prioriteetne ja sisalduma vastavas
arengukavas.
Milliseid kulusid ei või
toetusrahast maksta?
Ühekordsest toetusest ei saa
maksta projektijuhtimisega seotud
personalikulusid (st projektijuhi
töötasu), kinnisvara soetamist ega
muid projekti elluviimise seisukohast põhjendamatuid kulusid.
Abikõlblike kulude hulka ei arvata üldjuhul ka kulusid, mis tulenevad tehingust „Tulumaksuseaduse” tähenduses seotud isikute vahel
(Tulumaksuseaduse § 8). Erandjuhtudel on võimalik toetusrahast
maksta tehingut seotud isikute vahel siis, kui on ära põhjendatud, et
selline tehing on vältimatu projekti
elluviimiseks.
Kes ja kuidas otsustab
toetuse andmise?
Tegevustoetuse eraldamise otsustab Ambla Vallavolikogu vallaeelarve vastuvõtmisega. Ühekordse toetuse andmise otsustab Ambla
Vallavalitsus, arvestades sealjuures:
1. eelarveliste vahendite olemasolu;

2. projekti objekti või tegevuse
sisalduvust arengukavades ja olulisust Ambla valla üldise arengu seisukohalt;
3. projekti eelarve kulude põhjendatust;
4. taotleja võimekust projekti elluviimisel ja edasist jätkusuutlikkust;
5. projekti elluviimiseks vajalike ﬁnantsressursside, sh taotleja
omaﬁnantseeringu olemasolu.
Ambla Vallavalitsus võib teha toetuse taotlejale ettepaneku
taotluses sisalduvate tegevuste ja
eelarve muutmiseks. Ambla Vallavalitsusel on õigus rahastada taotlus osaliselt.
Kuidas taotleja talle
eraldatud toetusraha kätte
saab?
Ambla vallavanem sõlmib toetuse saajaga toetuslepingu ühe
kuu jooksul arvates otsuse langetamisest. Sõlmitud toetuslepingu
alusel kannab Ambla Vallavalitsus
toetussumma üle toetuse saaja
arveldusarvele (kui toetuslepingus ei ole sätestatud teisiti).
Toetuslepinguga (lepingu näidis on valla veebilehel) lepitakse
kokku: toetuse kasutamise otstarve ja tähtaeg; toetuse saajale toetuse ülekandmise tähtaeg
ja kord; toetuse kasutamise aruande esitamise tähtaeg ja kord;
vallavalitsuse õigused toetuseks
eraldatud raha kasutamise kontrollimisel; sanktsioonid lepingu
rikkumise korral.
Kuidas peab toetuse
kasutamisest aru andma?
Toetuse saaja esitab toetuse ka-

sutamise kohta aruande(d) toetuslepingus määratud tähtaegadeks. Lõpparuanne tuleb esitada
kõigil toetuse saajatel, vahearuanded esitatakse juhul, kui toetuslepingus on need lepingupoolte vahel kokku lepitud.
Toetuse aruanne koosneb täidetud aruande vormist (vorm
on valla veebilehel) ja aruande lisast „Kulude loetelu” (vorm
veebilehel). Vajadusel võib lisada
ka muud dokumendid, mis tõendavad toetuse sihipärast ja programmi eesmärkide täitmisele
kaasa aitavat kasutamist.
Kes, mida ja kuidas
kontrollib?
Toetuslepingu sõlmisega tekivad toetuse saajal kohustused
Ambla valla ees. Toetuse sihtotstarbelise ja toetuslepingu tingimustele vastava kasutamise kontrolli teostab vallavalitsus. Toetuse
kasutamise kontrollimisel lähtub
vallavalitsus taotlusest, toetuse
andmise otsusest, toetuslepingust, aruannetest ja vajadusel kohapealse kontrolli tulemustest.
Vallavalitsusel on õigus küsida
ja saada lisateavet toetuse kasutamise kohta.
Mis juhtub, kui toetust
ei kasutata lepingule
vastavalt?
Toetuse mittesihtotstarbelise kasutamise või toetuslepingu
tingimuste muu rikkumise korral on Ambla Vallavalitsusel õigus
toetusleping üles öelda ja nõuda
saadud toetuse kas täielikku või
osalist tagastamist.

Lõpetuseks mõned soovitused kõigile olemasolevatele ja uutele, loodavatele
kodanikeühendustele:
 mõelge, mida tahaksite ja
saaksite oma külas, oma kandis,
oma vallas ära teha (et elu oleks
ilusam ja inimesed teie ümber
õnnelikumad);
 mõelge, kas koostöövorm
(organisatsioon, seltsing) on olemas ja kas see on piisav;
 mõelge ja arutage, kas koostöö oleks otstarbekas korraldada
mingis (uues) vormis;
 kui loote uut organisatsiooni
(või seltsingut), mõelge läbi eesmärgid ja tegevusalad (sõnastage
need pigem laiemalt kui liiga kitsalt);
 arutage läbi ja kontrollige,
kas teie soovid ja vajadused on
ühiselt kokku lepitud ja kirja pandud (arengukavasse);
 uurige, kust oleks võimalik
saada raha / toetust oma soovide
ja vajaduste realiseerimiseks;
 selgitage välja, milliseid eeltöid on vaja teha selleks, et käivitada projekt ja see edukalt ellu
viia;
 planeerige oma tegevused, sh
raha taotlemine valla eelarvest pikemaks ajaks (2 - 3 aastaks) ette;
 taotlege oma projektidele
toetust fondidest / programmidest;
 1. oktoobriks esitage Ambla Vallavalitsusele taotlus Ambla
valla eelarvest järgmiseks aastaks
toetuse saamiseks.
Merike Koov, arendusnõunik

Alustava mittetulundusühingu koolitus 2007

J

uba kolmandat aastat toimub Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) toel
Paides baaskoolitus alustavatele mittetulundusühingutele ja sihtasutustele.
Sellel aastal on kolmepäevase
baaskoolituse läbiviijaks Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste
Liit (EMSL) oma tuntud headuses.
Koolitajateks on mõistagi Eesti parimad.
Koolituse läbinud saavad põhja-

liku ülevaate sellest, millist mittetulundusliku organisatsiooni vormi
valida; samm-sammulise juhendi,
kuidas mittetulundusühingut luua;
millised õigussuhted ehk seadused
kehtivad ja kuidas nendega hakkama saada ning lepinguid vormistada; samuti maksudest ja raamatupidamise korraldamisest ning
aruandlusest ja ka igapäevasest tegevusest – kuidas oma organisatsiooni arendada, inimesi motiveerida, rahastust leida ning millist

tuge pakuvad ühendustele maakondlikud arenduskeskused.
Lisaks kuulub koolitusse üldhariv teave ühiskonna toimimisest ja
kolmanda sektori rollist selle sees.
Koolitus toimub Paides
15.-16. ja 22. mail Mainori
Kõrgkooli Paide õppekeskuses Pärnu tn 54.
Programmi toetab ja rahastab
EAS nii, et koolituse maksumus
on minimaalne – 300 krooni –,
mis sisaldab koolitusmaterjale ja

kohvipause.
Infot koolituse kohta saab Järvamaa Arenduskeskusest MTÜ /
SA konsultandilt ja registreerumine ning lisainfo internetis
www.ngo.ee/12828. Paraku on
kohtade arv piiratud, nii et olge
nobedad.
Maiko Kesküla,
SA Järvamaa Arenduskeskuse
MTÜ / SA konsultant
tel 385 2365; 566 7 5859;
maiko@jarvamv.ee
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Kulu põletamine
on keelatud alates
lumesulamisest

I

gal kevadel saavad päästjad hulgaliselt väljakutseid kontrolli alt väljunud põlengutele, mis on alguse saanud tuleohutusnõuete mittetäitmisest kulu ja prahi põletamisel.
Kulu põletamine on igal juhul ohtlik ning võib kaasa tuua suuri kahjusid. Kulu ja prahi põletamisel tuleohutusnõuete mittetäitmise tagajärjel on maha põlenud elumaju. Oskamatus ette näha tuletegemise
võimalikke tagajärgi on põhjustanud inimeste hukkumist ning toonud
kaasa korvamatut kahju looduskeskkonnale.
Kulu põletamine on keelatud alates lumesulamisest kuni sügisvihmade saabumiseni ehk ajal, mil looduses on tuleohtlik aeg. Tuleohtliku aja alguse määrab Eesti Meteoroloogia ja
Hüdroloogia Instituut (EMHI).
Tule tegemisel tuleb eelkõige kinni pidada omavalitsuse territooriumil kehtivatest heakorraeeskirjadest. Kulu ja prahi põletamine võõral
maal on igal juhul keelatud. Maaomanik peab mõistma, et kulu või
prahti süüdates langeb kogu vastutus tuletegijale. Soovitame jälgida ka
naabreid, kas nemad kulu põletamise keelust kinni peavad.
Lääne-Eesti Päästekeskus paneb kõigile südamele, et kulu põletamine on äärmiselt riskantne tegevus, mille tagajärjel on inimesed kaotanud elu ja ilma jäänud kodust.

AMBLA VALLALEHT

Lõkke tegemise
ohutusnõuded
; Lõkete tegemisel tuleb
tagada ohutud vahemaad
hooneteni ja metsani; lõket
tohib teha hoonetest vähemalt 15 meetri kaugusel ja
metsast vähemalt 30 meetri
kaugusel.
; Mitte mingil juhul ei tohi
põlevat lõket jätta järelevalveta ning käeulatusse tuleb
varuda esmased kustutusvahendid (nt ämber veega, kustutusluuad, märjad oksad).
Samuti tuleb pärast põletamist lõkkease uuesti süttimise vältimiseks hoolikalt kustutada.
; Lõkke tegemisel tuleb arvestada tuule tugevust (ohutuks peetakse kuni 1,5 m / s) ja suunda ning lõkkease tuleb
ümbritseda mittesüttiva pinnasega (muld, liiv, savi), samuti
peab arvestama lõkkest lenduda võivate sädemetega.
; Oluline on jälgida, et lõkkest ei saaks alguse kulupõleng.
Enne rohket suitsu tekitava risu, põhu jms põletamist peab
veenduma, et tekkiv suits ei häiriks teisi inimesi ja liiklust.
Lääne-Eesti Päästekeskus

Lääne-Eesti Päästekeskus

Eesti Geenivaramu alustas taas
geenidoonorite andmete kogumist

E

esti Geenivaramu (EGV) alustab
käesoleva aasta 2. aprillil taas andmekogumist Järvamaal, 2007. aasta
jooksul haaratakse kogumisse järk-järgult kõik Eesti maakonnad. Maakonna perearstidele on läbi viidud täiendkoolitused ja nad on
valmis alustama tööd geenidoonoritega.
EGV loodi 2001. aastal ja tänaseks on olemas kümne tuhande geenidoonori tervise- ja
sugupuuandmed ning DNA Sellise andmekoguga on Geenivaramu juba praegu arvestatav
biopank kogu maailmas.
Eesti riik on teadvustanud Geenivaramu olulisust geeni- ja terviseuuringute läbiviimisel.
Nelja aasta jooksul 2007 - 2010 on planeeritud
kasvatada andmekogu suurus 100 000 geenidoonorini. Käesoleva aasta kevadest on Geenivaramu Tartu Ülikooli osa, mis tagab biopangale stabiilse arengu.
Riigipoolne ﬁnantseerimine võimaldab
luua andmekogu, mille suuruseks on 100 000
geenidoonorit. Sellest kujuneb piisavalt suur
andmepank, et läbi viia kõrgetasemelisi geeniuuringuid, mille tulemused on suure usaldusväärsusega.

vereproovi loovutamine on geenidoonori jaoks
loomulikult tasuta. Geenivaramu projektiga
võivad liituda ka ravikindlustuseta isikud.

Geenidoonoriks olemine ei sisalda mingit
riski. Ainult 10 %-l Eesti elanikest on võimalik
kuuluda Eesti rahva geeniandmeid hõlmavasse
kogusse. Need inimesed saavad anda oma panuse Eesti rahva tervemasse tulevikku.
Kuidas saada geenidoonoriks?
Geenidoonoriks saada on lihtne. Esimese visiidi ajal perearsti juurde tutvustatakse inimesele kõike, mis seondub geenidoonoriks saamisega. Pärast kirjaliku informeeritud nõusoleku
allkirjastamist täidetakse terviseseisundi ja sugupuuandmete küsimustik ning võetakse 50 ml
veeniverd.
Kes võivad saada geenidoonoriks?
Geenidoonoriks hakkamine on vabatahtlik.
Geenidoonoriks võivad saada kõik täisealised
Eesti Vabariigi elanikud. Visiit arsti juurde ja

Mida tehakse minu geeniprooviga
edasi?
Vere sees olevatest valgetest vererakkudest eraldatakse Geenivaramu laboris
DNA ehk pärilikkusaine, mille analüüsimisel
saadakse geeniandmed. DNA kvaliteeti kontrollitakse hoolikalt. Seejärel hoiustatakse DNA
väga madalal temperatuuril veeldatud lämmastikuga täidetud biohoidlates. Nii on võimalik
pärilikkusainet ajatult säilitada.
Kes saavad teada geenidoonori
andmeid?
Kõik geenidoonori andmed säilitatakse kodeerituna, see tähendab salastatuna. Andmeid
ei saa seostada isikuga ilma geenidoonori nõusolekuta. Teadustöödes kasutatakse vaid anonüümseid tervise- ja geeniandmeid. Geeni- ega
terviseandmeid ei väljastata kohtuorganitele,
politseile, kindlustusﬁrmadele, pankadele ega
tööandjatele.
Terje Puusepp,
Eesti Geenivaramu teabejuht
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Valla spordieluﬆ

Jalgpalli külaliigast

S

pordi ja kehakultuuriga tegelemise välishooaeg on taas ees ja siinkohal mõned uued mõtted õuespordiga
tegelemiseks ja vaba aja sisustamiseks.
Juba ammu vaevab mind üks mõte, miks
meie valla spordiväljakutel ei mängita organiseeritult jalgpalli läbi hooaja. Meil on küll
üksikuid turniire nagu Ambla cup noortele,
Järvamaa koolide rahvaliiga, kuid puudub läbi
hooaja mängiv oma jalgpallivõistkond. Samas
on meie vallast sirgunud jalgpallureid praegu
mängimas igas Eesti jalgpalliliigas ja meil on
ka omad jalgpalliväljakud olemas. Siit tulevikku vaatav mõte, et meil võiks olla ka oma Eesti meistrivõistlustel osalev võistkond.
Kuid enne sellise mõtte realiseerimist tahaksin pakkuda kogu Ambla valla jalgpallihuvilistele võimaluse ise mängida oma vallasiseses nn KÜLALIIGAS. Nimi on küll külale
viitav, kuid osalemist pakume kõikidele valla
ﬁrmadele, ettevõtetele, koolidele, klassidele,
perekondadele, küladele, treeninggruppidele
jne.
Võistkonnad oleksid 5+1 mängijat väljakul
ja kokku 10-liikmelised. Väljaku mõõtmed
ja väravad on oluliselt väiksemad normaal-

mõõtmetest ja mänguaeg näiteks 2x20 min.
Osaleda võiksid ainult tõelised harrastajad,
st litsentsiga mängijad osaleda ei tohi. Samuti peaks vastavat võistkonda esindavad mängijad olema vähemalt 50 % ulatuses seotud
selle võistkonna nimega. Turniiri läbiviimise
süsteem oleks kevad- ja sügisringi põhimõttel
ja sõltuks juba osalevate võistkondade arvust.
Mängupäevad selguksid juba osalejate soove arvestades kokkuleppel kõikide osalevate võistkondadega. Turniir oleks isemajandav
ehk siis auhinnad ja kohtuniketasud kaetaks
osalemis- ja sponsorrahadest, korras väljakud
tagab vald. Õpilasvõistkonnad oleksid osalemistasust vabastatud.
See oleks lühidalt sellest uuest ideest ja
et asi käivituks, oleks tarvis tagasisidet aadressil leo.matikainen@mail.ee või telefonil
514 5653 või mingil muul moel hiljemalt
jüripäevaks, 23. aprilliks.
Osalevate võistkondade arv ei ole piiratud,
kuid turniir saab teoks üksnes juhul, kui osaleb vähemalt 4 võistkonda.
Ilusat sportlikku kevadet ja julget
pealehakkamist!
Leo Matikainen, valla spordijuht

Spordisündmused
APRILLIS, MAIS
12. aprillil kell 18.30 Ambla SK seeriavõistlus paarisvõrkpallis 6. etapp, Aravete SH.
14. aprillil kell 10.00 Eesti valdade Suvemängude alagrupiturniir võrkpallis.
23. aprillil kell 20.00 Jüriöö teatejooks (3M+2N), S-F Ambla staadionil,
Ambla.
Aprillis Järvamaa MV korvpallis playoﬀ mängud – erigraaﬁk!
1. mail kell 12.00 Maastikurattasõidu
SV 1. etapp, S-F kardirajal, Kangrumägi.
08. mail kell 18.00 Ümber järve jooksu SV 1. etapp, Käravete.
10. mail kell 18.00 Ümber järve jooksu SV 2. etapp, Vanaveski.
13. mail kell 12.00 Maastikurattasõidu SV 2. etapp, Kangrumägi.
15. mail kell 18.00 Ümber järve jooksu SV 3. etapp, Rava.
17. mail kell 18.00 Ümber järve jooksu SV 4. etapp, Preediku.
26. mail kell 12.00 Ambla valla MV
kergejõustikus, Aravete.

Karaoke

Plastikvõileib

N

27.

uku- ja Noorsooteatri noortestuudio dokumentaallavastuses
“Karaoke” kõnelevad kaksteist noort
vanuses 16 kuni 19 aastat kahe tunni jooksul neid puudutavatel teemadel. Karaokelaulmine
nõuab teatavat eneseületamist, julgust, avatud olekut. Keskkooliealised noored, kes selles pihtimuslikus tükis oma lugusid räägivad,
on publiku ees justkui karaokelauljad.
Lavastuse on kokku pannud teatri N099 näitleja Jaak Prints, kes noori teist
aastat stuudios õpetab. Kunstnikutöö tegi Eesti Kunstiakadeemia kolmanda kursuse tudeng Marion Undusk, kes on varasematel aastatelgi Noortestuudioga
koostööd teinud. Videomontaaži autor on Maarja Pärsim.
Jaak Prints: “Kui ma paar aastat tagasi “Vanemuise” teatris töötasin, elasin
Pepleri tänava ühiselamus, mille keldris tegutses nädalavahetuseti karaokebaar. Ja
kuigi mu tuba oli kolmandal korrusel, lubasid küprokseinad mindki lahkelt kuulata
õhtusi ülesastumisi. Ma ei pea end teab mis laulumeheks, aga kui keegi mööda laulis, sain aru, et noodid jäid esitajal tabamata. Hommikuseks prooviks välja puhata
püüdes imetlesin aga nende inimeste julgust olla oma kuulajate ees küündimatu,
saamatu, haavatav. Sarnane imetlus valdab mind, kui kuulan neid noori inimesi
kõnelemas neid puudutavatel teemadel.Vaid selle vahega, et siin ei kõlise õllekannud, ei mürtsu kõlarid, ei jaura külastajad ning õhkki pole suitsust lämbe.”
Etenduses mängivad Taavi Eilat, Ketter Habakukk, Birgit Hallist, Kadri Kalda, Laura Kalle, Hardi Keerutaja, Jarmo Murumaa, Siim Sutt, Jaanika Tammaru,
Kaarel Targo, Linda Vaher ja Kerttu Veske.
Etendust “Karaoke” saab näha Aravete Kultuurimajas 17. aprillil kell
14.00. Piletid hinnaga 40 kr juba müügil.

aprilli
algusega kell 19.00 näeb
Aravete Kultuurimajas Vana Baskini Teatri tuliuut
etendust “Plastikvõileib”.
Etendus on nii uus, et vaatajate ette
jõuab see alles viiendat korda. Seega on meie publikul võimalus nautida etendust varem kui mujal Eestis.
Veidi ka etendusest. Issanda loomaaed on suur ja mitmekesine. Eriti käib see inimese kohta. Aga õnneks (mõnikord
küll ka õnnetuseks!) on inimene varustatud võimsate kommunikatsioonivahenditega – kuulmise ja kõnevõimega. See,
kes oskab neid mõlemaid tasakaalustatud määral kasutada, ei
tarvitse alati ise vigu teha, et elus midagi ära õppida. Kuigi,
jah, omal nahal kogetud viga annab reeglina kõige mõjuvama
õppetunni. Aga kui juhtub, et inimene ei taipa, kelle viga elukorra segi lõi, siis on kindlasti abi kommunikatsioonivahenditest – räägi ära ja kuula, mis teised ütlevad!
Autor: Roger Karshner, tõlkinud Vello Janson. Lavastaja
Vello Janson.
Osades: Marika Korolev, Kadri Adamson, Raivo Rüütel ja
Tõnu Tepandi või Vello Janson.
Piletid hinnaga 90 ja 110 krooni on juba müügil.
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Õnnitleme
sünnipäevalapsi!
KELGO HANS
PUKSPUU ÜLO
PRIILINN KARL
LÕKK HANS-VAMBOLA
TROVER LINDA
KULDPERE ERNA
KUUTOK ELISABETH
KIVILA RENATE-ELFRIEDE
PUUSEPP MIRALDA-MARIE
SAARMÄE ELVIIRA
PETROVA ALEKSANDRA
KIVISTIK HELJE
LUUMANN ALICE
ADAMS LILLI
ANTON ILSE
HEINSAAR RITA
KALDE ASTRA
OTTI EEVI
TROMM MILVI
KROOSMANN AINO
SOOSALU VIRVE

79
76
75
74
88
87
86
84
84
81
81
80
79
79
78
74
73
72
70
70
70

AMBLA VALLALEHT

TEATED
TÄHELEPANU!
2. mail on Ambla vallamaja suletud,
vallavalitsuse töötajad on meeskonnakoolitusel.
Möödapääsmatutes küsimustes palume
helistada telefonil 5660 7450.

Ambla Vallavalitsus

OÜ Puusõber müüb aasta läbi
KÜTTEPUID,
lõhutud ja sobivas mõõdus. Kogused täpsed
ja mõõdetavad, puud koormasse laotud.
Firmal on pikaajaline küttepuude tegemise kogemus.
Tel 5660 7450
Müüa tütarlaste jalgratas Sharda.
Info tel 508 6302
Kolm toredat hundikoera kutsikat otsivad endale sõbralikku
peremeest koos valvamist vajava koduga.
Helista telefonil 5347 3327

Abipalve Järvamaa elanikele

E

hituse käigus leidsime Ambla vana pudeli. Sellel kujutatud ovaalis on Käravete mõis, tekst: „Käravete mõis”, õunavein.
Tekkis mõte uurida joomise ja piiritusetööstuse ajalugu Ambla vallas.
Kui oli juba Käravete õunavein, siis oli ehk ka Roosna naps ja Kukevere
konjak? Kas on veel inimesi, kes teavad midagi Roosna ja Käravete piiritusevabrikust?
Teine küsimus: Aravete postkontori ajalugu on ilusti kirja pandud ja
muuseumis olemas, kuid Ambla ja Käravete? Käravete postkontorit ei
olnud enne sõda; millal see avati, kes seal töötasid – see on jäänud hämaraks. Ehk saab keegi aidata Ambla ja Käravete postkontori
osas? Ka Roosna-Tammiku postiagentuurist ei ole teada ülearu palju.
Kuna N Liidu ajal oli post salajane asutus, töötajatelt võeti allkirjad, et
nad hoiavad kõik omateada, siis alles nüüd, kui postisidet ootab lõpp varem või hiljem, otsustasime koostada Eesti postitemplite kataloogi.
Kas on kellelgi säilinud ümbrikke või postkaarte, mis on
kasutatud ükskõik mis ajajärgul Eestis? Eriti huvitav on nõukogude aja algus 1940-1941, kuid ka aastatel 1990 - 1991 toimus palju huvitavat ja salapärast. Näiteks raiusid entusiastid omal algatusel templitelt
vene keele ja viisnurgad.
Endel Pajula,
73502 Ambla, tel 383 4202, endel. pajula@mail.ee

AMBLA
VALLALEHT

Lugupeetud autoomanikud!
AMORDITESTER
8. mail kell 10–18
ARAVETE AUTOTEENINDUSES
Tulge kontrollima oma auto
amortide korrasolekut!
Kontroll tasuta!
Kui tellite uued amordid meilt, on allahindlus
10% maikuu lõpuni.
Ootame teid ja teie autot Aravetel,
Maarjamõisa tee 2
Info: tel 383 2111 või 5332 8285

Väljaandja: Ambla Vallavalitsus
Lai 22, Ambla 73502 Järvamaa
Tel/faks 383 4038, GSM 5343 7580
info@ambla.ee; www.ambla.ee

Tehniline teostus:
Kalurileht. Tel 5649 5252;
kalurileht@hot.ee;
www.hot.ee/kalurileht

