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Vallapäevad
tulemas

juuni 2007

9. ja 10. juunil Ambla valla päevad Aravetel
Kaks toredat päeva Ambla valla elanikele ja kõigile meie sõpradele!
“Meil aiaäärne tänavas, kui armas oli see ...”
Vallapäevade kava

Lõpuaktused

Volikoguﬆ

Laﬆe
lauluvõiﬆlus

Kolme
põlvkonna
tantsufeﬆival

Noorsootööﬆ

Spordielu

Õnnitleme

Laupäev, 9. juuni
12.00 Rongkäik Lasteaia platsilt koolimajani (külad,
kollektiivid)
Kultuuriprogramm
Pargi Laval
12.25 Avamine
12.30 Ambla Segakoor
13.00 Stardib buss vallaekskursioonile
13.30 Aravete Lasteaia tantsulapsed, klubi Vokiratas laulumemmed
14.00 Rahvatantsijad läbi mitme põlve
14.30 Aravete Keskkool
15.00 Ambla Põhikool
15.30 Karateklubi NÜKE demonstratsioon
17.00 Ambla Näitering
18.00 Kloun Arlet
18.30 Ansambel Limestone
19.00 Ansambel Ellips Roosnast
20.00 Ambla valla majaomanike vokaal-instrumentaalansambel
20.45 Tedrekulli Kitarriring
21.00 Ansambel WHB
21.45 Tordioksjon (loe ka
kuulutust tagakaanel!)
22.00 Ambla valla majaomanike vokaal-instrumentaalansambel
23.00 Ansambel WHB
24.00 Ansambel Cherryland
01.00 Disko
Lasteala
Lastega trallitavad kaksikõed
Maia ja Kaia.
12.30 Avashow
13.00 Aravete Keskkooli alg-

„Siin, Aravete koolimaja treppidel on vallapäevade
kultuuriprogrammi pealava,” näitab Ambla valla
kultuurijuht ja vallapäevade peakorraldaja Arlet Palmiste.

klasside etendus “Nukitsamees”
14.00 Näomaalingud, meisterdamine, mängudvõistlused
15.00 Teeme ise nukuteatrit
16.00 Näomaalingud, meisterdamine, mängudvõistlused
17.00 Suur aaretejaht
Spordiprogramm
13.00 Jalgpalli turniir staadionil
13.00 Rattavõistlus pargi lava ees
14.00 Rannavolle demonstratsioonturniir
volleväljakul
16.00 Kombineeritud teatevõistlus pargi lava ees
17.00 Jõumeeste võistlus rannavolle väljakute juures
Muuseum
Ambla valla kunstnike näi-

tus (Ebe Tramberg, Signe
Kalevik)
Koolis
Lasteaia loovtööde näitus “Mina ja keskkond”
Näitus „Pilte valla ajaloost”
Käsitöönäitus
Kardikeskus
9.00 Läänemere Karikas Aravete BMV II/ RKV III.
Balti Meistrivõistluste II
etapp ja Rotax Eesti karikavõistluste III etapp
Lisaks
Laat, kiiking, välikohvikud
Pühapäev, 10. juuni
12.00 TV-saate “Laulge kaasa” salvestus Kangrumäel, külalisena NeleLiis Vaiksoo.
Vallapäevade bussiliikluse kohta loe tagakaanelt!
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Elamise oskus
seisneb paljuski selles, et teha vahet olulisel ja ebaolulisel.
agu kõige muuga, on siingi neid, kes on selles eristamiskunstis loomu poolest
andekad, ja teises äärmuses on
need, kes eri põhjustel ei oska
seda vahet teha või ei suuda
selle olemasolu mõista. Paraku
ei saa selle vahe tegemist tegelikult keegi Sinule õpetada,
sest kuidas on võimalik elada
kellegi teise eest?

N

Eks ole minagi kokku puutunud
nendega, kes teavad kõige paremini, kuidas keegi elama peaks, kuidas
oma abikaasaga käituma ja lapsi kasvatama peaks. Ometigi ei saa neid
inimesi hukka mõista, sest ma tean,
miks nad nii teevad – sellise käitumise taga on püüdlus midagi oma
elus puuduvat kompenseerida, olgu
selleks siis enda või oma järeltulijate
ebaõnnestumised või ka igavus …
Olen ammu leppinud sellega,
et kõige kõvemad kritiseerijad on
need, kes loobuvad neile pakutud

Volikogust

V

allavalitsuse liikmed andsid 17. mail
volikogu istungil ülevaate Ambla
valla arengukava täitmise käigust. Arengukava on koostatud põhjalik ja mahukas. Analüüsist selgus, et pea kõikide tegevuste osas on olnud edasiliikumist.
Täiendavad küsitlused ja uuringud on välja
selgitanud, et esialgu arengukavasse planeeritud idee luua eakate päevakeskused Aravetele ja
Amblasse ei ole leidnud potentsiaalsete klientide hulgas sellist poolehoidu nagu esialgu arvati
(vähemasti küsitlused seda peegeldavad).
Vallavalitsus on aktiivselt tegelenud arengukava täitmiseks täiendavate rahaliste vahendite
hankimisega erinevatest fondidest. Kokku on
eelarvesse juurde saadud üle 1,9 miljoni krooni, millele võiks tinglikult lisada ka MTÜ-de
taotlused, mida on aidanud vormistada ja nõustanud vallavalitsuse töötajad.
Kokkuvõttes võib öelda, et Vallavalitsus on
teinud head tööd ja väärib selle eest tunnustust.
Vello Teor, volikogu esimees

„Ambla valla arengukava aastateks 2007–2015” ja „Hinnang
Ambla valla arengukava täitmisele 2006–2007” on väljas Ambla valla veebilehel www.ambla.ee,
samuti on nimetatud dokumentidega võimalik tutvuda Ambla vallamajas.
Ettepanekud arengukava muudatusteks ja täiendamiseks palume
esitada kirjalikult Ambla Vallavalitsuse aadressil Lai 22, Ambla 73502
Järvamaa või elektrooniliselt aadressil info@ambla.ee hiljemalt 1.
augustiks 2007.
Merike Koov, arendusnõunik
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võimalusest teha ise sama asja paremini. Enamasti julguse puudumisest
või kartusest saada ise veelgi karmima kriitika osaliseks. Ja see, et ma
seda mõistnud olen, teeb säärase
mitte-kuhugi-viiva kriitika talumise
väga kergeks. Teeb elamise kergeks.
Nagu Paul-Eerik Rummo on kunagi öelnud: „Lihtne on hukka mõista,
raske on mõista.”
Soovin, et leiaksite selle pidevalt
kasvava kohustuste koorma all aega
ja soovi mõista. See investeering aega tasub end ära, sest see võimaldab
paljudes ebameeldivates olukordades rahulikuks ja väärikaks jääda. Ei

ole ju mõtet proovida muuta seda,
mida ei saa muuta.Täiskasvanud inimest ümber ei kasvata – küll aga on
oluline iseendaks jääda ja mitte kibestuda, mitte alla anda.
Väga lihtne on loobuda ja minna
kergema vastupanu teed. Aga mida
raskem, käänulisem, künklikum,
auklikum ja vaevanõudvam on tee
unistuste täitumiseni, seda rohkem
te sellel teel arenete ja seda täiuslikumad on need unistused, mis kunagi kindlasti täituvad! Sest nagu vanarahvas ütleb: „Iga asi omal ajal või
natuke hiljem!”
Alari Kirt, vallavanem

LÕPUAKTUSED
Aravete Keskkoolis:
IX klass 20. juunil kell 18,
XII klass 22. juunil kell 17.

Koolilõpetajad 2007
Ambla Vallalehe eelmises numbris olid
koolilõpetajad Ambla Põhikoolist ja Aravete Keskkoolist, meie valla noori õpib aga ka
väljaspool Ambla valda.
Mujal põhikooli lõpetajad:
Greeta Toots (Tallinna Reaalkool),
Madis Hendrikson (Päinurme Internaatkool),
Virginia Matto (Tapa Gümnaasiumi õhtune
osakond);
Mujal gümnaasiumi/keskkooli lõpetajad:
Evely Õun (Järva-Jaani Gümnaasiumi kaugõppe osakond),

Ambla
Põhikoolis:
IX klass 19. juunil kell 18.

Margot Kuningas (Järva-Jaani Gümnaasiumi kaugõppe osakond),
Diana Ausma (Paide Täiskasvanute Keskkool),
Regina Mölder (Rapla Täiskasvanute Gümnaasium),
Kätlin Saavan (Tapa Gümnaasium),
Priit Lilleleht (Tapa Gümnaasium),
Kalver Laumets (Tapa Gümnaasium),
Age Valting (Tapa Gümnaasium),
Kerttu Petenberg (Paide Gümnaasium),
Karmen Kõiv (Lähte Ühisgümnaasium),
Tarmo Puolokainen (Hugo Treﬀneri Gümnaasium),
Sten Rõngelep (Tallinna Ühisgümnaasium).
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Kodu tuleohutuks!

P

äästeteenistuse tuleõnnetuste statistika näitab, et suurem osa traagilisi õnnetusi juhtub inimestega kodudes, ligikaudu 80% tuleõnnetustes
hukkunutest sureb enda kodus. Eelmisel aastal hukkus vabariigis tuleõnnetustes 164 inimest.
“Kodu tuleohutuks” on projekt, mille eesmärgiks on juhtida inimeste tähelepanu kodustele tuleohutuse riskidele ning kutsuda inimesi
üles oma kodu ohutumaks muutma.
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Projekti raames on igal inimesel võimalik
enda koju kutsuda päästespetsialist, et üheskoos arutada koduseid tuleohutuse riske ja saada nõuandeid, kuidas oma kodu tuleohutumaks
muuta. Kodukülastused on tasuta.
Päästespetsialisti koju kutsumiseks:
helista päästeala infotelefoni lühinumbrile
1524;
Teie sooviavaldus registreeritakse ning viie
tööpäeva jooksul võtab päästespetsialist Teiega
ühendust, et kodukülastuse aeg kokku leppida.
Kuna enamus tuleõnnetustest juhtub öi-

sel ajal, mil inimesed magavad, puudub neil
võimalus ka enda ja oma lähedaste elu ja vara päästa. Selleks tuleks kodudesse paigaldada
suitsuandur, mis kõva signaaliga annab juba varakult hädaohust teada ja võimaldab kiirelt reageerida. Kuigi eluruumides muutub suitsuandur kohustuslikuks alles 2009. aastal, soovitab
Lääne-Eesti Päästekeskus juba nüüd paigaldada tulekahju kiiremaks avastamiseks enda koju
suitsuandur.
Piret Seire,
Lääne-Eesti Päästekeskuse ennetustöö
büroo juhataja

Norby kutsub liituma traadita internetiga

M

aapiirkondade internetiseerimise programmi
„Külatee 3” rajatud traadita interneti levialades oodatakse uusi liitujaid. Traadita
interneti leviala katab tervet
valda ning levib ka Sinu kodu
ümbruses.
Ligi aasta on möödumas sellest,
kui „Külatee 3” raames liideti Järvamaal traadita internetiga esimene klient. Tänaseks on WiMAX
traadita interneti kasutajaid üle
Eesti juba tuhandeid ning neid
tuleb liitumiste kaudu aina juurde. Tänu WiMAX-ile on internet
jõudnud piirkondadesse, kus tavaline internet
ei levinud või oli halva kvaliteediga.
WiMAX interneti signaal levib õhu kaudu
kuni 15 kilomeetri kaugusele mastist. Heaks
näiteks on Norby klient Riigi Metsamajandamise Keskus, kelle üks jahimaja asub mastist 12
kilomeetri kaugusel sügaval metsas, kuid internet on seal olemas ja töötab laitmatult. Traadita interneti signaal on jahimajas tugev ning
jahiseltskonnad saavad küttimispausidel oma ekirju lugeda või internetis end uudistega kurssi viia.
Norby Telecom alustas WiMAX internetilevialade ehitamist 2005. aasta septembris, kui
avati esimene traadita interneti leviala Tallinna
külje all Tabasalus. Tänaseks on Norby WiMAX
internetiga kaetud Järvamaa, Viljandimaa, Pärnumaa, Hiiumaa, Ida-Virumaa ja Lääne-Virumaa. Lisaks on rajatud suured levialad Tartus
Ihastesse ning Ülenurmele ja Tallinnas Tabasalu
elupiirkonda.
Kuidas WiMAX koju saada?
Traadita internetiga saate liituda juba täna.
Liitumissoovi saab edastada Norby Telecom
AS-i klienditeeninduse telefonil 666 1666. Interneti soovijalt küsitakse tema nimi, aadress
ja telefoninumber. Pärast seda helistab teile

 WiMAX internetil on tagatud
kindel ühenduskiirus.
 WiMAX internetiga saab kasutada soodsat telefoniteenust.
Paigalduﬆingimused

Norby tehnik ning lepib kokku aja, millal oleks
võimalik kohale tulla. Tehnik paigaldab maja
katusele väikesemõõtmelise antenni ja tuppa
veelgi pisema siseseadme, millest saab vedada arvutisse internetikaabli või jagada internet
õhu kaudu mööda majapidamist kõigile arvutitele.
Enne kliendilepingu sõlmimist hindab
Norby klienditeenindaja olukorda kliendi asukohas (kõrghaljastuse ja ümbritsevate objektide paiknemist), et paigaldusmeeskond oskaks
vajadusel valmistuda eritöödeks ja et tellija
oleks teadlik nende vajadustest. Liitumistasu
arve saadame postiga kolme tööpäeva jooksul
alates seadmete paigaldamise päevast. Norby
WiMAX interneti püsiühenduse teenus avatakse kolme tööpäeva jooksul alates liitumistasu laekumisest.
WiMAX interneti eelised:
 WiMAX internet on kvaliteetne ning internetiühendus ei lase end halvast ilmast segada.
 WiMAX internet
on kättesaadav neile,
kellel puudub saatjamastiga otsenähtavus.

Vastuvõtuseadme paigaldamine
võtab aega ligikaudu tund. Et paigaldus sujuks plaanipäraselt, peavad olema kliendil täidetud järgmised tingimused:
 Hoone külge kinnitatud või
eraldiseisva antennimasti olemasolu. Kõrgus maapinnast vähemalt
5 meetrit.
 Võimalus vedada kaabel antennimastist toatingimustesse, vastava ava olemasolu hoone välisseinas.
 Toaseadme paiknemine nii, et vastuvõtja ja
toaseadme vahelise võrgukaabli pikkus on kuni
15 meetrit.
 Hoone katusele pääsemise võimalus. Näiteks redeli olemasolu.
Norby Telecom AS
Eesti kapitalil põhinev telekommunikatsiooniettevõte Norby Telecom AS pakub Baltimaades uuenduslikke ja paindlikke kommunikatsioonilahendusi nii eraisikutele kui
suurﬁrmadele. Norby Telecomi peamisteks
tegevusvaldkondadeks on IP-telefoniteenus ja
selle sidumine olemasolevate infosüsteemidega, laia levipiirkonnaga traadita WiMAX Internet ning suure läbilaskevõimega andmesidelahendused. Norby Telecom
on välja ehitanud Baltikumi
esimese ja suurima WiMAX Interneti leviala.
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Laste lauluvõistlus

Laﬆe lauluvõiﬆluse tulemused
Lasteaed kuni 3. klass:
I koht Tõnis-Daaniel Linnasmäe “Kaks kalameest” – Ambla PK, õp. Evely Piksar
II koht Kerli Saluste “Kuum liivakõrb” – Aravete KK, õp. Monika Otto
III koht Marge Läll “Ei tohi, ei või” – Aravete
KK, õp. Monika Otto
4. ja 5. klassi lapsed:
I koht Kerstin Saame “Kaunimad teaod”
– Ambla PK, õp. Evely Piksar
II koht Mari-Liis Tommula “On ema see”
– Aravete KK, õp. Monika Otto
III koht Kristin Kaimar “Minu paps” – Aravete KK, õp. Monika Otto

28.

aprillil toimus Aravete Kultuurimajas Ambla valla laste lauluvõistlus. Võistlustulle astus 26 noort
lauljat. Selline osavõtt rõõmustab. Osavõtjaid oli hulgaliselt igas vanuseklassis.
Tõrvatilgaks meepotis oli, et keskkooli noorte hulgast astus lavale ainult üks
noor. Siit veidi mõtteainet: miks noorena head lauljad äkki keskkooli jõudes
enam oma oskusi ei taha edasi arendada
ja lavale ei tule?
Osalejate kohta peab märkima, et tase oli
väga hea ja repertuaar põnev. Lauluvõistluse
žüriisse kuulusid Inna Toome, Eva Kobrand ja
Reio Rajaveer, žürii esimees oli Joel Kirsimaa
ansamblist “Cherryland”.
Kokkuvõtete tegemisel märkis žürii esimees, et tänapäeval on häid lauljaid väga palju,
aga silma torkavad need, kes lisaks heale laulmisele on laval atraktiivsed ja teevad laulust
vaadeldava etenduse. Seetõttu anti lisapunkte
just atraktiivsuse eest.
Parimatele noortele lauljatele oli auhinnad
välja pannud plaadiﬁrma TopTen. Lisaks sai iga

AMBLA VALLALEHT

osaleja ka lilleõie.
Lõpetuseks tahaks tänada kõiki meie valla
lauluõpetajaid, sest nad teevad väga tänuväärset, kuid rasket tööd. Eraldi tahaks tänada Ants
Tedrekulli, kes viimasel ajal on saatnud kitarril
erinevaid lauljaid ja aitas ka kontserti helindada.
Lõpetuseks aga uudis, mis rõõmustab

6. kuni 8. klassi lapsed:
I koht Kristiina Simson “Mere lapsed”
– Ambla PK, õp. Evely Piksar
II koht Eva Jelenskaja “Lili Marleen” – Aravete KK, õp. Marianne Valtna
III koht Kelly Pajula “Kuhu on kõik sõbrad
jäänud” – Aravete KK, õp. Marianne Valtna
9. kuni 12. klassi lapsed:
I koht Teele Siska “Hit the Road Jack” – Aravete KK, õp. Marianne Valtna
II koht Keit Kallas “Päikeseloojangul” – Aravete KK, õp. Marianne Valtna
III koht Tairi Pihlak “Sa äratasid luiged minus
lendu” – Ambla PK, õp. Evely Piksar
kindalsti kõiki võitajaid. Kuigi algul pidi Järvamaa laste lauluvõistlus sel aastal ära jääma,
otsustati see siiski korraldada oktoobris. Meie
valda esindavad kõikide vanusegruppide parimad, seega ärge suvega lauluoskust minetage,
harjutage, et sügisel teha Järvamaa laste lauluvõistlusel puhas töö.
Arlet Palmiste, kultuurijuht

Kolm põlvkonda kohtusid tantsupõrandal

A

ravete Lasteaed korraldas 11. mail
Aravete Kultuurimajas kolme
põlvkonna tantsufestivali, kus osales
üle 60 tantsija. Tegemist oli pereüritusega. Tantsiti rahva- ja peotantse ning
keerutati latiinorütmis.
Ürituse korraldamise eesmärk oli vajadus
tuua pered kokku ja näidata lastele, et tantsupõrandal saavad koos lustida nii vanad kui
noored. Tants liidab osavõtjaid ning õpetab
üksteisega arvestama.
Lasteaia 5-7-aastased lapsed õppisid selgeks
Kaera-Jaani, Oige ja Vasemba, reilenderi,
padespaani, valsi, rumba ja samba ning latiino.
Külalisesinejateks olid üritusel tantsutrupp
Kakerdaja, Aravete Keskkooli III klassi tantsijad ning klubi Vokiratas tantsurühm.
Lastele õpetasid tantse Esti Leinart, Reet
Lepik, Maiu Aun, Leili Veersalu ja Monika
Otto.
Suured tänud lastele, juhendajatele, külalistele ja lastevanematele, kes ürituse õnnestumisele kaasa aitasid! Aitäh Hasartmängumaksu nõukogule, Ambla Vallavalitsusele ja
Aravete Kultuurimajale, kes üritust toetasid.
Ülle Ojamäe, ürituse projektijuht

K

okkukutsutud tantsurühmad on piirkonna kultuuripärandi edasikandjad, mis väljendub ka kohalikes ja peretraditsioonides. Tore on mudilasi motiveerida tantsima kui ühte

liikumisharrastusse, tegevusse, mille mõistet
nad algul endale ei oskagi lahti seletada. Nähes
ka vanemaid ja memmesid tantsimas, siis peaks
kõigile kohalolnutele väga selge olema, et tantsukultuuri pärandi säilitamine, edasiviimine ja
sellega tegelemine on meie kõigi mure. Läbi
mitmete põlvkondade see ka säilib, nii oli, on
ja peab ka edasi kestma!
Reimo Kaasiku, lapsevanem, hoolekogu
liige

L

astega oli võrratu töötada. Nad võtsid tantsu õppimist südamega ja tegid tööd hingega. Pärast esinemist oli tore vaadata laste säravaid silmi. See üritus peaks kujunema vallas
traditsiooniks. Nii oleks varsti kultuurimajas
palju tantsijaid ja tagatud rahvakultuuri järjepidevus.
Leili Veersalu, üks tantsuõpetajatest

11.

mail toimunud „Kolme põlvkonna
tantsupidu” on minu arust suurepärane üritus ja seda just sellepärast, et pakkus
koos tantsimise võimalust erinevatele põlvkondadele, tantsimas olid tantsijad alates lasteaialastest kuni pensionärideni välja. Vahva oli
vaadata, millise innuga lasteaialapsed tahtsid
esineda ja oma kaua aega õpitud tantsukava ette
kanda. Loodan, et selline tore üritus enne emadepäeva kujuneb Ambla vallas traditsiooniks.
Alari Kirt, vallavanem

Emadepäev Ambla Põhikoolis

12.

mai oli Ambla Põhikoolis pühendatud emadepäevale. Kell 9.00
hommikul koguneti kooli

saali, et kuulata 5. ja 6. klassi
esitlusi Ambla ajaloo ja vaatamisväärsuste kohta. Pärast esitlusi kogunesid kõik

koolimaja ette. Sagimist oli
palju ja mõne minuti pärast
võis näha, kuidas esimesed
grupid suundusid matkarajale, kõigil naeratus näol.
Matkarada algas Ambla kiriku
juurest, kulges mööda Pikka tänavat kuni vana sauna hooneni. Edasi suunduti piki jõekallast metsa.
Näha võis biotiike, rabajärve ja
kobraste tööd nii jõe ääres kui
rabajärves. Rada lõppes vallamaja juures. Raja läbisid õpilased,
õpetajad, emad, isad ja vilistlased
ning jõudu katsus ka vallavanem.
Esimesed rändajad saabusid rajalt juba tunni aja möödudes, viimastel tulijatel läks kaks tundi.
Matkarada oli umbes 6 km pikkune.

Noorsootöö vajab noorenduskuuri

14.
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mail kogunesid Ambla Põhikoolis erinevad spetsialistid, kes oma töö läbi on seotud kohalike laste ja noortega. Osa võtsid
Aravete Keskkooli huvijuht Kadri
Käärde, sotsiaalpedagoog Maiu Aun
ja psühholoog Katri Viitpoom; Ambla
Põhikooli huvijuht Käti Krimm; vallavalitsuse lastekaitsespetsialist Raili
Ambos, sotsiaalnõunik Katre Mägi ja
noorsootöötaja Annika Rohi.
Lisaks üksteise tööga tutvumisele ning
murede ja lootuste ärakuulamisele toimus
ka sisuline arutelu. Senini toimunud koostöö pole olnud piisav ja nüüd leiti, et aeg
on küps regulaarselt kooskäiva ümarlaua
loomiseks. Suur osa noortega tegelevatest
spetsialistidest tegeleb hetkel lisaks tööle ka
õpingutega - omandatakse erialaseid teadmisi kõrgkoolis või magistriõppes. Efektiivset koostööd on siiani takistanud mitmete
spetsialistide puudumine või vahetumine.
Siiski leiti, et koos on võimalik rohkem ära
teha kui igaüks eraldi. Iga spetsialisti tööülesannetes on mingil määral kattumisi, sarnane on ka töö üldine eesmärk. Meil kõigil
tuleb oma töös vastata küsimusele, millist
noort inimest me kasvatada tahame? Mida
on tänastel noortel vaja, et tulevikus edukalt toime tulla nii isiklikus elus kui ka Eesti
kodanikuna?
Hetke probleemidena toodi välja teismeliste noorte koolivälistel üritustel osalemise
vähene aktiivsus, koolinoorte madal initsiatiiv ja teisest küljest noortekeskuste väike
eelarve. Tunnistati, et Aravete Noortekeskus ei toimi hetkel nii nagu soovitakse, põh-

juseks asutuse tegevuse aktiivse korraldaja
puudumine.
Õppimine toimub läbi eeskujude. Kui
deklareerime, et tahame Ambla vallas rohkem näha rahulolevaid, aktiivseid, algatusja vastutusvõimelisi noori, peavad täiskasvanud ise olema eeskujuks. Võimalusi selleks
on meil, täiskasvanutel, mitmeid erinevaid:
huviringide eestvedamine, noorteürituste sponsoreerimine, probleemsele noorele
mentoriks olemine jne.
Leiti, et senisest efektiivsema töö tegemiseks võiks kohtumisel osalenud seltskond
luua mittetulundusühingu (MTÜ), läbi mille saaks meie valla kahte kohalikku noortekeskust hallata ja rohkem projekte ellu viia.
Eeskujuks toodi meie naaber, Albu vald.
Mõte mittetulundusühingu loomisest ei ole
uus, kui kahjuks ei ole eestvedajate leidmine
olnud edukas. Samas on sellel variandil mitmeid eeliseid. Mittetulundusühingu kaudu
oleks võimalik sammhaaval teostada unistust tõeliselt moodsast ja mitmekesiste võimalustega Aravete Noortekeskusest, tihendada koostööd noortega tegelejate vahel,
samuti oleks võimalik taotleda projektirahasid suuremast hulgast fondidest kui seni.
Arutelul osalejad leppisid kokku ka edasises tegutsemises. Enne MTÜ loomist on väga oodatud kõikide Ambla valla elanike laste- ja noorsootööga seotud mured, mõtted,
soovid ja ettepanekud. Kontakti võib võtta
kõigi arutelul osalenutega, ka e-aadressil
psyhholoog@aravetekk.ee.
Katri Viitpoom,
Aravete KK ja Ambla PK
koolipsühholoog

Pärast retke pakuti
koolimaja taga kõigile kehakinnitust ja loomulikult ei puudunud ka emadepäeva tort.
Kell 16 ootas kõiki kontsert
kultuurimaja saalis. Kuulda sai
Ambla Põhikooli laste laule, luuletusi, kitarrimängu ja klaveripalasid.
Tantsisid väikesed tüdrukud ja
poisid ning laulis Ambla kultuurimaja laulukoor. Kontsert oli südantsoojendav ja väga ilus.
Emadepäev möödus meeldejäävalt ja kenasti.
Käti Krimm, huvijuht

Ambla matkaraja kaardi ja
kirjelduse avaldame järgmises
Ambla Vallalehes.

Hei Sina, 10–15aastane Ambla valla
noor! Tule laagrisse!
Mis toimub? Ambla valla noorte karjääriteemaline suvelaager „Ma suudan, kui tahan”.
Kus toimub? Laager toimub Aravetel. Peastaap asub koolimaja pargis, mitmed töötoad
leiavad aset aga Kangrumäel. Söömas käime
kooli sööklas.
Millal? 30. juulist kuni 3. augustini.
Kellele mõeldud? Laagrisse on oodatud
kõik Ambla valla 10-15-aastased noored, kes
tahavad õppida, kogeda ja rõõmu tunda suvest
ning uutest tutvustest.
Mida veel peaks teadma? Tegu on linnalaagri tüüpi laagriga, st ööbime kodudes.
Laagrikasvatajad on sõbralikud, toimekad ja
mõistavad teha nalja. Osaleda saab põnevates
töötubades:
 helitehniku töötuba,
 massaaži töötuba,
 karikatuuri töötuba,
 kultuuri- ja koduloo töötuba,
 avaliku esinemise töötuba.
Palju maksab? Laagri osamaks 200 krooni
tasuda hiljemalt 25. juuniks Ambla Vallavalitsuse arveldusarvele 1120105842 Hansapangas.
Ülekandele lisada osavõtja nimi ja märksõna
„laager”.
Kelle käest infot saab? Kui Sulle jäi
miskit segaseks, siis võta ühendust peakorraldajaga telefonil 5663 8243 või kirjuta
huvijuht@aravetekk.ee või astu läbi Ambla
vallamajast. Laagri täpsem programm vt valla
veebilehelt www.ambla.ee.
Ootame Sind kindlasti!
Korraldajate nimel,
Kadri Käärde
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Ehitushooaeg on alanud

S

uvi on saabunud ja koos sellega
ehituste ning remontide kõrghooaeg. Eelmisel aastal Järvamaal esinduse avanud ehitustööriistade rendiﬁrma
Cramo Estonia AS eesmärk on aidata inimestel see töö kergemaks muuta, pakkudes selleks professionaalseid
tööriistu. Käeoleva artikliga tahaks
eeskätt Ambla valla elanikele tutvustada mitmeid tööriistu, mida esialgu ehk
ei osata meilt küsidagi.
Inimesed on hakanud lugu pidama privaatsusest ja selle üheks tunnuseks on kahtlemata
aed. Hetkel on bensiinimootoriga postiaugu
puurmasin äärmiselt nõutav kaup, mis tunduvalt kergendab aiapostiaukude tegemist. Järgmine äärmiselt nõutav mehhanism on erinevas
kaalus (80–600 kg) maatihendajad, sest ainult
nii on võimalik panna korrektselt kõnnitee
plaate või tihendada vundamendi alust. Suuremate betoonitööde korral on mõttekas rentida segumasin koos segukäruga ja betoonpõranda ühtlast siledust aitab saada betoonisilur
ehk kopter.
Palju ehitatakse ümber praegu küttekoldeid,

mis nõuavad erinevate aukude puurimist seina või põrandasse. Meilt on võimalik rentida
kuni 152 mm läbimõõduga teemantpuure, mis
läbistavad kergelt ka armeeritud betooni. Ümberehituste korral on seinte ja betoonpõrandate lõhkumiseks olemas suur valik perforaatoreid, millega saab hakkama iga töömees. Küllalt
moes ja samas vajalik on põrandate uuendamine või remont. Selles osas pakume erinevaid
põrandalihvijaid koos vastavate liivapaberite ja
viltketastega.
Alatine probleem on töötegemisega kõrgustes. Siin pakume klientidele nii käär- kui
poomtõstukeid, mis on võimelised tõstma kuni 15 m kõrgusele. Kui töö kõrgustes tuleb teha sisetingimustes, siis selleks on pakkuda välja väga kergelt ja kiirelt kokku monteeritavad
alumiiniumtellingud, millega saab tööd teha
kuni 12 meetri kõrgusel. Väga moes ja nõutavad on nn maalripukid, millega on väga mõnus
teha nii seinte kui lagede värvimistöid.
Suvel on kindlasti mõnel korral vaja pügada
hekki, seda aga on tunduvalt lihtsam teha hekilõikuriga. Hooldada on vaja ka muru, milleks
meil on mururullid ja trimmerid.

See kõik on aga ainult väike osa tööriistadest,
mida me pakume. Meil olevate tööriistade arv
ulatub sadadesse ja valik suureneb veelgi.
Ei ole mingit mõtet osta endale tööriista,
mida läheb vaja vaid kord-kaks aastas. Euroopas enamik ja isegi Eesti suuremad ehitusﬁrmad ei osta enam suurel arvul kalleid tööriistu, sest on jõutud arusaamale, et see ei tasu
ära. Kallis aparaat peab ennast tasa teenima.
Kui aga tööriist kuu töötab ja kaks kuud seisab, siis pannakse raha mõttetult seadme alla seisma. Edaspidi lisanduvad aga veel hooldus- , remondi- ja laokulud. Meilt aga saab
korras tööriista just siis, kui teil seda vaja on.
Seega, kui hakkate kodus remonti tegema,
siis enne poodi tormamist ja töö tegemiseks
vajamineva tööriista ostmist küsige seda hoopis meilt. Saate korraliku tööriista ja töö kiirelt tehtud ning raha jääb isegi soolaleivapeo
jaoks.
Meie telefon on 385 0554 ja koduleht
www.cramo.ee.
Priit Grünthal,
Cramo Estonia AS Paide osakonna
juhataja

Ära jäta raha riigile!
Erastamisväärtpaberid (EVPd), mille kehtivusaeg sel aasta lõplikult ümber saab, on üks
viimaseid meenutusi üleminekuajast, kui asusime taastama katkenud omandiõigusi ning seni
ühtne ja jaotamatu riigivara leidis endale taas
konkreetsed eraomanikud.
Alates eelmise aasta lõpust EVPsid erastamisel kasutada, osta ega müüa enam ei saa. Kui
Teil on aga jäänud arvele mingi hulk kasutamata jäänud EVPsid, saate 2. juulini taotleda
riigilt nende hüvitamist. Riik hüvitab kasutamata jäänud EVPd kursiga üks kroon ühe
EVP eest, seega saab hüvitise taotleja täpselt nii
palju raha, kui tal on arvel kasutamata jäänud
väärtpabereid.
Praeguseks on erastamisväärtpaberite hüvitamist taotletud umbkaudu 13 000 inimest.
Kokku eraldas valitsus kompensatsioonide
maksmiseks ainuüksi sel aastal 155 miljonit
krooni. Praeguseks on taotletud EVPde hüvitamist vaid 67,2 miljoni ulatuses.Tegelikult saaks
riik tänavu ja mõne järgneva aasta jooksul kokku hüvitada 396 miljonit krooni ehk üle kuue
korra rohkem! Pärast 2. juulit 2007 on aga
rong läinud ja need, kes selleks ajaks hüvitist
taotlenud pole, EVPde eest enam raha ei saa.
Kuidas hüvitist saab?
Kõigil tuleks igal juhul kontrollida, kas neil

on jäänud arvele üle 250 krooni väärtuses EVPsid – väiksemaid arveid riik ei hüvita. Arved võivad olla Hansapangas või SEB Eesti Ühispangas
– teised Eesti pangad EVPdega ei tegele.
Paljud arvavad, et kui pank läks pankrotti,
kadusid ka nende EVPd – see pole sugugi nii!
Pankrotistunud pankades asunud EVP-arved
viidi ka üle SEB Eesti Ühispanka või Hansapanka. Erandiks on EVEA pangas olnud EVP-arved, mis on säilinud üksnes erastamisväärtpaberite keskregistris. EVEA pangas oma EVP-sid
hoidnud inimesed peavad kasutamata jäänud
erastamisväärtpaberite eest hüvitise saamiseks
kõigepealt avama EVP-arve omal valikul kas
SEB Eesti Ühispangas või Hansapangas.
Hüvitise taotlemiseks tulebki esitada avaldus
selle panga kontoris, kes Teie EVP-arvega tegeleb. Pangatellerid annavad avalduse blanketi ja
juhendavad selle täitmisel. Avalduse esitamise
eest tuleb pangale maksta 50 krooni teenustasu. Hüvitise kandmine mistahes Eestis tegutseva panga kontole on tasuta, ülekanne välismaa
pankadesse maksab olenevalt pangast 300–500
krooni.
Millal raha arvele laekub?
Kõik, kes taotlevad õigeaegselt hüvitamist ja
kelle arvel on kuni 3000 krooni väärtuses EVPsid, saavad kogu hüvituse kätte 2007. aasta lõ-

pus. Suuremad summad hüvitatakse võrdsetes
osades kuni viie aasta jooksul: kuni 5000-kroonised arved kahe aasta jooksul, 5001–9000kroonised arved kolme aasta jooksul, 9001–
25 000-kroonised arved nelja aasta jooksul ja
sellest suuremad arved viie aasta jooksul. Igal
aastal teeb riik aasta viimases kvartalis hüvitise
saajale ühe ülekande.
Kes hiljaks jääb, see ilma jääb?
Pärast 2. juulit 2007 pangad enam avaldusi
vastu ei võta. Siiski – kui taotlus on väga erilisel põhjusel jäänud õigel ajal esitamata, saab
veel pöörduda rahandusministri poole, kes
võib mõjuva põhjuse korral ka hilinenud avaldusi vastu võtta.
Nüüd polegi muud, kui pass kätte ja kiirelt
panka järele kontrollima, kas ja kui palju Teil
võiks veel EVPsid alles olla!
Uku Hänni,
Rahandusministeeriumi halduspoliitika
nõunik
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Valla spordieluﬆ
Ambla valla KÜLALIIGALE jalgpallis registreerus 6
võistkonda enam kui 60 mängijaga.
Pärast kevadringi 15 kohtumist on liigas kaks
liidrit: võrdselt 3 võidu ja 2 viigiga juhivad FC
Jõud ja FC Suusk. Kolmandal kohal on 3 võidu
ja 2 kaotusega maxit SK; 4. kohal 2 võidu, 1
viigi ja 2 kaotusega 8. klass; 5. kohal 1võidu ja
4 kaotusega FC Päästjad ja 6. kohal 1 viigi ja 4
kaotusega Ambla PK.
Väravaküttide edetabelit juhib Marko Remlik
FC Jõudist 8 väravaga; järgnevad: Timo Lomp
(FC Suusk) 7 väravat, Kaido Bammer (FC

Spordisündmustest
Suusk) 5 väravat, Günther Siimenson (maxit
SK) 4 väravat ja 3 väravaga Priit Simson (FC
Päästjad), Raivo Niinepuu (maxit SK), Sirgo
Voore (FC Päästjad), Kristjan Tamtik (8. klass)
ja Igor Vološin (8. klass).
Külaliiga jätkub septembris 15 sügisringi
kohtumisega ja siis selgub juba lõplik paremusjärjestus.
Neljaetapilisest Ümber järve jooksust
KEVAD 2007 võttis osa 42 jooksusõpra JärvaJaani, Rakvere ja Ambla vallast. Oma vanuse-

gruppide võitjateks tulid Laura
Kallas, Johannes Jürisson, Karin
Kallas, Indrek Lumiste, Regina Sakkool, Sten
Selge, Marge Porkveli ja Mati Kõiv. Seeriavõistluse noorimate jooksjate eriauhinnad said
5-aastased Kaidy ja Keidy Kaasiku Aravetelt;
rohkearvulisim perekond 6 jooksjaga oli perekond Selge Järva-Jaanist.
Ümber järve jooksu seeriavõistlus jätkub
septembris 4 etapiga ja siis selguvad juba ka
selle aasta karikavõitjad.
Leo Matikainen, valla spordijuht

Spordisündmused JUUNIS, JUULIS
7. juunil kell 18 Kergejõustiku SV 1. etapp (100m, kaugus,
oda) Aravetel
9. juunil Ambla valla päevade
spordiprogramm Aravetel
16. juunil kell 12 Rannavolle
SV 1. etapp (mehed) Aravetel
17. juunil kell 12 Maastikurattasõidu SV 3. etapp Kangrumäel
23. juunil kell 18 Jaanipäeva jalgpall (VANAD–NOORED)
Arulagedal
30. juunil kell 12 Rannavolle
SV 2. etapp (mehed) Aravetel
5. juulil kell 18 Kergejõustiku
SV 2. etapp (kolmik, kuul, 400
m) Aravetel
6.-8. juulil Eesti XII Maaspordi-

mängud Valgas
13. juulil kell 18 Aravete
Rannavolle 2007 (M vet. P-18)
Aravetel
14. juulil kell 11 Aravete Rannavolle 2007 (mehed) Aravetel
15. juulil kell 12 Maastikurattasõidu SV 4. etapp Kangrumäel
19. juulil kell 18 Kergejõustiku
SV 3. etapp (200m, ketas, N 800
m, M 1500 m) Aravetel
20. juulil kell 18 Järvamaa MV
rannavolles (M vet.) Aravetel
21. juulil kell 12 Järvamaa
MV rannavolles (mehed), SV 4.
etapp Aravetel
29. juulil kell 12 Rava Rahvatriatlon Raval

Aravete Lasteaia spordipäev peeti 22. mail.
Spordipäeval olid võidukad tüdrukud (pildil vasakult)
Silvija, Janeli, Janika, Kristin, Kaidy ja Keidy. Poistest
võidutsesid Kristjan, Janar ja Taavi.

Järvamaa Lahtised Karikavõistlused Kiikingus

V

õistlused toimusid 19.
mail Ambla Kiigelandis.
Ambla võistlejatel läks hästi!
Eelnevalt tehti ka kõvasti trenni. Kurb on vaid see, et võrreldes
eelmise aastaga on võistlejaid vähemaks jäänud. Kuna tegemist oli
hooaja avaüritusega, siis loodan,
et järgnevatest üritustest, mis toimuvad suve jooksul üle vabariigi,
võetakse rohkem osa.
Täname Ambla valda, Eesti Kiikingi Liitu ja kõiki teisi, kes võistluste korraldamisele kaasa aitasid!
Järgmised võistlused toimuvad
Pärnumaal Paikusel 3. juunil. Seniks aga kõike kaunist ja külastage
ikka Kiigelandi!
Anu Valdmaa
Kiigelandi info
telefonil 511 3237

Tulemused
Tüdrukud kuni

12

aas-

tat: 1. Eva-Liisa Valdmaa (MTÜ
Kiigeland).
13–16-aastased neiud: 1.
Raili Laansalu (MTÜ Kiigesport); 2. Sadra Pikkur (SK Vabariigi Võllimees).
13–16-aastased noormehed:
1. Tõnis Männigo (SK ValmaTamme); 2. Siim Lind (MTÜ
Kiigeland); 3. Marten Lindre
(MTÜ Kiigeland).
Naisjuuniorid 17–20: 1. Katrina Sepp (SK Vabariigi Võllimees); 2. Liisi Pars (MTÜ
Kiigesport); 3. Johanna Sepp
(Haapsalu).
Meesjuuniorid 17–20: 1. Kaido Saks (MTÜ Kiigesport); 2.
Elari Ennok (SK Valma-Tamme);
3. Alo Rallmann (SK Vabariigi
Võllimees).
Mehed 21 ja vanemad: 1. Ivar
Fratsuzov (MTÜ Kiigesport); 2.

Alari Valdmaa (MTÜ Kiigeland);
3. Kristjan Männigo (SK ValmaTamme).
Meesseeniorid 50 ja vanemad: 1. Toomas Tuuna 52 (Kadrina vald).
Klubidevahelise
karikavõistluse punktid:

1. MTÜ Kiigeland (Ambla, Järvamaa) 68 punkti,
2. MTÜ Kiigesport (Harjumaa,
Tallinn) 57 punkti,
3. SK Vabariigi Võllimees (Pärnumaa) 45 punkti,
4. SK Valma-Tamme (Viljandimaa) 27 punkti.

Võitjad ja võistluste korraldajad pärast autasustamist
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EELK Ambla Maarja kirikus
teisipäeva hommikuti palvus kell 9.30.

Õnnitleme sünnipäevalapsi!
VALVE MUTTONEN
15.05.
BENEDIKT DISKO
11.06.
KALJU VARINURM
15.06.
ARVO MAAREND
28.06.
ENGELHARDT TAEL 19.06.
ARVI RAIK
08.06.
ELMAR TÕLDSEPP
24.06.
JEKATERINA KALME 18.06.
AINO ROSMAN
10.06.
KAMILLA NARITS
19.06.
HILDA SAVOLAINEN 09.06.
VILMA ALAKÜLA
15.06.
SILVIA SUI
03.06.
ASTA KASEVÄLI
15.06.
AINO-LUULE-KLAUDIA
NÄKK
27.06.
PILVI KÕIVA
04.06.
LEILI EPLIK
06.06.
LAINE RANDLA
06.06.

83
80
80
77
76
75
75
92
86
86
81
77
74
73

Koguduse kantselei asub pastoraadis:
Ambla, Valguse tee 2.
Telefonid 3834 033 ja 5647 1859.

TEATED
30. juunil kell 9–16 Aravete pargis
JAANILAAT
Kauplejad üle Eesti!
Tule kogu perega!
Info telefonil 58050167

73
72
72
72

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.

Bussiringid vallapäevadel
9. juunil 2007
Rava
10.30
Roosna
10.40
Reinevere
10.50
Jõgisoo tee rist 11.00
Ambla kirikuplats 11.05
Käravete
11.20
Kukevere
11.30
Aravete
11.45
Aravete
Kukevere
Käravete
Ambla
Jõgisoo
Reinevere
Roosna

18.00
18.15
18.25
18.40
18.45
18.55
19.05

Rava
Roosna
Reinevere
Jõgisoo
Ambla
Käravete
Kukevere
Aravete
10. juunil 2007
Aravete
Kukevere
Käravete
Ambla
Jõgisoo
Reinevere
Roosna
Rava

19.15
19.25
19.35
19.45
19.50
20.05
20.15
20.30
01.00
01.15
01.25
01.40
01.45
01.55
02.05
02.15

Gurud Paigaldus OÜ
otsib oma meeskonda tehnikuid,
kelle tööks on valve-, audioja videoseadmete paigaldamine.
CV saada aadressil cv@gurud.ee
küsi lisa tel 5047043
Gurud Paigaldus pakub Eesti turul nõrkvoolu süsteemide paigaldust ja müüki. Oma teenuse osutamisel lähtume
kliendi soovist ja kvaliteedist.

AMBLA
VALLALEHT

Ambla Maarja kirik on avatud teelistele
1. juunist kuni 5. augustini
reedeti kell 15–18, laupäeviti ja pühapäeviti kell 11–18.

Tähelepanu, Ambla valla TORDIMEISTRID!!!
Ootame teid osalema Ambla vallapäevadel 9. juunil 2007
TORDIOKSJONIL!
Soovijail palume ühendust võtta Katre Mägiga telefonil 383 4242
või 503 2456.

Perearsti suvised vastuvõtuajad
Perearst Enn Sults on
puhkusel 25. juunist kuni 15. juulini. Sel ajal töötavad Marika Luisk Aravetel
ja Laile Berg Amblas endistel aegadel. NB! Sel ajal ei
ole võimalik saada relvaluba,
mootorsõidukijuhi tervisetõendit ega vormistada puude
ja arstliku ekspertiisi (invaliiduse) dokumente!
16. juulist kuni 12. augustini, seoses Marika Luiski ja Laile Bergi puhkusega,
töötab Enn Sults järgmistel
aegadel.
Aravetel:
esmaspäeviti kell 8–12;
teisipäeviti kell 14–17.30;
kolmapäeviti vastuvõttu ei
ole! (vastuvõtt Amblas);

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

neljapäeviti kell 8–10.45 ja
laste aeg kell 11–12;
reedeti kell 8–12.
Amblas:
teisipäeviti kell 8–9;
kolmapäeviti kell 8–11.
Palun sügisel 1. klassi minevate laste vanematel võtta
varakult ühendust oma perearstiga, kuna võib olla vajadus
suunata laps eelnevalt ka erialaarstidele (näiteks eelkõige
silmaarstile), kuid suvel võivad olla pikad järjekorrad ja
nii ei pruugi 1. septembriks
dokumente valmis saada.
NB! Reedel, 22 juunil,
seoses töö- ja puhkeaja seadusega, on Aravetel ja Amblas
vastuvõtt kell 8–11, praksised suletakse kell 13.

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

