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Nalja ja naeru eakate huumoripäeval

J

ärvamaa pensionäride
huumoripäev peeti Kangrumäel 21. juulil, tänavu juba
kuueteistkümnendat korda.
Üritus on väga populaarne. Kui
esimestel aastatel osalesid ainult
Järvamaa eakate kollektiivid, siis
nüüd on huumoripäev kujunenud
juba üle-eestiliseks. Sel aastal võtsid Järvamaalt osa Paide Päevakeskuse, Väätsa, Koeru, Koigi eakate
kollektiivid ja Aravete „Vokiratas”.
Väljastpoolt meie maakonda osalesid Ardu,Väike-Maarja, Kiltsi, Põltsamaa, Kuusalu, Alavere, Udeva,
Laekvere eakate kollektiivid.
Kava oli pikk ja kestis üle kahe
tunni. Oli laulu, lugemist, tantsu
ja nalja. Registreeritud sai üle 300
osalise.
Rahvas otsustas, et huumoripäev on üks väärt traditsioon ning
et tuleme jälle kokku tuleval aastal
juulikuu kolmandal laupäeval, s.o
19. juulil 2008.
Huumoripäev möödus nalja ja
naeruga, kahju ainult, et vallavalitsuse poolt kedagi kohal ei olnud.
Täname Ambla valda rahalise
abi eest, samuti Aravete Kultuurimaja võimenduse eest!
Leili Veersalu, klubi „Vokiratas”

Majanduslike
huvide
deklaratsioonid

Spordielu

Õnnitleme

Huumoripäevalised lustakat eeskava jälgimas

Eeskava avasid esinejad Ardust

Järvamaa Omavalitsuste Liidu suvepäevadest

27.

juulil toimusid Järvamaa Omavalitsuste Liidu suvepäevad Kareda vallas Esna

külas.
Suvepäevade põhisisuks oli omavalitsuste vaheline
(mitme)võistlus teemal „Seiklusjutte maalt ja merelt”,
mis algas orienteerumismänguga ja lõppes vallavanemate
EM-iga, vahepealsed alad olid luudadega jalgpall, teatevõistlus, vabakava, sekretäride MM.
Seekord võitsid ülekaalukalt Ambla valla esindajad, kes
olid stabiilsed igas võistluses ning särasid ka meeldejäävate kostüümidega. Võiduga kaasneb ka kohustus korraldada järgmisel aastal Järvamaa Omavalitsuse Liidu suvepäevad.
Nellika Kondas, osaleja

Ambla valla võidukad neegrid
omavalitsusliidu suvepäevadel
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Aravete Keskkool
võtab vastu uusi õpilasi
Tule õppima Aravete Keskkooli!
Meil on armas kodune koolimaja kaunis pargis, kaasaegne ja pidevalt arendatav õpikeskkond, väga head sportimise ja muu huvitegevuse võimalused, head õpetajad, maitsev koolilõuna ja käimas mitmed
rahvusvahelised projektid.
I–IX klassi astujatel tuleb esitada avaldus, koopia lapse sünnitunnistusest, lapsevanema isikut tõendava dokumendi koopia, tervisekaart, foto (3x4).
X–XII klassi astumiseks on nõutav vähemalt rahuldav õppeedukus
ja hea käitumine. Esitada tuleb avaldus, isikut tõendava dokumendi
koopia, tervisekaart, põhikooli tunnistus/lõputunnistus, foto (3x4).
Avalduse vormi saab koolis kohapeal või kooli veebilehelt
www.aravetekk.ee (vt Info). Õpilaste vastuvõtu kord on samuti veebilehel.
Dokumente võetakse vastu Aravete Keskkoolis (Piibe
mnt 21 Aravete, tel 383 8940) tööpäeviti kell 9–13.
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Ambla Põhikool
võtab vastu uusi õpilasi
Tule õppima Ambla Põhikooli!
Meie kool on juba 141 aastat vana! Koolimaja on ilus ja armas, asub
kaunis ümbruses; kooli kollektiiv on sõbralik ja hooliv. Ambla Põhikool võtab vastu uusi õpilasi nii põhikooli (I–IX klass) kui koolieelikute mängurühma.
I–IX klassi astujatel tuleb esitada avaldus, koopia lapse sünnitunnistusest, tervisekaart ja foto (3x4). Avalduse vormi saab koolis kohapeal.
Mängurühma astujate kohta peab lapsevanem esitama avalduse,
koopia lapse sünnitunnistusest ja tervisekaardi.
Dokumente võetakse vastu Ambla Põhikoolis (Pikk 37
Ambla) alates 13. augustist tööpäeviti kell 9–11.
Lisainfot saab telefonil 383 4245 või 508 9855. Vaata ka meie veebilehte www.aliq.ee/amblapk.

Valla koduleheküljel tõstatatud aiamaade probleemist

J

ärvamaa Infoportaali
(www.jarva.ee) Ambla valla leheküljel olevasse
„külalisteraamatusse” on
viimasel ajal ilmunud valla
heakorda ja jäätmemajandust kritiseerivaid kirjutisi, konkreetselt on juttu ka
Aravete KETE aiamaadest.
Toome siinkohal selgituse tõstatatud probleemide
kohta.
Esiteks maakasutusest. Teatavasti on maa Eesti Vabariigis kas
eraomandis, munitsipaalomandis
või riigiomandis. Kuna maareform ei ole tänaseks veel lõppenud, siis on vähene osa maad veel
reformimata riigimaa.
Aiamaad Aravete alevikus ja
KETEs ning Jõgisoo külas suurelamute juures on antud elanike ka-

sutusse endistel kolhoosi aegadel
ja KETE õitseajal. Need maad on
käesoleval ajal juriidiliselt Ambla
valla halduses olevad riigimaad.
Seaduslikku alust ülalnimetatud kohtades maa kasutamiseks elanikel ei ole. Seda
seaduslikku õigust ei saa ka seada
reformimata riigimaale. Vald ei
ole senini sekkunud nende maade
kasutamisesse aiamaadena. Seni ei
ole aiamaade kasutamisega ka olulisemaid probleeme kaasnenud.
Aiamaa kasutajatel on võimalus
legaliseerida maakasutus, pöördudes ühiselt vallavolikogu poole
aiamaade munitsipaalomandusse
taotlemise sooviga ja selle hilisema rendile võtmise sooviga. Seni
kehtiva valla üldplaneeringu järgi
on sellele maale ette nähtud korter- ja pereelamute maa.

Teiseks jäätmemajandusest. Aiamaal ei teki olmejäätmeid, tekivad põhiliselt kompostitavad jäätmed ja aiamaa kasutaja
teab, et need tuleb komposteerida. Põõsaste ja puude oksad põletatakse sobival ajal päästeameti
loal samal aiamaal väikesel lõkkel,
pidades silmas kehtivaid tuleohutuse nõudeid. Aiamaa kasutaja likvideerib ise oma jäätmed, nagu ka
ükski individuaalelamu omanik ei
saa nõuda vallalt tekkinud jäätmete või okste äravedu, kuna see on
kinnistu omaniku kohustus.
Kokkuvõtteks sel teemal:
aiamaade kasutajad peavad ise
oma kasutatavad maad ja nende
ümbruse korras hoidma.
Kolmandaks prügikonteineritest. Veel oli probleemiks
paigaldatud pakendi- ja vanapa-

berikonteinerite tühjendamine.
Nimetatud konteinerid on paigaldanud
mittetulundusühing
ETO (Eesti Taaskasutuse Organisatsioon) koostöös Ambla valla ja
Väätsa Prügilaga, kes ka nimetatud konteinereid tühjendab.
Kuna tühjenduspiirkond on
suur ja paarisnädalatel tühjendatakse ühtesid konteinereid ning
paaritutel nädalatel teisi konteinereid, võib aeg-ajalt tekkida tõrkeid tühjendamisel. Elanikele see
küll ületamatuid probleeme ei tohiks tekitada (pakend, vanapaber
ja kartong ei rikne ega haise ning
kogused ei tohiks olla väga suured).
Milvi Kirsi,
maaspetsialist
Ants Saariste,
keskkonnaspetsialist
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Elukoha registreerimisest

R

ahvastikuregistri seaduse § 391 paneb isikutele
kohustuse hoolitseda enda
ja oma alaealiste laste ning
eestkostetavate elukoha aadressi õigsuse eest rahvastikuregistris.
Rahvastikuregister on riiklik register. Sinna kantud andmed on õigusliku tähendusega, mis tähendab,
et avalike ülesannete täitmiseks
lähtutakse sinna kantud andmetest.
Seetõttu on oluline, et rahvastikuregistris olev elukoht langeks kok-
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ku tegelike andmetega.
Rahvastikuregistri andmed võetakse aluseks Riigikogu, Euroopa
Parlamendi ja kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel, rahvahääletustel ja rahvaküsitlustel. Oluline
on see eelkõige ühe tähtsama kodanikukohustuse täitmiseks, kus isik
saab demokraatlikus riigis kõrgeimat riigivõimu teostada.
Teiseks on elukoha registreerimine vajalik, kuna rahvastikuregistri andmed on aluseks kohaliku
omavalitsuse eelarvesse laekuvate

maksude arvestamisel. Maksude
laekumisest sõltub aga valla arenguvõimelisus.
Meeles tuleks pidada, et rahvastikuregistrisse kantud elukoha aadress ei anna isikule õigust kasutada
aadressijärgset ruumi elukohana,
kui puudub ruumi kasutamise õigus ehk üürileping või mõni muu
kokkulepe omanikuga. Omanikuna
ei tasu üürnike või muude isikute
sissekirjutust karta, sest see ei anna neile suuremaid õigusi kui on
omanikul. Omanikul on ühtlasi õigus oma kinnisasjalt välja kirjutada
need, kes seal ei ela. Väljakirjutust
saab teha ka kohaliku omavalitsu-

se täpsusega, seega pole vaja teada, kuhu eelmised elanikud kolisid
vms.
Elukoha registreerimise kohta
leiate infot Ambla valla veebileheküljelt www.ambla.ee rubriigist
„Kui ma tahan…” või astuge läbi
vallamajast (Lai 22, Ambla). Tööaeg Ambla vallamajas: E–N kell
8–16.30 ja R kell 8–15.
Kallid Ambla valla elanikud, hoolige endast ja oma
vallast ning ärge unustage
täitmast ka oma kohustusi!
Nellika Kondas,
vallasekretäri praktikat sooritav
Sisekaitseakadeemia üliõpilane

Tulekustuti muutub aina vajalikumaks

M

õni kuu tagasi “Pealtnägijas” näidatud lõik
tulekustutite hooldamisest ja
jahust tulekustutites tekitas
inimeste hulgas mõneks ajaks
kõneainet. Kahjuks oli antud
saatelõigus palju ebapädevat
informatsiooni, mis tekitas
niiviisi parajalt segadust.
Kindlasti ei laeta ühtegi tulekustutit jahuga, välja arvatud juhul,
kui seda teeb keegi pahatahtlikult.
Kunagi ei saa ju välistada asjaolu, et
kustuti omanik laseb kustuti tühjaks ja seejärel täidab selle ise ükskõik millega.
Tulekustuti hooldamise teemat
edasi arendades tahaks aga eelkõige asutustele, kes koostavad juba
järgmise aasta eelarveid, soovitada
vaadata kindlasti üle oma pulberkustutid. Käesoleval ja veel kahel
järgneval aastal täitub paljude asutuste pulberkustutitel 10-aastane
hoolduste vaheline tähtaeg. See tä-

Kuldleer

K

uldleer Ambla Maarja
kirikus toimus pidulikus
õhkkonnas pühapäeval, 15.
juulil.
Osavõtjaid oli kokku täiusliku arvu jagu – 10 juubilari, 4 omaaegset
leeripoissi ja 6 leeritüdrukut. Ühel
osavõtjal möödus 55 aastat leerist
Tallinna Kaarli kirikus, teised kõik
olid Ambla 1957. aasta 14. juuli lee-

hendab seda, et senise iga kahe aasta taguse ja mõnikümmend krooni
maksnud kontrolli asemel tuleb arvestada kas kustuti täishooldusega
või uue kustuti muretsemisega.
Rahaliselt maksab kustuti selline
täishooldus pea samapalju kui uue
kustuti muretsemine. Eriti nüüd,
kus hooldajad asendavad uue „jahuskandaali” vältimiseks vana pulbri kindlasti uuega, kuigi seadus ei
nõua vana pulbri asendamist uuega, kui pulber on sõelutav, voolav
ja kvaliteetne.
Lisaks on avalikult juba maha
öeldud, et päästeteenistusi ootab
ees järjekordne – ei tea, mitmes
– reform, mis ei tähenda maaelaniku jaoks üldjuhul mitte midagi
muud kui teenuse kiiruse ja kvaliteedi halvenemist. Tulekahju korral
on aga aeg teatavasti kõige olulisem
faktor. Seetõttu on lisaks asutustele
ja ettevõtetele ka eramajade omanikel lausa soovitav omada kodus

töökorras ja kontrollitud kustutit.
Pea iga päev loeme lehtede esikülgedelt uudiseid uute ja uute
mahapõlenud hoonete kohta. Kuid
tihti ei panda ehk tähele, et selles
artiklis on kindlasti olemas lause:
„Tuletõrje kohale jõudmise ajaks
oli hoone lausleekides.” Selle lause kirjutamise põhjusi on tavaliselt
kaks: tulekahju avastatakse kas liiga
hilja või asub lähim päästeteenistuse komando liiga kaugel. Praeguse
reformi suund kisub sinnapoole,
et tulekahju avastamise kiirust tahetakse küll suitsuandurite abiga
tõsta, aga samal ajal vähendatakse
komandodes töötajate arvu, mis
omakorda pikendab päästeteenistuse kohalejõudmise aega.
Seega tuleks meil kõigil hakata
senisest rohkem muretsema, kuidas võidelda avastatud tulekahjuga seni, kuni päästeteenistust veel
kohal ei ole ehk eelkõige tulekahju
algfaasis. Selleks on pulberkustuti

just õige vahend.
Kui olete jõudnud ehitada maja, siis peaks jõudma muretseda
majja ka 1–2 tulekustutit. Kui siis
olete endale selgeks teinud, kuidas
kustutit õigesti kasutada, siis olete astunud pika sammu oma kodu
turvalisuse tõstmisel. Ärge hakake tulekustuti muretsemise peale
mõtlema alles siis, kui punane kukk
on juba tiibu lehvitama hakanud.
MTÜ Aravete Tulehoidja teeb
omalt poolt kõik selleks, et kvaliteetsed tulekustutid oleksid teile
võimalikult odavalt ja hõlpsalt kättesaadavad. Asutustele ja ettevõtetele, kes soovivad muretseda kustuteid suuremas koguses, on alati
võimalik teha eraldi hinnapakkumisi. Suure vea teevad need asutused, kes pööravad tuleohutusele
tähelepanu alles siis, kui inspektor
uksele koputab.

rilapsed.
Kokku oli tollal leeris kirjade järgi
72 neidu ja noormeest. Seega valdav
osa Ambla kihelkonna noortest. Kahel paaril oli leeripüha järel kohe ka
kiriklik laulatus.
See oli aeg, mil Siberist tulid tagasi
sinna küüditatud ning Paide rajoonis
peeti esimesi kommunistlikke suvepäevi. Viimased ristiti rahvasuus küll
peagi „võsaleeriks”.
Leeriaeg kirikus pool sajandit tagasi oli lühike ning kestis vaid kolm

päeva ehk ühe nädalavahetuse. Reedel pidas õpetaja tunnid ja andis üles
õppetükid, laupäeval vastati, seejärel
pesti ning kaunistati kirikut ja pühapäeval toimus leeripüha.
Vaatamata leeriaja lühidusele oli
õpilastes kristlikku mõistmist ja arusaamist omajagu. See oli kaasa saadud
oma kodudest ja vanematelt ning vana-vanematelt. Ka ei olnud ideoloogiline töötlemine jõudnud veel lüüa
meie rahva hinge ja mällu väga sügavaid ja parandamatuid haavu.

Leeripüha ilm pool sajandit tagasi
oli väga soe ja päikseline ning kirik
oli puupüsti rahvast täis. Lilli oli nii
palju, et mitmelgi neiul ei tahtnud
need sülle ära mahtuda.
Taaskohtumine, kellel kuude ja
aastate, kellel poole sajandi järel, oli
väga eriline ja tundeline. Omavahelisteks vestluseks ja meenutuste vahetamiseks andis hea võimaluse enne tänujumalateenistust pastoraadis
kaetud kohvilaud.

Priit Grünthal,
MTÜ Aravete Tulehoidja

( Järgneb lk 4)
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EASi toetusel parendati koolimajade energiasäästu

(Algus lk 3)

E

ttevõtluse Arendamise
Sihtasutus (EAS) on Eesti
riikliku ettevõtluse tugisüsteemi üks suurimaid institutsioone, pakkudes ettevõtjatele, teadusasutustele, avalikule
ja kolmandale sektorile ﬁnantseerimistooteid, nõustamist, koostöövõimalusi ja
koolitust.
Ambla vald on saanud koostöös
EASiga erinevaid toetusi, kuid rahaliselt mahukaim on neist hasartmängumaksust
regionaalsete investeeringutoetuste andmise
programm. Programmi vahenditest toetatakse regionaalseid investeeringuid hoolekande, õppimise,
sportimise ja vaba aja veetmise tingimuste parandamiseks laste, noorte, perede, vanurite ja puuetega inimeste jaoks.
Käesoleval aastal said Ambla valla munitsipaalasutustest nimetatud

Ambla Põhikooli uued aknad (II korrusel)
programmist EASi vahendusel suurimad investeeringutoetused Ambla valla koolid kogusummas 603 tuhat krooni.
Aravete Keskkoolile eraldati sellest 350 tuhat krooni, millega
vastavalt toetuslepingule rekonstrueeritakse hoone uue osa keskküttesüsteem. Tööde kogumaksumus on 629 548 krooni.
Ambla Põhikool sai 253 tuhat
krooni toetust akende vahetuseks
(kogumaksumus 318 tuhat krooni).

Mõlemad investeeringud parendavad märgatavalt hoonete energiasäästu ning parandavad õpilaste
õppetingimusi ja muudavad tervislikumaks hoonete sisekliima.
Käesoleval aastal toimub sama
programmi raames veel üks taotlusvoor, kuhu on meil kavas esitada taotlus Aravete Lasteaia sõimerühma ruumide väljaehitamisega
seotud kulude toetamiseks.

Kes teeb, kui ise ei tee?

konkurentsivõimet läbi kogukonna
kaasamise ja tugevdamise. Programmi raames toetatavate tegevuste loetelu on pikk, alates koolitustest ja ürituste korraldamisest kuni
kooskäimiskohtade (külamajade,
-platside) ehitamise ja sisustamiseni.
Sel aastal on kohaliku omaalgatuse toetuse suurus kohaliku
tähtsusega (ainult oma küla jaoks
mõeldud) projektidele kuni 25000
krooni ja maakondliku või laiema
tähtsusega projektidele kuni 50000
krooni. Toetuse taotleja omapoolne osa peab olema vähemalt 10 %
projekti kogumaksumusest. Omaosaluse katmiseks on võimalus kas
ostida sponsoreid või taotleda raha
Ambla vallalt seltsitegevuse toetamise korra alusel.
Kes siis teeb, kui ise ei tee?

E

lus on ikka nii, et kui ise
ei tee, siis ei tee keegi.
Kehtib see ka meie külade
ja külarahva kohta. Meil on
mõned tegusad külaseltsid ja
tublid eestvedajad-aktivistid,
kuid selleks, et midagi käegakatsutavat ja silmaga nähtavat oma kodupaigas ära teha,
ei piisa üksnes eestvedajate
vaimujõust ja käterammust
– raha on ka vaja.
Kust saab külaselts raha?
Oma liikmetelt liikmemaksu küsides? Seda oleks küll palju tahetud,
arvestades, et aktiivsemad liikmed
kulutavad nagunii palju oma aega,
isiklikke töövahendeid, materjale ja
muud, mis parajasti vaja – see kõik
on n-ö mitterahaline panus külaseltsi tegevuste ja oma küla heaks.
Teine lähem võimalus: küsida vallalt. Selleks on Ambla vallal
ka vastav seltsitegevuse toetamise kord ehk pika nimega määrus
„Ambla valla eelarvest kultuuri-,
noorsoo- ja spordiprogrammide,
elukeskkonna arendamise ja kohaliku omaalgatuse toetuste taotlemise, andmise ja kasutamise kord”,

Kuldleer

vallavolikogu 15. märtsi 2007 määrus nr 7. Selle korra järgi on käesoleval aastal mittetulundusühendustele antud vallaeelarvest toetusi
juba 297493 krooni väärtuses.
Järgmine võimalus on taotleda
toetust muudest fondidest, programmidest. Üks tuntuim ja juba
mitu aastat kasutada olnud võimalus on kohaliku omaalgatuse
programm, mille taotlusvoorud
ehk toetuse taotlemise tähtajad on
regulaarselt kaks korda aastas: kevadel (sel aastal oli 15. aprillil) ja
sügisel (1. oktoobril). Kohaliku
omaalgatuse programmist on viimasel ajal näiteks toetust saanud
MTÜ Aravete Tulehoidja (2006. a
7000 kr), MTÜ Kiigeland (2006. a
30000 kr ja 2007. a 45000 kr),
MTÜ Kangrumäe Külakultuuri
Edendamise Selts (2007. a 23110
kr).
Kohaliku omaalgatuse programmi kaudu toetab Eesti riik maapiirkondades tegutsevaid kodanikeühendusi (külaseltsid jt MTÜd, sh
kogudused; sihtasutused ja seltsingud) eesmärgiga edendada kohalikku arengut ja tõsta piirkondade

Andrus Mikson,
abivallavanem

Kutsun üles kõiki meie vallas tegutsevaid külaseltse ja teisi kodanikeühendusi kasutama võimalust ja
taotlema oma tegevustele toetust!
Kohaliku omaalgatuse programmi tähtaeg – 1. oktoober – tundub küll kaugel olevat, aga projekti
ja taotluse ettevalmistamisega tuleks juba alata. Kogu vajalik teave
(sh taotlusvormid) on Ettevõtluse
Arendamise Sihtasutuse (EAS) vee-

Vaatamata kergele uduvihmale,
mindi kirikusse kahekaupa protsessioonikäigus nii nagu kord aastakümnete eest.
Seekord olid altari ette astujateks: Valdek Berendsen, Venno
Saame, Laine Murdoja, Maia Luule Nõlvak (neiuna Lindmaa), Laine
Võhma, Toivo Rello, Eila Plaksina
(neiuna Rouhiainen), Liidia Pihel,
Vahur Rumberg ja Ellen Vestong
(neiuna Allikvee). Üheskoos tunnistati oma kristlikku usku ja saadi
osa altari sakramendist. Asetati ka
lilli kunagise leeriõpetaja, praost
A. Vatteri hauale.
Suur tänu kõigile osavõtjatele,
kes selle päeva eriliseks ja meeldejäävaks tegid! Eriline tänu aga
kuulub Ellenile, kes tegi ära suure eeltöö osavõtjate kohta vajalike
andmete otsimisel ja leidmisel.
Tõnu Linnasmäe,
EELK Ambla Maarja koguduse õpetaja

bilehel www.eas.ee (vt „Avalikule
ja mittetulundussektorile” ja „Kohaliku omaalgatuse programm”).
Samuti soovitan juba mõelda
Ambla vallaeelarvest järgmiseks
aastaks toetuse taotlemisele, sest ka
meie oma valla toetuste taotlemise
kord näeb ette tähtaja 1. oktoober. Vajalik teave ja taotlusvormid
on Ambla valla veebilehel www.
ambla.ee (vt „Kultuuri-, noorsoo-,
spordiprogrammide ja külaelu toetamise kord”). Toetamise korrast
kirjutasin pikemalt ka Ambla Vallalehe aprillikuu numbris (lk 4-5).
Soovitan külaseltsidel mõelda läbi ja kokku leppida oma 2008. aastaks soovitavad tegevused ja võimalused, samuti võimalused lisaraha
taotleda ning seejärel teha Ambla
vallale taotlus tegevustoetuse saamiseks 2008. aastaks, kuhu oleksid
juba kõik üritused ning ka muude
projektide omaosalused sisse arvestatud. Siis on meil võimalik teie
taotlusi valleelarve koostamise käigus juba maksimaalselt arvestada.
Hiljem taotlust esitades võib juhtuda, et eelarvesse pole lihtsalt sellist
raha jäänud, mida seltsitegevuseks
kasutada.
Jõudu ja edu isetegemiseks!
Merike Koov, arendusnõunik
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Valmimas on Aravete Agro OÜ Mägise suurfarmi
keskkonnamõju hindamise aruanne

K

äesoleva artikliga soovime tutvustada Ambla valla elanikele Ambla
vallas Mägise külas asuva Aravete Agro
OÜ-le kuuluva Mägise suurfarmi kavandatavat juurdeehitust ning sellega
seonduvalt keskkonnamõju hindamise
aruannet.
Vabapidamisele ülemineku kohustus
alates 2011. aastast
Aravete Agro OÜ planeeritava tegevuse
eesmärgiks on rajada juba olemasoleva Mägise farmikompleksi juurde lisaks olemasolevale
1200-kohalisele veiselaudale veel 600-kohaline
vabapidamislaut. Sellega kasvab loomade arv
praeguselt umbes 1200-lt veiselt 1800-ni. 1800
loomakohta on ühtlasi ka kavandatava kompleksi maksimaalne mahtuvus. Keskkonnamõju
hindamisel on aluseks võetud just maksimaalne
loomakohtade arv, et hinnang peegeldaks võimalikult ligilähedaselt tegelikke mõjusid kõige
halvema võimaliku olukorra puhul.
Vajadus kavandatava tegevuse järele tuleneb Euroopa Liidus 1. jaanuarist 2011 kehtima
hakkavast nõudest, mille kohaselt tuleb lõpetada lõaspidamine ja üle minna vabapidamisele.
Vabapidamislauda rajamisega alustab Aravete
Agro OÜ varakult oma tegevuse keskkonnanõuetega vastavusse viimist. Kavas on loomad
uude lauta üle tuua teistest Aravere Agro OÜle kuuluvatest nõuetele mittevastavastest lautadest.
Keskkonnamõju hindajateks valiti
eksperdid ELLE OÜ-st
Tuginedes keskkonnamõju hindamise ja
keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse nõudele,
tuleb veisefarmidele, milles peetakse üle 450
lüpslehma, läbi viia keskkonnamõju hindamine.
Keskkonnamõju hindamise eesmärgiks on
välja selgitada, millised on veisepidamise eeldatavad mõjud ümbritsevale keskkonnale, kuidas
negatiivseid mõjusid on võimalik vältida ning
vähendada ja positiivseid mõjusid suurendada.
Aravete Agro OÜ on valinud keskkonnamõju
hindajateks eksperdid keskkonnakonsultatsiooni ettevõttest Estonian, Latvian & Lithuanian
Environment OÜ (ELLE OÜ). ELLE OÜ omab
pikaajalist töökogemust keskkonnavaldkonnas
ning on hinnanud paljude põllumajandusettevõtete tegevusega eeldatavalt kaasnevaid keskkonnamõjusid. Keskkonnamõju hindamise viib
läbi ekspertrühm juhteksperdi juhtimisel.
Sõnnikuhoidlale kolm
asukohaalternatiivi
Veiste pidamiseks kavandab Aravete Agro
OÜ kasutusele võtta parima võimaliku tehnika.

Loomi hakatakse pidama vabapidamisel külmlautades.
Mägise suurfarmis toodetakse põhiliselt vedelsõnnikut, vasikalaudas ka väheses koguses
tahesõnnikut. Sõnniku nõuetekohaseks käitluseks tuleb rajada üks lisahoidla. Hoidla jaoks
kaalub arendaja kolme võimalikku asukohta.
Nendeks on:
1. farmikompleksiga samasse asukohta –
Mägise küla Suurfarmi kinnistule;
2. Käravete alevikus asuvale Käravete suurfarmi kinnistule või
3. Kukevere külas asuvale Laagri sigala kinnistule.
Keskkonnamõju hindamisel hinnatakse kõigi
asukohtade võimalikku positiivset ja negatiivset
keskkonnamõju. Võrdluse tulemusena tuuakse
välja variant, mis on minimaalse keskkonnamõju tõttu eelistatud. Põldudele on kavas sõnnikut hakata laotama lohisvooliksüsteemi kasutades või sõnnikut otse pinnasesse viies. Tegemist
on hetkel sõnniku laotamise parima võimaliku
tehnikaga.
Sõnnikukäitlusel ennetatakse
avariisid ning kasutatakse parimat
võimalikku tehnikat
Veiste pidamisega kaasneb terve rida erineva olulisusega keskkonnamõjusid. Tavapäraselt
on kohalike elanike seisukohalt kõige rohkem
murettekitavad võimalikud lõhna ning pinnaja põhjavee reostuse probleemid.
Sõnnikuhoidla võimalikud asukohad paiknevad Pandivere kõrgustiku jalamil, Pandivere ja
Adavere-Põltsamaa nitraaditundlikul alal. Seetõttu on põhjavee kaitstus oluliseks keskkonnaaspektiks. Peamine nii pinnavett kui ka põhjavett mõjutav tegevus on sõnnikukäitlus, eriti
sõnniku koostises olevad toitained (lämmastik,
fosfor, kaalium).
Farmi juures on neli betoonelementidest vedelsõnnikuhoidlat, millest kolm on suurfarmi
kasutuses. Tänu lekkekindlatele laudakonstruktsioonidele ning kinnisele sõnnikukäitlussüsteemile on oht saasteainete põhjavette sattumiseks sõnniku kogumiselt ja käitluselt ning
hoidmiselt väga väike. Põhjavee saastumise oht
võib tekkida sõnnikukäitlussüsteemi või - hoidlaga seotud avarii korral. Saastumise ohtu vähendatakse kontrollsüsteemide ja erinevate ennetavate meetmete rakendamisega, mis on ka
olemasolevas farmikompleksis kasutusel.
Vedelsõnnikut laotatakse vastavalt Järvamaa
keskkonnateenistusega kooskõlastatud vedelsõnniku laotusplaanile. Seoses sõnniku äraveo ja laotamisega suurenevad ka heitekogused õhku, mis on külaelanike suurim mure.
Kõige enam tekitavad probleeme ammoniaak,

divesiniksulﬁid, metaan ja nn lõhnaühendid.
Sõnniku laotamise ajal tekkivat heidet loetakse hajusaks ja kontrollimatuks heiteks. Heite suurus oleneb kasutatavast laotustehnoloogiast, mulla või pinnase parameetritest ning
kliima tingimustest nagu tuultesuund ja tugevus, õhuniiskus jne. Kõige rohkem tekib lõhnaühendite heidet õhku, kui sõnnikuhoidlates
asuvat sõnnikut hakatakse segama väljaveoks
ning laotamise ajal. Põldudele vedu toimub ainult vegetatsiooniperioodi ajal ning põldudele
laotamisel lõhnaained hajuvad 24 tunni jooksul
pärast laotamist.
Viimane sõna jääb Ambla
Vallavalitsusele
Keskkonnamõju hindamine on algatatud kavandatava tegevuse jaoks ehitusloa saamiseks.
Keskkonnamõju hindamise aruanne on abivahend Ambla Vallavalitsusele ehitusloa väljastamise otsuse juures.
Seega, keskkonnamõju hindamise aruanne
ei ole dokument, mis teeks otsuse kavandatava
tegevuse lubatavuse kohta või mis oleks ainuüksi aluseks vallale oma otsuse tegemisel. Lõpliku otsuse ehitusloa väljaandmise kohta teeb
siiski Ambla Vallavalitsus.
Kõigil huvilistel on võimalik aruande valmimisel sellega vähemalt kahe nädala jooksul tutvuda ning esitada omapoolseid kommentaare,
küsimusi ja ettepanekuid nii kavandatava tegevuse kui ka keskkonnamõjude hindamise kohta
keskkonnamõju hindamise aruande avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu ajal. Palume jälgida
vastavaid teateid!
Diana Vaab, ELLE OÜ
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Majanduslike huvide deklaratsioonid
Vastavalt korruptsioonivastase seaduse § 15 ja Ambla
Vallavolikogu määrusele nr 6 23. märtsist 2006 kuuluvad
Ambla Vallalehes avalikustamisele järgmised volikogu liikmete ja vallavalitsuse liikmete ning ametnike andmed:
1. Ees- ja perekonnanimi.
2. Ametinimetus.
3. Kinnisvara.
4. Registrisse kantud autod, vee- ja õhusõidukid.
5. Aktsiad, väärtpaberid.
6. Pangaarved (pank, arveliik, nende arv).
7. Võlad pankadele ja teistele eraõiguslikele isikutele.
8. Muud varalised kohustused.
Aive Kukk 2.Volikogu liige. 3.
Elamumaa Aravetel ½, elamu Aravetel ½. 4. Sõiduauto Ford Scorpio
1990 ½, sõiduauto Mitsubishi
Space 1994 ½. 5. Aravete Agro OÜ
osa väärtusega 4098. 6. Hansapank
arveldusarve, SEB Eesti Ühispank
arveldusarve. 7. – . 8. – .
Andrus Mikson 2.Abivallavanem. 3. Maatulundusmaa Ambla vallas ½, elamumaa Ambla vallas
½. 4. Sõiduauto Audi 100 1994 ½.
5. OÜ I&J Trade osakud väärtuses
40000. 6. Hansapank arveldusarve ja laenukonto. SEB Eesti Ühispank arveldusarve. 7. Hansapank
304685; Hansapank 418960. 8. – .
Ants Saariste 2. Keskkonnaspetsialist. 3. Korteriomand Tapal,
elamumaa Saksi vallas Lääne-Virumaal, kolm maatulundusmaad Rapla vallas Raikkülas ½. 4. Sõiduauto
Opel Astra 1995. 5. – . 6. Hansapank arveldusarve. 7. – . 8. – .
Ants Siivard 2. Volikogu liige.
3. Korter Aravetel. 4. Sõiduauto
Opel Vectra 1994, sõiduauto VAZ
2104 1985, kaubik Ford Express
1998. 5. – . 6. SEB Eesti Ühispank
arveldusarve. 7. – . 8. – .

Arlet Palmiste 2. Volikogu liige. 3.Elamu Ambla vallas. 4. Sõiduauto Ford Mondeo 1997, sõiduauto Ford Courier 1993. 5. Intro
Meelelahutus OÜ osak väärtuses
20000; Arulepiku OÜ 2 osakut
väärtuses 40000. 6. Hansapank arveldusarve, SEB Eesti Ühispank arveldusarve. 7. SEB Eesti Ühispank
laen 305000. 8. – .
Enn Sults 2. Volikogu liige.
3. Korter Aravetel. 4. – . 5. – . 6.
Hansapank arveldusarve, SEB Eesti
Ühispank kaks arveldusarvet. 7. – .
8. SEB Eesti Ühispank liising.
Harri Lepamets 2. Volikogu
liige. 3. Elamumaa Käravetel ½. 4.
– . 5. – . 6. Hansapank arveldusarve, SEB Eesti Ühispank arveldusarve, Hansapank arve. 7. Hansapanga
laen 116126. 8. – .
Katre Mägi 2. Sotsiaalnõunik. 3. Elamumaa Sääskülas. 4. – .
5. KLVT Kalev väärtuses 1435. 6.
SEB Eesti Ühispank arveldusarve,
Hansapank arveldusarve. 7. SEB
Eesti Ühispank õppelaen 50195;
SEB Eesti Ühispank eluasemelaen
12271 EUR. 8. – .
Leili Veersalu 2. Volikogu lii-

ge. 3. Elamu Ambla vallas. 4. Sõiduauto Mazda 626 1986, sõiduauto
Renault 1981. 5. – . 6. Hansapank
arveldusarve. 7. – . 8. – .
Madli Põder 2. Volikogu liige.
3. Elamu Ambla vallas ½. 4. – . 5.
– . 6. Hansapank arveldusarve, SEB
Eesti Ühispank arveldusarve. 7. – .
8. Õppelaenu käendus 55500.
Marje Arraste 2. Pearaamatupidaja. 3. Kinnistu Tamsalu vallas
Lääne-Virumaal ½, korteriomand
Tamsalu vallas Lääne-Virumaal ½.
4. – . 5. – . 6. SEB Eesti Ühispank
arveldusarve, Hansapank arveldusarve, Sampo pank arveldusarve. 7.
– . 8. – .
Marta Kondas 2. Volikogu liige. 3. Maatulundusmaa Põltsamaa
vallas Jõgevamaal 1/5, maatulundusmaa Pajusi vallas Jõgevamaal
1/3, elamumaa Aravetel. 4. Sõiduauto BMW 1994. 5. Aravete Agro
OÜ osa väärtuses 1200. 6. Hansapank arveldusarve, Sampo pank arveldusarve. 7. – . 8. – .
Merike Koov 2. Arendusnõunik. 3. Korter Jänedal Lääne-Virumaal. 4. Sõiduauto Hyundai Accent
2001. 5. SEB Eesti Ühispank kasvufond 3218. 6. Hansapank arveldusarve, SEB Eesti Ühispank arveldusarve. 7. – . 8. Hansapanga
käendusleping.
Priit Grünthal 2. Volikogu liige. 3. Korter Aravetel ½. 4. Sõiduauto Opel Omega 1991 ½. 5. SEB
Eesti Ühispank investeerimishoius
nr 32 600 EUR. 6. SEB Eesti Ühispank arveldusarve. 7. – . 8. – .
Raido Rohi 2. Volikogu liige. 3. – . 4. Mootorratas Suzuki
GSF 1200S 2000. 5. – . 6. Hansa-

Aravete Kultuurimajas 7. augustil kell 20
EKMA kontsert-installatsioon Dagerrotüübid
on Taani kultusﬁlmile Kuristik
(1911) S. Kuntu poolt loodud
muusika, mis algselt oli mõeldud
vaid ühekordseks esitamiseks koos
eelpool mainitud ﬁlmiga Eesti Ajaloomuuseumis. Taustamuusikaks
kavandatu aga kasvas oma raamidest välja ja sai iseseisvaks kontserdiks Dagerrotüübid.
EKMA koosseis on kuulajatele/vaatajatele tuntud Eriti Kurva

Muusika Ansambli ülesastumistest
ja kui viimane on oma kontserditel
siiani akustilist joont hoidnud, siis
EKMA kasutab helivõimendust ohjeldamatult ja keskendub instrumentaalsusele ning ruumile, millesse helid joonistuvad.
Teatraalse esinemislaadiga ansambel on läbi aastate mänginud
Eesti suuremates linnades ja olnud
oodatud esineja paljudel festiva-

lidel üle Euroopa – nüüd on meil
võimalikuks saanud mängida oma
muusikat ka väiksemates kohtades
üle terve Eesti!
Põnevat kohtumist oodates,
EKMA

Pilet 25 kr. NB! Kontserti
võib ﬁlmida, pildistada, salvestada kõikvõimalike käepäraste vahenditega ja salvestusi on lubatud jaotada hiljem
piiramatutes kogustes.

pank kaks arveldusarvet, SEB Eesti
Ühispank arveldusarve. 7. Hansapank 65772. 8. Sampo pank liising
ja Hansapank käendusleping.
Riho Sepp 2. Volikogu liige. 3.
Elamu Ambla vallas Käravetel ½,
kinnistu Ambla vallas. 4. Sõiduauto Opel Omega 1990. 5. Aravete
Agro OÜ osa väärtusega 15170.
6. Hansapank arveldusarve. 7. –.
8. – .
Urve Reinmets 2. Vallasekretär. 3. Kaks elamumaad Ambla
vallas ½, kaks maatulundusmaad
Ambla vallas ½. 4. Sõiduauto VAZ
21013 1985 ½, sõiduauto LADA
111 2001 ½. 5. Aravete Agro OÜ
osa väärtuses 3400. 6. Hansapank
arveldusarve, Sampo pank pensionikonto. 7. – . 8. Hüpoteek Eesti
Vabariigi kasuks summas 72046
½, hüpoteek Eesti Vabariigi kasuks
summas 207912 ½, käendusleping
134550.
Vaike Jeltsov 2.Volikogu liige.
3. Ridaelamu boks Roosnas Ambla
vallas, elamu Ambla vallas. 4. Sõiduauto VAZ 2106 1984, sõiduauto Ford Scorpio 1985. 5. Aravete
Agro osak 15600, Aravete Agro
osak 25700. 6. SEB Eesti Ühispank
arveldusarve, Hansapank arveldusarve. 7. – . 8. – .
Ülle Ojamäe – deklaratsioon
avaldatud Riigi Teatajas.
Vello Teor – deklaratsioon avaldatud Riigi Teatajas.
Alari Kirt – deklaratsioon avaldatud Riigi Teatajas.
Priit Grünthal,
majanduslike huvide
deklaratsioonide hoidja
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Valla spordieluﬆ

Spordisündmustest

Ambla valla edu Eesti XII Maaspordimängudel

S

elle suve üheks spordi
tippsündmuseks Ambla
valla sportlastele olid kahtlemata iga nelja aasta tagant
peetavad Eesti Maaspordimängud.Tänavu 12. korda
ja seekord Valgas toimunud
mängud tõid kokku üle 3000
sportlase igast Eesti maakonnast: peaaegu kõikidest Eesti
väikelinnadest ja ligemale 90
vallast.
Ka Ambla vald osales sellel suurüritusel ja seekord läbi aegade suurima osavõtjate arvuga: 41 Ambla
valla sportlast esindasid valda kergejõustikus, maastikurattasõidus,
võrkpallis, mälumängus ja orienteerumises. Suurte valdade grupis, kuhu ka meie kuulume (üle 2000 elani-

ku, meil 2414 seisuga 01.01.2007),
saavutasime tubli 8. koha.
Kõige paremini läks meil maastikurattasõidus, kus saavutasime võistkondlikult esikoha. Individuaalselt tuli Jana Matvejeva oma
grupis võitjaks, Ivar Pilv saavutas
II ja Siim Jalakas III koha. Oma panuse võistkonna heale esinemisele
andsid veel Vilve Pilv (5. koht), Peeter Puhke (10. koht), Rene Puhke,
Rauno Puhke, Kaspar Kelgo, Madis
Matvejev, Janno Rodendau ja Ahto
Matvejev – ÕNNITLEME!
Ka kergejõustiku 13. koht on
selles konkurentsis tubli saavutus,
kuigi potentsiaali oli sellel võistkonnal kahtlemata enamaks. Seekord
kiusasid vigastused ja mõningatel
juhtudel puudus ka korralik hääles-

tatus.
Meie ainsa kergejõustikumedali võitis Mati Kõiv, kes grupis MVI
tuli 800 m jooksus II kohale ajaga
2.10,6. Esikümnesse tuli Mati veel
3000 m jooksus (6. koht) ja 100 m
jooksus (8. koht).
Paremate sekka suutsid veel tulla
Marili Toots odaviskes (6. koht), Lia
Jamnes kettaheites (6. koht) ja kuulitõukes (8. koht), Risto Jamnes kaugushüppes (9. koht). Oma panuse
võistkonna heaks andsid veel Merit
Kalamägi, Maie Mäe, Kärt Varendi,
Marge Porkveli, Elo Strauss, Katri
Pesur, Getter Kallas, Maili Antons,
Ivar Voorel, Urmo Lepamets, Timo
Matikainen ja Sirgo Voore.
Võrkpallimeeskonnal
tuli
seekord leppida 10. kohaga, võites

ühe ja kaotades kolm mängu. Meeskonnas mängisid Argo Ojamäe,
Margus Metsal, Jaanus Gildemann,
Priit Post, Urmo Lepamets, Priit
Simson, Juhan Rohula ja Romet
Uudeküll.
Mälumänguvõistkond
jäi
seekord tihedas konkurentsis 16.
kohale. Võistkonnas mängisid Benno Tikko, Viktor Tõnisson, Mart
Vellama, Silvar Rõngelep ja Leo
Matikainen.
Meie ainsa orienteerujana tuli Kalju Toomas klassis H55 11. kohale.
Tänan kõiki Ambla valda
esindanud sportlasi osalemise
eest Eesti XII Maaspordimängudel!

Pilv, Vilve Pilv, Siim Jalakas ja Aivar
Lagenõmm.
Rannavolleturniiril ARAVETE RANNAVOLLE 2007 osales seekord 12 veteranide ja 12
meeste võistkonda. Tänavu 18.
korda peetud turniiril osales rekordarv külalisvõistkondi Soomest
– 5. Alates 1990. aastast alguse saanud turniirist ei ole Taipalsaari valla
võrkpallurid kordagi kõrvale jäänud ning seekord õnnestus neil ka
üks esikoht üle lahe viia.
Meesveteranide klassis võitsid Jorma Repo ja Valde Terävä.
Tulemusega 25:23 alistasid nad
ﬁnaalis Koeru/Järva-Jaani paari
Ain Kanne, Meelis Sopi. 3.–4. koha mängus võitsid Eiko Tasa Türilt

ja Annes Sapp Imaverest tulemusega 25:17 Jaan Rohulat, Jaanus
Gildemanni.
Meeste turniiri ﬁnaalmängus
võitsid Argo Ojamäe, Sven Siling
2:0 Kristo Meiust, Kuldar Männilaant. 3.–4. koha mängus võitsid
Indrek Raig, Andres Karindi tulemusega 2:0 Raimo Turtiainenit,
Jorma Repot.
Turniirid olid põnevad ja tasavägised ning oma osa ilusate
rannavollepäevade eest oli kindlasti ka selle pika traditsiooniga ürituse toetajatel: EBE Tamsalu, Latter NT OÜ, TKM Ehitus,
Märjandi tankla ja Ambla Vallavalitsus – AITÄH!

Leo Matikainen, valla spordijuht

Seeriavõistluste tulemusi

L

õppenud on mitmed seeriavõistlused ja siin nendest lühike kokkuvõte.
Rannavolle 4-etapilisel seeriavõistlusel osales kokku 29 võistkonda. Viimase etapi hea esitusega
tagasid endale 29 punktiga esikohakarikad Kristo Meius, Marit Laidroo Tallinnast. Kolm punkti jäi esikohast puudu Urmo Lepametsal,
Tarvi Saarel ja III koha saavutasid
Indrek Raig, Andres Karindi.
Viimase etapi võitsid Hannes
Reino-Alberi, Alo Lengert, kes tulid ühtlasi ka maakonna meistriteks
rannavolles. Maakonna MV arvestuses kuulusid hõbemedalid Priit
Simsonile ja Marek Palandile ning
pronksmedalid Taavi Leinartile ja

Romet Uudeküllile.
Kergejõustiku
3-etapilisel
seeriavõistlusel osales seekord 17
võistlejat. Parimatest tulemustest
võiks mainida Romet Ruse 12,92
kolmikhüppes, 12,50 kuulitõukes
ja 34,94 kettaheites ning Magnus
Künnapase 11,73 100 m jooksus.
Oma gruppide parimad olid tüdrukutest Merit Kalamägi ja Regina
Sakkool, naistest Lia Jamnes, poistest Magnus Künnapas ja meestest
Romet Ruse, Raido Rohi ja Vello
Petter.
Maastikurattasarja Timeks
cup 4-etapilisel võistlusel osales ligi 50 võistlejat. Meie valla ja Ambla
Spordiklubi sõitjatest jõudsid auhinnakohale Jarmo Kaasiku, Ivar

Pargikontsert Aravete pargis
pühapäeval, 19. augustil kell 15.
Klaveril esitab maailma kauneimaid
klaveripalu Sven Kullerkupp.
Kavas Chopin, Bach, Wagner jt.
Kontsert on tasuta.

Leo Matikainen, valla spordijuht

Spordisündmused SEPTEMBRIS
11. septembril kell 18 Ümber järve jooksu SV 5. etapp,
Käravete
13. septembril kell 18 Ümber järve jooksu SV 6. etapp,
Vanaveski
15. septembril kell 12 T. Berendseni auhinnavõistlus ja
Ambla valla MV kergejõustiku viievõistluses, Aravete

18. septembril kell 18 Ümber järve jooksu SV 7. etapp,
Rava
20. septembril kell 18 Ümber järve jooksu SV 8. etapp,
Preediku
22. sept–6. okt Ambla Külaliiga jalgpallis – SÜGISRING
(erigraaﬁk), Arulageda ja
Aravete
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UUED VALLAKODANIKUD:

Õnnitleme sünnipäevalapsi!

CARMEN EVARDI

07.05.2007

ELMI SAVILA

25.08.

90

CERLIN EVARDI

07.05.2007

HILJA VEERDE

06.08.

88

ANNA TOOMENIIT

20.08.

87

KRISTOFER PIPPARINEN

01.05.2007

AULI-VIHVRID KIRSI

01.08.

86

ALEKSANDER KONKS

18.05.2007

SAIMA SUSI

18.08.

86

KAUR KENNERTH TOMANN

19.05.2007

HILMA NOORLIND

30.08.

85

ISABEL LOODIS

14.06.2007

AUGUST ROSMAN

11.08.

85

ÕIE VÕÕSA

08.08.

85

INDREK PIIL

25.06.2007

NATALJA HAANJAMÄGI

28.08.

83

GRETHEL ILUSK

28.06.2007

ERVIN OTS

03.08.

81

REBEKA-LIIS PÕLDPÜÜ

03.07.2007

MELAINE KALMUS

26.08.

79

ELVIRA GERASSIMOVA

18.08.

78

HILDA SAAREPERA

12.08.

78

JUTA SEPA

21.08.

78

VAIKE UUSNURM

21.08.

77

HELJA KEERLES

30.08.

76

SILVIA LILLEVÄLJA

15.08.

75

ÕIE SALMU

02.08.

73

LEILI LUMISTE

08.08.

72

AIME KANGRO

15.08.

71

NINEL VAHMAN

16.08.

71

VILMA UDEKÜLL

21.08.

70

TEATED
KOOLILAAT
Aravete Kultuurimaja juures
20. augustil kell 9–16
Kauplejad üle Eesti
Info tel 5805 0167, Silvi Pärn
Korteriühistu pakub tööd meistrimehele, kes remondiks 3-korruselise KETE maja välisvuugid.
Tel 385 0474, õhtuti
Otsin kontakti autojuhiga, kes sõidab hommikuti Aravetelt Paidesse või Tapale tööle ja õhtul tagasi ning
võtaks ühe naisterahva kaasreisijaks.
Tel 555 81841
AHULA AUTOREMONDITÖÖKOJAS
nüüd ka esisildade reguleerimine.
Endiselt ka rehvitööd, sise- ja välispesu.
Margus Vellama, tel 510 7698
Aravete Aiand OÜ
11.–12. augustil LÕPUMÜÜK
Hinnad väga soodsad.
L–P kell 10–16, tel 5346 0616
Aravete Aiandil avatud
LILLEPOOD
Aravetel Piibe mnt 19
E–L kell 8–18, P kell 10–16.
Järva Kinnisvara OÜ
võtab müüki teie kinnisvara.
Tel 526 2267.
Majade välisremonti soodustav kampaania
VÄRVID VALDA 2007
kestab 31. augustini.
Täpsemalt vt valla veebilehelt www.ambla.ee või Ambla Vallaleht
aprill 2007 või astu läbi vallamajast.

AMBLA
VALLALEHT

EELK Ambla Maarja kirikus
Laupäeval, 11. augustil kell 11
Mälestuspalvus.
Pühapäeval, 12. augustil kell 12
11. pühapäev pärast nelipüha armulauaga.
Pühapäeval, 19. augustil kell 12
12. pühapäev pärast nelipüha armulauaga.
Teenib Tapa Jakobi koguduse õpetaja Reet Eru.
Pühapäeval, 26. augustil kell 12
13. pühapäev pärast nelipüha armulauaga.
Teenib Tapa Jakobi koguduse õpetaja Reet Eru.
Hommikupalvused Ambla Maarja kirikus

teisipäeviti kell 9.30.
Koguduse kantselei asub pastoraadis:
Ambla, Valguse tee 2.
Telefonid 3834 033 ja 5647 1859.

MEIE HULGAST LAHKUSID:
IVAN DIKUN
06.05.2007
KALLE KALMUS
09.05.2007
LEIDA AASA
11.05.2007
HELMI RAJALA
15.05.2007
TATJANA MASALOVA 16.05.2007
HARALD LIIGE
03.06.2007
ASTRA KALDE
01.07.2007

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

ELLART KIRSPUU
AINO KIRSPUU
ALISE-MARIE RÜNK
LEMBIT KRIMM

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

09.07.2007
11.07.2007
15.07.2007
23.07.2007

