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Meie vallas on väga head õpetajad!

Õ

petajate päeva
puhul kõneldakse palju õpetajatest ja nende
tänuväärsest tööst
koolihariduse andmisel.
Ometi tundub mulle, et õpetajad oleme
me mingil määral kõik.
Kas siis praegused või
tulevased. Tajusin seda,
kui vastasin oma poegade järjekordsetele küsimustele maailma asjade
kohta. Mõistsin, et meie
kõik – praegused ja tulevased emad ja isad, vanavanemad, sugulased,
tuttavad – oleme õpetajad. Oleme oma laste
esimesed õpetajad!
See, mida suudetakse
lastele kodust kaasa anda, milliseks kujundada
nende suhtumist teistesse inimestesse ja meid
ümbritsevasse, mõjutab oluliselt tööd, mida
teevad lasteaias-koolis
need õpetajad, kes annavad edasi raamatutarkusi. Meie ülesanne on
nende omast küll oluliselt lihtsam, sest lastes
peegelduvad omadused
ning loomujooned on
meis endis ning seetõttu
pole sellega nii keeruline toime tulla. Samas on
meie töö väga vastutusrikas: enne kooli tehtu
on justkui vundamendiaugu kaevamine, kuhu
saab siis teadmisi jagades
hakata vundamenti ehitama.
Siiski ei lõpe meie töö
õpetajana lapse kooliminekuga.
( Järgneb lk 2)

Ambla Põhikooli õpetajad koolimaja uksel

Aravete Keskkooli õpetajad koolitunnis

Mesimummi õpetajad-tädid lasteaia sünnipäeval
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Volikogust

V

olikogu istungil oli seekord pikemalt arutlusel noorsootöö temaatika,
mille valmistas volikogule ette hariduskomisjon. Eelnevalt tutvuti hetkeolukorraga, räägiti spetsialistide ja noorsootöötajatega. Tõdeti taaskord, et mitte alati ei
õnnestu leida kõigile noortele köitvat tegevust juhendajate järelevalve all. Paljud
ei huvitu mitte millestki ja võtavad noorust kingitusena, mis ei lõpe kunagi.
Hetkel on lapsepuhkusel valla noorsöötöötaja
Annika Rohi. Noortekeskusel on ruumid nii Aravetel kui Amblas. Kuid nende kasutamine võiks
olla aktiivsem. Eelkõige muidugi võiks noored ise
pakkuda välja ideid tegutsemiseks, projektideks,
mida vald kindlasti toetaks.
Mitmeid huvitavaid ettevõtmisi on viimasel ajal
toimunud Aravete Keskkoolis. Koolid ja noortekeskus peaksidki tegema tihedamat koostööd, et
mitte dubleerida teineteist, vaid leida võimalusi
üksteise täiendamiseks. Kooskäinud noorsootöö
ümarlauad võiks koguneda regulaarselt, et kõik
soovijad saaksid sõna sekka öelda ja oma mõtteid
ellu viia.
Volkogu kinnitas Ambla valla 2007. aasta II lisaeelarve, mille kogumaht on üle 1,9 miljoni
krooni. Mitmete allasutuste eelarvetesse lisandus
märkimisväärseid summasid, mis eelkõige lähevad remondiks ja inventari soetamiseks. Taaskord
peame tunnistama, et ehitus- ja remondihinnad
kerkivad lausa päevadega. Suuremad summad lähevad Aravete Keskkoolile, Ambla Põhikoolile,
Aravete Lasteaiale. Suusaradade hooldamiseks on
võimalik osta saan, millega teha rajahooldustöid.
Volikogu toetas ideed hajaasustusega piirkondades
elavate perede kaevude korrastamiseks, kus vesi
on reostunud seoses põllumajandustegevusega või
põhjavee tase alanenud seoses maaparandusega.
Otsustati toetada ka Ambla koguduse taotlust kiriku torni renoveerimisprojekti tellimiseks ja selle
edaspidiseks avamiseks külastjatele.
Volikogu otsustas müüa mitmed vallale kuuluvad elu- ja mitteeluruumid Ambla alevikus.
Varasemalt olen kirjutanud Amblast kui miljööväärtuslikust alast, milliseid pole Eestis väga palju
säilinud. Sellest väärtusest ei jää aga mõne aasta
pärast palju järgi, kui samaviisi jätkame. Tänaseni
on suur osa Ambla peatänava hoonestust endiselt
valla omanduses. Vald pole aga suuteline vähesest
laekuvast üürirahast teostama märkimisväärseid
renoveerimistöid. Seepärast tahame leida enamikule seni valla omanduses olevatest hoonetesteluruumidest uue eraomanikust peremehe. Täna
on võimalik veel olemasolevaid hooneid taastada
ja ajastutruult renoveerida. Vald jätab enda omandusse Pikk 27 elamu. Vaidlusi tekitab veel Pikk 7.
Ülejäänud ruumid lähevad enampakkumisele, kus
tänastel üürnikel on võimalik osaleda.
Vello Teor, volikogu esimees
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Meie vallas on väga head õpetajad!
(Algus lk 1)

Me jääme selleks alati – isegi kui lapsed
elavad juba meist eraldi, kandes endaga kaasas kodus kujunenud või kujundatud väärtushinnanguid, hoiakuid, suhtumisi. Ka esmased
teadmised, vastused küsimustele maailma asjade kohta, nagu kuidas moos kommi sisse
saab jne, antakse lastele enamasti juba enne
kooli. Sagedamini ikka kodus, kus on lapsel
turvaline keskkond, kus ta tunneb end vabamalt kui teiste laste ja võõra täiskasvanu juuresolekul. On minulgi küll ja küll ette tulnud
olukordi, kus tekib tahtmine kätega peast
haarata, sest lihtsalt ei oska enam laste järjekordsetele küsimustele vastata.
Koolis on aga õpetajal lapsi palju kordi rohkem, kõigil erinevad iseloomuomadused ja
suhtumised. Lisaks ettenähtud teadmiste edastamisele peab õpetaja suutma tagada ka selle,
et õppetunniks suudavad end kokku võtta ja
ainele keskenduda ka need, kelle jaoks uute
teadmiste ammutamine sugugi meelistegevus
pole. Kuidas siis panna lapsi tegema seda, mida oleks justkui vaja, aga mille olemasolu nad
veel ei mõista? See on peaaegu sama keeruline, kui teha nelja-aastasele lapsele selgeks, et
keedetud kaalikas on väga maitsev – „kasulik”
pole ju tema jaoks argument.
Lapsed on isiksused juba enne sündi ja

mida varem me vanematena sellest aru saame, seda lihtsam on. Mida vanemaks nad
saavad, seda teadlikumaks nad oma „minast”
muutuvad. Mis aga tähendab, et õpetajatel
tuleb iga päev leida kümneid kompromisse,
kuidas sulatada üheks meeskonnaks erinevad „minad” nii, et igaüks saaks siiski sammuda oma rada. Samal ajal veel anda oma
ainet – mis on ju peamine, kas pole?
Ma ei taha panna vastutust, kuidas lapsed
koolis edasi jõuavad ja kuidas nad oma kooli hiljem suhtuvad, ainuüksi lapsevanematele. Pigem soovin rõhutada, et emad-isad julgeksid võtta endale suuremat vastutust ning
oleksid aktiivsemad nii aineõpetajate kui ka
klassijuhatajatega suhtlemisel. Seda kergem
on õpetajal teie last mõista ja teil aru saada
õpetaja tegutsemise eesmärkidest.
Soovin, et emad-isad mõistaksid sagedamini, et koolid ja õpetajad on selleks, et lapsevanemaid nende raskes töös aidata, mitte selleks, et emadele-isadele juba kaasa sündinud
anne õpetada raisku läheks.
Tahan tänada kõiki õpetajaid kannatlikkuse ja nende soovi eest meid
aidata. Kannatlikku õpetamist ja ilusat õpetajate päeva!
Alari Kirt, vallavanem

Kontoriteenus ettevõtjale

E

elmisel aastal Ambla Vallavolikogu poolt vastu võetud uue Ambla
valla arengukava aastateks 2007–2015
tegevuskava üheks eesmärgiks (nr E6)
on ettevõtlikkust, innovaatilisust ja
keskkonnasõbralikkust väärtustav ettevõtluskeskkond. Eesmärgi saavutamiseks on püstitatud mitmeid ülesandeid ja nende täitmisteks ette nähtud
erinevad tegevused. Ülesande Ü6.3
„Toetada ettevõtluse arengut” üheks
tegevuseks on T6.3.3 „Kontoriteenuste punkti loomise teostatavus-tasuvusuuring ja vajadusel selle loomise
toetamine”.
Paljudel ettevõtjatel ei ole igapäevast vajadust kontoritoimingute järele, kuid samas
ilma kontoritööta ei ole võimalik oma ettevõtte tegevusi normaalselt toimetada. Sellises olukorras on ettevõtja kohustatud investeerima hulk raha kontoritehnikasse. Sarnane
olukord on alustava ettevõtjaga, kellel on
olulisem investeerida otseselt tegevusse.
Kontoriteenus võimaldaks vältida nimetatud

investeerimiskulutusi ja samas teostada kõiki
kontoritoiminguid.
Mis on kontoriteenus?
Kontoriteenus on võimalus ettevõtjal lepingu alusel kasutada selleks ettevalmistatud
ruumis arvutit koos tarkvara ja lisaseadmetega, internetti, faksi, telefoni ja muid kontoritoiminguteks vajaminevaid vahendeid, tasudes selle eest mõistlikku üüritasu.
Kas meie vallas on ettevõtjaid, kes vajaksid kontoriteenust ja seda kasutaksid? See on
küsimus, millele tahaksime Teie abiga leida
vastust.
Palume kõigil, kes sooviksid tulevikus kasutada kontoriteenust, anda sellest teada telefonil 383 4241 või 383 4038
või e-posti aadressil info@ambla.ee. Siis
saame juba koos Teiega kontoriteenuse
osutamist kavandada. Huvilistel palume
ühendust võtta enne 31. oktoobrit 2007.
Jõudu soovides ning vastusidet oodates,
abivallavanem
Andrus Mikson
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Säästev renoveerimine. Ootame huvilisi koostööle

10.

juunil oli Amblas koosolek, millel tutvustati säästva
renoveerimise põhimõtteid. Koosolekul osales palju
inimesi, kellele see teema pakkus huvi, ja ühiselt otsustati
asjaga edasi tegeleda. Sisuliselt on see üks vahend, mis loob
soovijale võimaluse teha oma vana väärikas maja korda nii,
et selles oleksid kaasaegsed elamistingimused, aga hoone ilme oleks selline, nagu see oleks äsja ehitatud.
Ka Amblast võib leida sarnaseid maju, nagu kujutatud juuresoleval pildil (enne renoveerimist). Selliseid, nagu teisel pildil (pärast renoveerimist), aga hulga vähem. Sarnane renoveerimine on aga meilgi võimalik.
On vaid vaja tahta, õppida, ringi vaadata ja siis tegutseda.
Ambla Haridusselts ootab huvitatuid, kes võiksid endast
märku anda:
Ave Prints: aveprints@hot.ee või kodusel telefonil, Vello Teor: vello.
teor@vestman.ee või telefonil 5340 4975. Palju infot säästva renoveerimise kohta saab internetist: http://www.renoveeri.net.
Paneme grupi kokku, õpime, tutvume juba Eestis tehtuga ja
otsime võimalusi meie majade säästlikuks renoveerimiseks!

Enne renoveerimist

Pärast renoveerimist

Tule ja õpi, kuidas oma ühendusele arengukava koostada! Koolitus 17. oktoobril kell 10–15
Aravete Keskkooli auditooriumis

S

A Järvamaa Arenduskeskus korraldab Järvamaa valdades arengupäevi.
Seekordseks arengupäeva teemaks on arengukava
koostamine mittetulundusühendustele.
Üha enam rahastusallikaid
nõuab rahataotlejatelt arengukava olemasolu ja konkreetset viidet taotluse idee seosele organisatsiooni arengukavaga. Sealt
peaks omakorda olema võimalik
luua seos nii valla kui ka maakonna ning võimalusel ka üleriiklike
arengukavadega. Paljud valdade
arengukavad näevad ühe eesmärgina ette ka külade arengukavade
koostamise.

Arengukava ei ole aga pelgalt
üks järjekordne bürokraatlik lisadokument, vaid praktiliselt vajalik oma tegevuste planeerimisel.
Arengukava puhul on tegu konkreetse tulevikuplaaniga, mille järgi kõige efektiivsemalt oma eesmärke täita, et tegevus ei oleks
kaootiline, vaid sihipärane.
Seega peame vajalikuks, et
iga mittetulundusühing mõtleks
oma tulevikuplaanid läbi ja koostaks sellest arengukava. Loodame
koolitusega anda ühendustele selleks vajalikke teadmisi ja oskusi.
Ambla Vallavalitsus ja SA
Järvamaa
Arenduskeskus
korraldavad 17. oktoobril
Aravete Keskkoolis koolitu-

se-arengupäeva Ambla, Albu, Kareda ja Roosna-Alliku
valdade mittetulundusühendustele ja kõigile huvilistele.
Päevakava
10.00–12.00 Esimene sessioon:
arengukava ülesehituse tutvustus
ja algetappide läbikäimine, olukorra kirjeldus, vajaduste kaardistamine, SWOT analüüs.
12.00–12.15 Kohvipaus
12.15–13.30 Teine
sessioon:
tulevikupildi konstrueerimine,
arenguprioriteedid ja eesmärgid,
tegevuskava ja eelarve.
13.30–14.00 Lõunapaus
14.00–15.00 Kolmas sessioon:
arengukava jälgimine ja hindamine, valla, maakonna ja riigi aren-

gukavad.
Koolitus toimub praktikumi
vormis, mille käigus saab igaüks
juba oma ühingu arengukava vormistama hakata.
Koolitus on osalejatele tasuta!
Lisainfot annab Maiko Keskküla, SA Järvamaa Arenduskeskuse
konsultant; tel 385 2365, 5667
5859; e-post maiko@jarva.ee.
Palume eelnevalt registreerida Ambla Vallavalitsuses:
tel 383 4038, 5343 7580, epost info@ambla.ee,
merike@ambla.ee

näiteks mõnele nooremale rääkida oma maja loo lindile, millelt saaks selle ümber kirjutada.
Eesmärgiks on koguda majade
lood kokku ja anda välja trükis,
juures fotod nende eilsest ja tänasest päevast. Parimaid kirjutajaid tahab Haridusselts premeerida. Aga kindlasti on kõigile
kirjutajatele preemiaks trükises ajaloole säilitatud teadmine
meie ühisest minevikust ja ole-

vikust.
Lugusid ootame Ambla Haridusseltsi 1. aprilliks 2008 Ave
Printsi kätte (kirjalikult) või
elektrooniliselt aadressil aveprints@hot.ee.
Autasustamine toimub Ambla
II Kihelkonnapäevadel 4. juulil
2008.

Merike Koov, arendusnõnik

Üleskutse

Osale konkursil „MINU MAJA LUGU”

A

mbla on oma sajanditepikkuse ajalooga endasse peitnud palju
põnevat. Meie, kes me täna
elame selle keskel, sageli ei
märka või ei oska seda tähele panna.
Ambla Haridusselts on ellu
kutsunud mõtte säilitada Ambla
miljööväärtuslikud hooned võimalikult algsel kujul. Kindlasti aitaks seda teostada teadmine

iga maja ajaloost.
Seepärast kuulutab Ambla Haridusselts välja konkursi „Minu maja lugu”.
Konkursile on oodatud lühemad või pikemad lood oma majast: millal ja kes selle ehitas, kes
ja kuidas on seal elanud, huvitavad seigad seoses maja ajalooga.
Kirjutada võivad kõik: lapsed
ja täiskasvanud, noored ja vanad.
Kes ise kirjutada ei jõua, võiks

Vello Teor,
Ambla Haridusseltsi nimel
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Energiamärgise omistamise kohustus hoonele läheneb

S

eoses Euroopa Liidu Hoonete energiatõhususe direktiivi (2002/91/EÜ)
rakendamisega on toimunud mitmed
muutused Eesti senises seadusandluses
ning lähiaastatel saavad kortermajad ja
ühiskondlikud hooned endale energiamärgised.
Energiamärgise eesmärk on hoone kasutajat teavitada hoone energiatarbest – nii nagu
autot ostes huvitab enamikku meist, palju auto
kütust tarbib.
Energiamärgis teavitab maja elanikke sellest, kui palju hoone või elamu tarbib energiat
köetava pinna ühikule keskmiselt kütteperioodi jooksul ehk millise energiatarbega elamus tema korter asub ja kas see elamu kasutab energiat
efektiivselt ja säästlikult. Nii nagu auto puhul –
kas võtab 15 liitrit kütust 100 kilomeetri läbimi-

seks või saab 5 liitriga 100 kilomeetrit sõidetud.
Selleks, et hoone energiamärgisel oleksid võimalikult efektiivsed näitajad, on vaja mõistlikult
hoonet energiasäästlikumaks muuta. Selleks on
mitmeid tehnilisi võimalusi, kindlasti on aga väga tähtis iga elaniku teadlikkus energia tarbimise
ja kokkuhoiu osas. Tihti ei aita tehnilisest võimalusest, kui elanik seda mõistlikult ei kasuta.
Energiamärgise soetab endale korteriühistu juhul, kui korteri kasutaja, ostja, müüja või
rentnik seda soovib.
Energiamärgise nõue hakkab kehtima
1. jaanuarist 2009.
Kas elaksite pigem energiasäästlikus elamus ja
maksaksite küttekulusid vähem või kulub suur osa
sissetulekust küttekuludele? Tulge ja arutame!
Aare Vabamägi, energiaaudiitor
(tel 52 10 530)

ELAMUTE ENERGIASÄÄST,
ENERGIAMÄRGIS JA ALTERNATIIVKÜTE

Jätkuseminar
17. oktoobril 2007 kell
15.30–18 Aravete Keskkoolis
Kava:
15.30–16.45 Elamute Energiasääst ja energiamärgis. Aare Vabamägi, SA REK, energiaaudiitor.
16.45–17.00 Paus
17.00–17.45 Soojuspump kui tänapäeva
kõige efektiivsem, taastuv ja saastevaba küttevorm. Jüri Miks, ESPEL, tegevdirektor.
17.45–18.00 Küsimused-vastused.
Osalemine on tasuta!
Palume eelnevalt registreerida Ambla Vallavalitsuses: tel 383 4038, 5343 7580,
e-post info@ambla.ee

AMBLA VALLA NOORTE KARJÄÄRINÄDAL
Hei, 12–16-aastased Ambla valla noored!
Tulemas on meie oma valla noorte KARJÄÄRINÄDAL, kus on võimalus osaleda erinevates
töötubades, vestlusringides, nautida sisukat õhtuprogrammi, leida uusi sõpru, veeta terve päev
Tartus ja teha veel palju muud huvitavat.
TÖÖTOAD
Helitehnika ja mikrofoni rääkimine
DJ ja raadiomuusika
CV kirjutamine ja töövestlus
Fotograafia ja piltide töötlus
Karikatuuride joonistamine

Küünemaalingud
Trummid ja eksootilised pillid
MEELELAHUTUS
Otsime superstaari / karaoke
Filmiõhtu
Karjäärimängud
Maailmaparandajate klubi
VÄLJASÕIT TARTUSSE
Külastame Kutsehariduskeskust
Lauakommete töötuba
Antoniuse Gildi külastus
Paberivalmistamise töötuba
Aura Veekeskus

Mihklikuu Aravete Lasteaias

27. septembril toimus üritus Mihklipäev Mihklitega.
Külas oli kaks Mihklit, kes koos lastega võistlesid, laulsid
ja mängisid.

Õhtusöök Püssirohu keldris
Ah et kus-mis?
29. oktoober kuni 1. november 2007
Aravete koolimajas.
Programmi algus kõigil päevadel kell 11,
orienteeruv lõpp kell 17 (v.a väljasõidu päeval).
Pakume ka kõhutäidet (kaks korda päevas).
Ambla kandi noortele ekstra buss, mis
toob ja viib.
Osavõtutasu 150 krooni tasuda hiljemalt
22. oktoobriks Ambla Vallavalitsuse Hansapanga
arveldusarvele 1120105842, ülekandele lisada
osavõtja nimi ja märksõna „karjääripäevad”
NB! KOHTADE ARV ON PIIRATUD!
Fotod: Ülle Ojamäe, juhataja

Lasteaia esindusvõistkond Järvamaa lasteaedade II
spordipäeval Türil 17. septembril. Võistkonda kuulusid
(vasakult): Kasper Keerberg, Danel Tiits, Kaidy Kaasiku,
Keidy Kaasiku, Liis Kuusemets, Marta Pajula, Evert Ots,
Vaabo Augjärv koos maakonna parima kergejõustiklase
Grit Šadeikoga.
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Matk Porkunisse

19.

septembril käisime
koos kogu kooliga Porkunis. Bussijuht Tiit
Pihlak ootas meid Ambla Põhikooli ees kell 8.30. Olime
bussis koos esimese klassiga.
Kokku oli busse 3. Juba bussis oli meil lõbus, nalja sai
väga palju.
Esiteks jõudsime Porkuni paemuuseumisse, kuhu sisenesime
traditsiooni kohaselt läbi värava.
Seda peab tegema iga inimene
või grupp. Muuseumi hoovis oli
tamm, mille all kuulasime merekohinat. Kõla tuli joogitopsidest.
Meid jagati kahte gruppi, kuna

meid oli nii palju. 1.–5. klass olid
üheskoos ja 6.–9. klass teises grupis. Alguses läksid vanemad lapsed
tutvuma paemuuseumi ümbrusega. Nägime Porkuni järve koos
ujuvate saartega, järvel ujusid pardid. Kõndisime üle silla ja leidsime ühe väikese sisaliku. Muuseumi juures oli ka üks kool, seal
käisid parajasti tunnid. Nägime ka
Porkuni aeda ja kivi, millel pidi
negatiivne jõud sees olema. Isegi
puud selles aias on selle jõu tõttu
kasvanud viltu.
Kui nooremad giidiga tulid,
rääkisid nad, et olid söönud kriiti. Siis tuligi meie kord muuseu-

Järvamaa Arenduskeskus
korraldab
5.–10. novembril
ETTEVÕTLUSNÄDALA
Esmaspäev, 5. november – 20 aastat
ettevõtlust Järvamaal
Teisipäev, 6. november – Alustava ettevõtja päev
Kolmapäev, 7. november – Tegutseva
ettevõtja päev
Neljapäev, 8. november – Ressursipäev
Reede, 9. november – Tööjõupäev
Laupäev, 10. november – Järvamaa
Mess II päev Paide Kultuurikeskuses.

misse minna. Seal oli igasuguseid
kivimeid. Muuseumis oli mitu
korrust, käisime ka tornis. Pärast matka läksime me järve kaldal asuvale kiigeplatsile piknikule.

Saime kiikuda ja järve kaldal joosta. Söödud-joodud, oligi kojuminek. Kuigi päev oli vihmane, jäime
matkaga väga rahule!

Ambla Põhikooli 6. klass

Enampakkumisteade

OÜ

Axetor BCR (likvideerimisel) likvideerija müüb suulisel enampakkumisel 10. oktoobril 2007. a kell 11.00 Tähe Õigusbüroos
aadressiga Uus 9/11-33 Tartu osaühingule kuuluva järgmise vara:
Kinnistu LILLEMÄE – Pärnu Maakohtu Pärnu linna ja Pärnumaa ja Järvamaa kinnistusjaoskond registriosa number 1277136; katastritunnus 13402:003:1430; sihtotstarve maatulundusmaa; asukohaga Lillemäe, Reinevere küla, Ambla vald, Järvamaa;
suurusega 7,11 ha.
Kinnistu alghind on 100 000 krooni. Enampakkumisel osalemiseks tuleb tasuda hiljemalt enampakkumise alguseks OÜ Axetor BSR (likvideerimisel) arvelduskontole nr
221020773976 Hansapangas tagatisrahana 10% kinnistu alghinnast ja osavõtu tasu 500
krooni. Kuni suulise enampakkumise alguseni on võimalik esitada ka kirjalikke pakkumisi. Täpsem info telefonil 504 6694.
Tiia Kalaus, OÜ Axetor BCR (likvideerimisel) likvideerija

Lisainfo: www.jarva.ee

Aravete Keskkoolis ristiti rebaseid

19.

septembril ristiti Aravete Keskkoolis
rebaseid.
Gümnasistide hulka kuulumist tuli värsketel kümnendikel hakata abiturientide valvsa pilgu all tõestama
ja õigustama juba hommikul. Lisaks prügikottidest kostüümidele tuli rebastel kogu päeva vältel kanda kaelas
ehtena värsket, lõhnavat silku, millele lisas aroome küüslauguparfüüm.
Koridorides liikusid rebased ringi ostukäruga, mille
sees kogu õppetööks ja eluks vajalik. Peale kolmandat
vahetundi tuli rebasekutsudel vee ja nuustikutega läikima lüüa abiturientide „Audid ja Bemmid”.
Päevasele trallile järgnes õhtune ristimistseremoonia
koos teadmiste kontrolliga ja tarkusepudru söömisega.
Pärast raskeid katsumusi tunnistati kõik kümnendikud
gümnaasiumi vääriliseks, misjärel koolidirektor Andy
Tilk võis üle anda õpinguraamatud.
Kadri Käärde, huvijuht

Rebane ja kala

6

N

oorte ja vanade huvitegevust Aravete ja Ambla
kultuurimajades ootavad
uuel, 2007/2008. aasta hooajal ees paljud muudatused.
Mitmetel erinevatel põhjustel on lahkunud paljude
ringide juhendajad, kuid
samas on alustamas ka päris
uued ringid.
Kõige kurvem uudis on see,
et Aravete Kultuurimajas ei
toimu uuest hooajast enam Kalli
Kurvitsa poolt juhendatud klaveritunnid, sest õpetaja läks põhikohaga tööle Tapa Muusikakooli. Kitarriringi juhendaja Ants
Tedrekull läks küll tööle Koeru
Muusikakooli, kuid kord nädalas − teisipäeviti − juhendab ta ka
meie kitarrihuvilisi. Lisaks jätkab
Aravete Kultuurimajas vaid täis-
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Huvitegevus uuel hooajal
kasvanute näitering.
Ambla Kultuurimajas ei
toimu uuest hooajast enam aeroobikatreeningud, kuid see-eest
alustab uus ja põnev kõhutantsutreening, mida juhendab Epp
Kaljos Roelast. Lisaks alustavad
Ambla Segakoor, käsitööring ja
näitering „Anne”, mille uueks
eestvedajaks on Lembit Savila.
Eriringidena tegutsevad eakate klubi „Vokiratas” ja Mälumänguklubi.
Mälumänguklubi alustab
sellel hooajal 10. oktoobril kell
18 Aravete Kultuurimajas. Küsimused koostab jätkuvalt Ants
Käärma. Uuel hooajal on igas
mängus ilma vaheajata 30 küsi-

must. Ootame kõiki mälumängu
huvilisi. Moodustage kuni 4-liikmeline võistkond ja tulge oma
teadmisi teistega võrdlema! Sari
on mõeldud amatööridele ja ka
küsimused vastavad, seega ei tohiks põhjus rumalaks jääda kedagi
eemale peletada.
Klubi „Vokiratas” alustab
oma uut hooaega 20. oktoobril
kell 14 Aravete Kultuurimajas.
Nagu ikka, kutsutakse endale külalisi ja minnakse ka ise külla.
Kokkuvõtlikult võib öelda, et omalt poolt teeksime kõik,
et inimesed saaksid oma huvidega tegeleda, kuid huvi erinevate
tegevuste vastu on minimaalne.
Siin on põhjusi kindlasti mitmeid.

Huvi(kolma)päevad −
huviklubi Aravete Kultuurimajas

K

olmel oktoobrikuu kolmapäeval astuvad Aravete Kultuurimajas rahva ette
loengutega erinevatel teemadel oma ala tippasjatundjad Eestis. Loengusarjal on kindlad eesmärgid:
• elustada Ambla valla kultuurielu;
• tekitada noorte hulgas huvi meid ümbritseva suhtes, tehes näiliselt igavad asjad põnevaks;
• avardada kohalike inimeste silmaringi;
• koostöös kooliga muuta noorte õppetöö mitmekesisemaks.
Eesmärgid on ilusad, kuid ei täitu ilma teie abita, seega ootame teid kõiki osa saama kolmest
sisult ja vormilt erinevast loengust. Tulge ise ja kutsuge ka sõpru kaugemalt!
Huvikolmapäevade kava:
17. oktoobril Henri Laksi kontsert-loeng muusikast, luulest ja maalikunstist
“Kuulates ja vaadates”.
Kes meist ei teaks laulu „Tule kui leebe tuul...”, kuid kas teadsite, et laulu autor ja esitaja on
tegelikult hariduselt joonistusõpetaja? Seetõttu on ta tõeliselt mitmekülgne ja asjatundja mitmes
kultuurivaldkonnas.
24. oktoobril zooloog Aleksei Turovski loeng „Meie metsaloomad ja nende sügisesed tegemised”.
A. Turovski töötab Tallinna Loomaias ja on Eesti tuntuimaid zoolooge, kes on televisioonis, raadios ja läbi raamatute Eesti rahvale lähemale toonud looduse saladusi juba palju aastaid. Ta on väga
kaasakiskuva esinemismaneeriga ja suurepärase joonistajana täiendab juttu oma joonistustega.
31. oktoobril harrastusteadlase Aare Baumeri loeng „Meie igapäevane, kuid salapärane maailm”.
Energiakeskuse tegevjuht ja samuti suurepärane loengupidaja toob rahvani füüsikaseadusi ja
seda läbi mängu ning erinevate igapäevaste asjade kaudu. Tehes erinevaid katseid igapäevaste asjade ja nähtustega, elavdas ta eelmise aasta „Terevisiooni” programmi. Loengul on silmi avav mõju
meid ümbritseva maailma suhtes.
Ringide algusajad
Kõhutantsutreening neljapäeval, 4. oktoobril kell 19 Ambla Kultuurimajas.
Käsitööring esmaspäeval, 8. oktoobril kell 12 Ambla Kultuurimajas.
Kitarriring teisipäeval, 2. oktoobril kell 14 Aravete Kultuurimajas.

Esiteks tänane majanduskasv jätab
inimestele vähe vaba aega ja see
otsustatakse veeta koos perega või
puhates. Teiseks, olukorras, kus
vanematel on vähe vaba aega, ei
ole neil piisavalt tähelepanu, et ka
oma lapsed erinevate huvitegevuste juurde tuua. Kolmandaks, maapiirkondades on huvitegevus tihti
kinni ka transpordis, sest kui lõpeb ringitegevus, ei ole enam millegagi võimalust koju sõita. Kindlasti on neid põhjuseid veelgi.
Ometigi, kui olete endale leidnud huvitava tegevuse ja arvate,
et see võib huvitada ka teisi, siis
pöörduge kultuurimajja ja üheskoos katsume leida võimalused
ringi või ringide käivitamiseks.
Arlet Palmiste, Ambla
Kultuurikeskuse juhataja

Oktoobri
kultuurikalender
Aravete Kultuurimajas
10. oktoobril kell 18 Mälumänguklubi. Oodatakse uusi ja vanu kuni
4-liikmelisi võistkondi.
17. oktoobril kell 19 Huviklubi.
Muusik ja kunstnik Henri Laksi kontsert-loeng „Kuulates ja vaadates”. Pilet 10 kr, õpilastele tasuta.
19. oktoobril kell 20 noorte disko.
DJ Siim Pohlak. Pilet 50 kr.
20. oktoobril kell 14 klubi „Vokiratas” peoõhtu.
23. oktoobril kell 19 valla noorte
moeshow.
24. oktoobril kell 19 Huviklubi.
Zooloog Aleksei Turovski loeng
„Meie metsaloomad ja nende sügisesed tegemised”. Pilet 10 kr, õpilastele tasuta.
31. oktoobril kell 19 Huviklubi. Harrastusteadlase Aare Baumeri loeng
„Meie igapäevane salapärane maailm”. Pilet 10 kr, õpilastele tasuta.
Ambla Kultuurimajas
20. oktoobril kell 20 peoõhtu. Tantsuks Arlet Palmiste Ansambel. Vahepaladena mängud ja ühislaulmised.
Pilet 50 kr.
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Valla spordielust

Sündmusterohke spordisügis
Ümberjärvejooks
Ambla SK 8-etapilisel (4 kevadel ja 4 sügisel) ümber järve jooksu seeriavõistlusel osales kokku 53
jooksjat Ambla, Järva-Jaani ja Albu
vallast, Türilt ning Lääne-Virumaalt
Rakvere vallast.
Kõigist kaheksast etapist võtsid
osa Laura Kallas, Johannes Jürisson, Rahel Kallas, Indrek Lumiste,
Margus Porkveli, Sille Selge ja Aare Selge. Sügisese nelja jooksu
parimad oma vanusegruppides
olid:
kuni 10-a T: Laura Kallas, Kaidy
Kaasiku, Keidy Kaasiku;
kuni 10-a P: Johannes Jürisson,
Sken Selge, Kaur Lillevälja;
11–13-a T: Karin Kallas, Rahel
Kallas, Sigrid Liige;
11–13-a P: Indrek Lumiste;
14–16-a T: Regina Sakkool, Sille Selge;
14–16-a P: Ramon Kallas, Margus Porkveli;
17–34-a N: Marge Porkveli, Signe Selge;
17–39-a M:Vello Lillipuu, Raido
Rohi, Reimo Kaasiku;
M veteranid: Mati Kõiv, Aare
Selge.
Kõigist neljast etapist võttis osa
19 jooksjat. Noorima ja vanima
jooksja eriauhinna said Ricco
Rohi Aravetelt ja Aare Selge Järva-Jaanist. Eriauhinnad arvukaima
osavõtuga peredele said perekonnad Kallas, Kaasiku ja Selge, kus
igast perest osales 4 jooksjat.
Uued järveringide rekordid
püstitasid sel sügisel Laura Kallas
ja Mati Kõiv Vanaveski ja Marge
Porkveli Vanaveski ja Preediku järve jooksus.
Karikavõistluse arvestuses,
kus 8-st etapist läks arvesse 6 pa-

rema etapi tulemus, olid oma vanusegruppide võitjad Laura Kallas,
Johannes Jürisson, Karin Kallas,
Indrek Lumiste, Ramon Kallas,
Marge Porkveli, Regina Sakkool ja
Mati Kõiv.
Toomas Berendseni
auhinnavõistlused
Kolmandat korda Aravete staadionil peetud Toomas Berendseni auhinnavõistlusel kergejõustiku 5-võistluses osales 15
võistlejat. Uue võistluste rekordi 3263 punktiga võitis Tanel Türk
kergejõustikuklubist Tipp, kes endise Mikk Pahapillile kuulunud
rekordi ületas 14 punktiga. Tanel
Türgi üksiktulemused olid: kaugus
6.48; oda 46.89; 200m 23,4; ketas
41.96; 1500m 4.57,3.
Tanelile järgnesid Madis Kallas
klubist Saare 2884 punktiga ja Risto Jamnes (RSK Rae/Ambla vald)
2658 punktiga. Eelmise aasta võitja
Mikk-Mihkel Arro sai kahjuks nulli
kettaheites ja 1500 m enam jooksma ei läinud.
Üksikalade parimad tulemused
olid: kaugus – Tanel Türk 6.48; oda
– Urmo Lepamets 57.21; 200m
– Tanel Türk 23,4; ketas – Tanel
Türk 41.96 ja 1500 m – Mati Kõiv
4.51,9.
Lisaalana peeti ka kuulitõuke
võistlus, kus Genro Paas püstitas
uue staadioni rekordi 15.00-ga, II
koha sai Mikk-Mihkel Arro 13.91ga ja III koha Urmo Lepamets
13.35-ga.
Ambla valla meistrivõistluste
arvestuses 5-võistluses tuli valla
meistriks Risto Jamnes, II koha saavutas Priit Simson 2021 punktiga
ja III koha Meelis Matkamäe 1904
punktiga.
Autasustamisel jagus endisel

Ümberjärvejooksu seeriavõistluse parimad
tippkümnevõistlejal Toomas Berendsenil, kelle isiklik tippmark
kümnevõistluses on 8016 punkti,
kiidusõnu kõigile, kes halbadele ilmaoludele vaatamata vapralt kaasa tegid ja võistlemisest ning konkurentsist rõõmu tundsid. Samuti
lubas Toomas kindlasti ka järgmisel aastal kohal olla, võistlejaid tava
kohaselt sügisõuntega kostitada ja
peaauhinna välja panna.
Muud spordiinfo
Jätkuvad Ambla Külaliiga
mängud jalgpallis sügisringi
mängudega. Kuna lõpliku ülevaate
paremustabelist saab alles järgmiseks vallalehe numbriks, siis pikemalt Külaliigast ka novembris.
Aravete Spordi- ja Tervisekeskus teatab, et alates oktoobrist igal
neljapäeval kell 18.30 kogunemisega Kardikeskuse juures on kõikidel kepikõnni huvilistel võimalus
osaleda kepikõnni ühistreeningutel litsentseeritud juhendaja Heidy
Antonsi juhendamisel (info tel
5567 0722).Valgustatud 2 km terviserada Kangrumäel on avatud alates 8. oktoobrist esmaspäevast laupäevani kuni kella 20.30-ni.
Ka jõusaali huvilistel on nüüd

paremad võimalused treenida, kuna uuenenud on Aravete Spordihoone jõusaali sisustus ja on olemas
ka treener-juhendaja Erik Kuningas. Tema juhendamisel toimuvad
treeningud edasijõudnutele teisipäeviti kella 15-st ja algajatele kolmapäeviti kella 18-st.
Jalgpallihuvilistele on suur
saal treeninguks avatud kolmapäeviti kell 18.30–20.
Võrkpallurite treeningajad on
endiselt teisipäeviti (18–19.30) ja
neljapäeviti (18.30–20).
Samuti jätkuvad aeroobikatreeningud Lia Jamnese juhendamisel.
Veel oleks treeningaega pakkuda
õhtuti saalihoki huvilistele, huvi
korral pöörduda Leo Matikaineni
poole.
Korvpallihuvilistel on varsti võimalus kaasa elada Ambla SK
meeskonna mängudele Eesti meistrivõistluste III liigas. Kodumängude päevaks on reede. Meeskond
treenib Kalev Tederi käe all juba
paar kuud ja ootame huviga, milliseks meie meeskonna debüüt Eesti
meistrivõistlustel kujuneb.
Leo Matikainen, valla spordijuht

Spordisündmused Oktoobris, NOVEMBRIS
7. oktoobril kell 10.30 Tervisepäev kepikõnniga, Kangrumägi.
7. oktoobril kell 12 Suusatajate seeriajooksu 1. etapp, Kangrumägi.
10. oktoobril kell 18 Ambla Külaliiga
jalgpallis FC Päästjad – maxit SK, Aravete.
13. oktoobril kell 13 Ambla Külaliiga

jalgpallis maxit SK – FC Suusk; 8. klassFC Jõud; kell 14 FC Jõud – FC Suusk; 8.
klass – maxit SK; Arulageda.
14. oktoobril kell 12 Suusatajate seeriajooksu 2. etapp, Kangrumägi.
21. oktoobril kell 12 Suusatajate seeriajooksu 3. etapp, Kangrumägi.
28. oktoobril kell 12 Suusatajate see-

riajooksu 4. etapp, Kangrumägi.
4. novembril kell 12 Suusatajate seeriajooksu 5. etapp, Kangrumägi.
22. novembril kell 18.30 Paarisvõrkpalli seeriavõistluse 1. etapp, Aravete SH.
Korvpalli Eesti MV III liiga mängude
ajakava selgub hiljem ja selle kohta tuleb erireklaam.
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TEATED

Õnnitleme sünnipäevalapsi!
LEIDA KREISBERG

17.10. 93

ERNA LUUK

04.10. 76

KARL LAUMETS

28.10. 89

INGRI SEPAVÄLI

05.10. 76

ARNOLD JÕGI

03.10. 87

ILME BAHMAN

10.10. 76

AINU-AURELIE SEPP

21.10. 83

LEMBIT MÜLLER

24.10. 75

HELJA AASMAA

02.10. 82

EHA VAARIK

14.10. 73

AGNES KALJULA

11.10. 81

KALJU LEPIK

20.10. 73

EVA KOBRAND

12.10. 79

LUULE PREEMET

18.10. 72

MARTA RAUDVER

27.10. 79

VELLO KAIO

27.10. 72

AKULIINA ALANDI

30.10. 79

ÕILME TOOTS

19.10. 71

EVI-OTTILIE LAUMETS

03.10. 78

VAIKE SOOMÄGI

25.10. 70

FRIDRICH BAHMAN

11.10. 78

KALJO ADAMS

21.10. 78

ALEXANDER VETOSHKIN 02.10. 77
AINO PENT

26.10. 77

KOGU PERE ÜRITUS Käravete NUNNUKAS

6.

oktoobril algusega kell
12 Käravete endise algkooli hoones ja pargis
Tänavu juba kümnendat korda.
Võimalus maitsta ja hinnata erinevaid roogasid, jooke. Pakume
muudki põnevat ja kohal kindlasti
ka asjatundjast esineja. Tänavu kohal Soya Foods Baltic OÜ esindajad oma kuulsate sojatoodetega,
kellelt ka teemakohane ettekanne.
Lubanud tulla väljapanekuga Imavere Piimandusmuuseum, kes
siis ka värsket võid valmistab. Väljapanekuga väljas Aravete Küla-

muuseum, tulijateks palju teisigi
tegijaid.
Päeva taustaks elav muusika ja
põnevad mängud LASTELE.
NÄITUS - ootame huvitavaid
väljapanekuid sügisandidest, erinevaid eksponaate ja muud isetehtut. Parimatele auhinnad.
DEGUSTEERIMINE - kui Sul
on midagi erilist, siis võta kaasa ja
jaga ka teistele. Parimatele auhinnad.
OSTA-MÜÜ-VAHETA - ootame talukaupade, käsitöö, kodutoodete müüjaid.

RAAMATUPIDAMISTEENUS
Kontakt: 5664 7822
Aravete Aiand OÜ Lillepood
Avatud E – L 8–18, P 10–16
Müügil lõikelilled, kimbud, toalilled,
mänguasjad, kaardid, kingitused jne.
Asume Aravetel Piibe mnt 19,
tel: 5346 0616
Olete oodatud!
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.

LOENG - teemaks sojatooted,
nende kasutamine ning tervislikkus, Soya Foods Baltic OÜ.
NÄITUS - Käsitöö ja talupidamise ajalugu.
OKSJON - võimalus müüa ja
osta põneva oksjonimüügi kaudu.
Kõigi näitustel ja väljapanekutel
osalejate vahel loositakse loosiauhindu, peaauhinnaks MAHLAAURUTI, lisaks muudki väärtuslikku.

Eksponaate väljapanekuks võimalus tuua reedel, 5. oktoobril kell 17–
19 või ürituse päeval kell
9.–11.
Ootame rohket osavõttu!
Kontakttelefonid:
518 5111, 5567 9292,
383 2503.
Korraldaja Käravete Küla
Selts. Toetab Ambla Vallavalitsus.

Hei, maanaised!
Järvamaa maanaised tähistavad pidulikult
RAHVUSVAHELIST MAANAISTEPÄEVA
14. oktoobril 2007 kell 12
Paides Nelja Kuninga hotelli konverentsisaalis.

Teema: naised ettevõtluses. Lektor: Silva Anspal.
Kõik maanaised on oodatud!
Vajalik eelregistreerimine telefonil 529 9951 või 383 2045
(õhtuti) või e-aadressil marta.kondas@mail.ee.

KOOLIBUSSI SÕIDUPLAAN 04.09.2007–01.06.2008
Hommikune ring
Reinevere I
07:01
Reinevere II
07:04
Jõgisoo
07:09
Ambla
07:12
Peetvere
07:16
Käravete II
07:18
Käravete I
07:20
Karu
07:22
Tiigemäe rist 07:23
Tindi
07:24
Aravete
07:31

AMBLA
VALLALEHT

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

KETE
Aravete
Piirsoo
Roosna
Reinevere I
Reinevere II
Jõgisoo
Ambla PK
Õhtune ring
Aravete
Käravete I
Kukevere

07:35
07:40
08:00
08:04
08:14
08:17
08:22
08:25
15:02
15:10
15:16

Käravete II
Ambla
Ambla PK
Reinevere II
Reinevere I
Roosna
Piirsoo

15:23
15:28
15:30
15:37
15:41
15:48
15:51

NB! Buss sõidab ainult koolipäevadel.
Õpilastele on bussisõit tasuta.

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

