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Ehitama!

Muutused
Ambla koolis

Ambla II Kihelkonnapäevad on tulekul
4.–5. juulil Amblas
Mõte korraldada Amblas kihelkonnapäevi tekkis Ambla Haridusseltsis
umbes kolm aastat tagasi. Eesmärgiks
Eesti ühe suurima ajaloolise kihelkonna identiteedi ja kokkukuuluvustunde
parandamine ja möödunu mäletamine.
Samas pidades silmas tulevikku, sest
kes möödanikku ei mäleta, elab ...!
Esimesed kihelkonnapäevad sattusid kokku Ambla kooli juubeliga ja olid
väga mõnusad, mitmekesised ja meeldejäävad. Et tekiks traditsioon, siis otsustati korraldada järgmised kahe aasta
pärast. Ja nüüd on need käes. Tänavu
ehk veidi tagasihoidlikumad, aga küllap leiab igaüks endale midagi, millest
osa saada.
Päevade motoks sai valitud „Keskaeg
Amblas”. Ehkki plaane tehes joonistus
välja väga lennukaid ideid, mida selle

moto all võiks korda saata, siis lõpuks
paneb asjale ikka piiri organiseerijate
aja- ja jõuressurss.
Päevad saavad avaakordi 4.
juuli õhtul Ambla kirikus, kus
Hortus Musicus esitab keskaegsetel
pillidel keskaegset muusikat. Lühikese
loengu evolutsiooni ja religiooni kokkupuutepunktidest peab väga haaravalt
kõnelev erukolonel Einar Laigna. Sellele järgneb lühike etendus Ambla näiteringilt. Etenduse on kirjutanud Ain
Kütt, seda mängitakse kirikuaias.
Edasi võivad kõik soovijad priilt pääseda Rehepeole. Mängivad mitmed
pillimeeste koosseisud kihelkonna piiridest. Keelekastet ja kehakinnitust pakub Musta Täku Tall Jänedalt. Pidu kella kaheni või kuni pidulisi on.
5. juulil on tegevused koondunud kooli staadionile. Käsitöö-

laadale on oodatud kõik, kes soovivad
oma erinevat laadi käsitööd müüa või
näidata. Keskaegse käsitöö erinevaid
võtteid näitab seltskond rahvast Tallinnast, kellelt võib õppida seebi keetmist,
küünalde valmistamist, pakutrükki, ketramist. Näidatakse keskaegseid rõivamoode ja räägitakse keskajal kasutusel
olnud ürtidest. Lastele mängud.
Kell 13.30 algab rongkäik vallamaja juurest staadionile, kus kell 14 läheb
lahti laulu- ja tantsupidu. Osalevad kollektiivid Amblast, Tapalt, Aegviidust,
Albust,Tamsalust, Lehtsest.
Õhtul paneb kihelkonnapäevadele
punkti Nele-Liis Vaiksoo ja Jassi Zahharovi kontsert kirikus. See on juba piletirahaga.
Mõnusat lustimist!
Vello Teor,
Ambla Haridusseltsi nimel
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Ambla II Kihelkonnapäevad
4.-5. juulil 2008
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Reedel, 4. juulil

Noortele

Teeme Ära 2008

Spordielu

Teated ja
reklaam

kell 18 Ambla II Kihelkonnapäevade avamine Ambla kirikus, ansambli Hortus Musicus kontsert
kell 20 Loeng-mõtisklus „Evolutsiooniteooria religioosne mõõde” erukolonel, medievist ja teoloog Einar Laignalt
kell 21 „Kirikulegendid” Ambla näiteringilt Anne, kirjutanud ja lavastanud Ain Kütt, etendus kirikaias
kell 22 Pidu rehe all: muusika kihelkonna pillimeestelt,
söök ja jook Musta Täku Tallilt. Uksed avatakse kell 21.30, sissepääs tasuta!
Laupäeval, 5. juulil
kell 10 Käsitöölaat Ambla staadionil
kell 10 Keskaegne käsitöö: vahaküünalde valmistamine, pakutrükk paberile ja kangale, ketrus kedervartega,
seebi keetmine, loeng-demonstratsioon keskaegsetest rõivastest, loeng
keskaegsetest ürdiaedadest, mängud
lastele
kell 13.30 Laulu- ja tantsupeo
rongkäik Ambla Vallamaja eest staadionile
kell 14 Laulu- ja tantsupidu Ambla
Põhikooli staadionil
kell 16.30 Ambla II Kihelkonnapäevade lõpetamine
kell 20 Kontsert Ambla kirikus, laulavad Nele-Liis Vaiksoo ja Jassi Zahharov (kontsert on piletitega)
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Volikogust

V

allavolikogu kinnitas
maikuu istungil Ambla
valla 2007. a majandusaasta aruande. Sel aastal esmakordselt on aruandes ülevaade igalt allasutuse juhilt.
Seepärast võib aastaaruanne pakkuda ka laiemat huvi ja lugemist kui harilikult.
Aastaaruanne on kättesaadav valla veebilehel internetis ja valla raamatukogudes.
Volikogu otsustas osaleda AS-i
Paide Vesi aktsiakapitali laiendamises. Edaspidi peaks Ambla vald
saama osanikuks selles aktsiaseltsis. Peamine asja mõte on selles,

et Käravete ja Aravete puhta vee
ja kanalisatsioonisüsteemide renoveerimine hakkab toimuma
Paide Vee eestvedamisel. Projektiga ühinevad veel mitmed teised omavalitsused Järvamaalt.
Edaspidi peaks Paide Vesi hakkama ka majandama vee- ja kanalisatsioonisüsteeme ning müüma
teenust.
Sotsiaalkomisjon tegi ülevaate valla meditsiini ja sotsiaalhoolekande seisukorrast. Enn Sults
tõdes, et elanikkonna vananedes suureneb pidevalt vajadus
eri teenuseliikide säilitamiseks
ja arendamiseks. Puudu on endiselt liftist Hooldekeskuses, koduõeteenusest ja sotsiaaltaksost,
et abivajajad kaugemale arsti
juurde ja uuringutele pääseksid.

Ohumärk on seegi, et vananevad
ka meditsiinitöötajad ise ja ühel
hetkel võib keegi neist otsustada
pensioneeruda. Tänastes tingimustes on küll pea võimatu leida
maale näiteks hambaarsti.
Katre Mägi rääkis sotsiaaltöö erinevatest tahkudest. Sealgi koorus välja vana habemega
probleem Hooldekeskusega. Vaja on lifti. Esialgu aga uuritakse
varianti nn trepilronija hankimiseks hooldekodusse, et vanureid
treppidel transportida. Muudestki muredest oli juttu.
Volikogu tegi kokkuvõtteid
valla arengukava täitmisest. Ühiselt tõdeti, et mitmed mõõdikud, mis endale arengukava vastu võttes seati, on muutunud
paremaks. Näiteks on vähenenud
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tööotsijate arv ja rohkem inimesi
on tööga kindlustatud just valla
piirides. Samas otsivad mitmed
firmad pidevalt oskustöölisi, et
oma tegevust laiendada. Eriti nõutud on metallitöömehed.
Otsustasime algatada parandusettepanekute kogumise arengukavasse. Volikogu liikmed märkisid ära mitme vallavalitsuse
töötaja väga head tööd arengukava täitmisel ja projektide kirjutamisel. Tõsi on see, et vald on
saanud viimastel aastatel märkimisväärseid summasid eelarvesse just Andrus Miksoni ja Merike Koovi tegutsemisel. Volikogu
avaldas neile tänu ja soovis edu
edaspidiseks.
Vello Teor, volikogu esimees

Valmis Sääsküla arengukava aastateks 2008–2012

S

ääsküla küla on põline
Eesti küla, mille esmamainimisest (1564) on sel
aastal möödumas 444 aastat. Tänasel päeval on külas
33 majapidamist, külas registreeritud elanike arv on
70. Küla elanikke koondab
MTÜ Sääsküla Külaselts.
Sääskülal on oma lipp, embleem, tunnuslaul ning nüüd
ka uus arengukava perioodiks 2008–2012.
Sääsküla küla arengukava koostamine algatati külakoosoleku
poolt 7. novembril 2007 Kuke
talus. Koosolekul valiti arengukava koostamise töögrupp, kellele anti volitused arengukava
koostamiseks. Töögrupp koostas

oma töö planeerimiseks tegevuskava, mille kohaselt leppisime
kokku arengukava ülesehituse,
viisime külaelanike seas läbi küsitluse, analüüsisime meie eelmise perioodi arengukava täitmist,
tutvusime valla ja maakonna
arengudokumentidega ning kirjutasime kokku arengukava peatükid. Arengukava sai heakskiidu
küla elanikelt ning kinnitati külakoosoleku poolt 16. märtsil 2008
Väraval.
Arengukava käsitleb kolme ajaloolise küla – Lohala, Sääsküla ja
Aniste – tänast olukorda, visandab tulevikupildi aastaks 2012
ning seab tegevusplaanid eelseisvaks viieks aastaks.
Meie ühise eesmärgina on kü-

la aastal 2012 aktiivsete, ettevõtlike ning kohalikku kogukonda ja
traditsioone väärtustavate elanikega, kvaliteetse elukeskkonnaga
ning terviklik ja süsteemse juhtimisega küla.
Tänu Kohaliku Omaalgatuse
Programmile ja Ambla Vallavalitsusele sai iga küla majapidamine
arengukavast ka oma eksemplari.
Arengukava on elektrooniliselt
kättesaadav Ambla valla koduleheküljel www.ambla.ee rubriigis „Ambla valla alevike ja külade
arengukavad“.
Tänusõnad
Aitäh kõikidele tublidele küla
elanikele, kes arengukava kokku
aitasid seada. Arengukava valmi-

Ettepanekuid Ambla valla arengukava
muutmiseks saab esitada kuni 1. augustini
Ambla Vallavolikogu hindas Ambla valla arengukava täitmise 2007. aastal heaks ning algatas arengukava muudatusettepanekute kogumise.
Muudatusettepanekud tuleb esitada kirjalikult Ambla Vallavalitsusele aadressil Lai 22,
Ambla, 73502 Järvamaa või
e-postiga aadressil info@ambla.ee.
„Ambla valla arengukava aastateks 2007–2015” ja „Hinnang arengukava täitmisele
2007. aastal” ning muud arengukavaga seotud dokumendid on kättesaadavad valla veebilehel www.ambla.ee.

misele aitasid kaasa (tähestiku
järjekorras): Aarne Kivisto, Aarne Palmiste, Aavo Kannike, Aet
Eensaar, Aivi Õun, Alar Prosin,
Alli Kivisto, Andre Lilleleht, Anne Eensaar, Anne-Mari Eensaar,
Arlet Palmiste, Ebe Tramberg,
Elle Kaseväli, Elle Viljamäe, Ilmi
Kalamann, Ilse Kruuse, IreneMiralda Palmiste, Katrin Sepp,
Kaur Kütismaa, Küllike Pukspuu,
Maimo Sumerik, Margus Petsaar,
Meelis Kaseväli, Merike Koov,
Merike Treffner, Merit Lilleleht,
Toomas Raaper, Triinu Palmiste,
Uudo Kalamann, Vaike Soomägi,
Vassili Rõbin, Viivi Prosin.
Merit Lilleleht, arengukava
töögrupi vedaja
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Tee oma kodu kauniks!

V

ÄRVID VALDA 2008 on
suunatud Ambla vallas
asuvate hoonete välisviimistluseks ja rekonstrueerimiseks
vajaminevate materjalide soetamise soodustamisele.
Nii nagu eelmisel aastalgi, on sel
aastal liitunud kolm ettevõtet: AS
Toode, OÜ Akna- ja Uksekeskus
ning Decora kauplused (OÜ AL).

Osalejatele pakutakse järgmist hinnasoodustust:
AS Toode: katuse kattematerjalidele ja vihmavee ärajuhtimise torustikule -15%.
OÜ Akna- ja Uksekeskus:
akendele -40% ja välisustele -10%.
Decora kauplused (OÜ AL):
ESKARO välisvärvid -20%, tuuletõkke plaadid -12%, ISOVER vill

3

-12% ning ESTPLAST soojustustele EPS 50 ja EPS 80 -12%.
Osalemiseks tuleb tulla Ambla
vallamajja ja küsida sekretariaadist
kampaanias osalemise ankeet, täita ankeet koos täiendava informatsiooniga ning esitada see sekretärile. Täpsemad osalemistingimused
on internetis aadressil www.ambla.ee ja Ambla vallamaja stendil.
Registreerunud kampaanias osalejaks, väljastatakse vastavalt soo-

vitud toodetele kupong(id), mille
alusel ettevõtjad annavad toodete
ostmisel hinnasoodustust. Kupongid kehtivad kogu kampaania perioodil 01.05.2008–31.08.2008.
NB! Registreerumine ja kupongide väljavõtt ei sea kohustust midagi osta ega remontida – see on võimalus
saada ülalnimetatud kaupa
odavama hinnaga.

rimistööd. Teile väljastatakse vastavalt vajadusele ehitusluba või kirjalik
nõusolek.
Täiendavalt on võimalik seadustega tutvuda Riigi Teatajas, Majandusja Kommunikatsiooniministeeriumi
kodulehel või siis Ehituskeskuse kodulehe www.ehituskeskus.ee kaudu.
Samuti võib sammud seada kohalikku raamatukokku. Soovitan tutvuda
Äripäeva Kirjastuse sarjaga “Oma
Maja”, kus ühte raamatusse on koondatud artiklid alates projekteerimise alustamisest kuni viimistluse ja
aiakujunduseni. Samuti võiks iga in-

dividuaalehitaja tutvust teha “Ehitaja raamatukogu” sarja raamatutega.
Viimased on välja antud töövaldkondade kaupa, nt „Väikeelamu katusekattetööd”, „Värvid ja nende kasutamine”, „Puit ja selle kasutamine
väikeehitistes”, „Saun” jne.
Niisiis raamatud loetud, internetis surfatud ja pea häid ehitusplaane
täis... Tulge ja jagage neid ka vallamajas ning ajage oma paberid joonde. Ning siis võite rahulikult segu segama või plekki lõikama hakata.

Andrus Mikson, abivallavanem

Läheb ehitamiseks?

S

aabunud on suvine aktiivne ehitustegevuse aeg.
Sellega seoses tasub meeles
pidada, et Eesti Vabariigis reguleerivad ehitustegevust Planeerimisseadus ja Ehitusseadus ning mitmed kohaliku
omavalitsuse määrused.
Ehitusseadus sätestab ühtlasi ka
selle, milliseid töid ehitusvaldkonnas tohivad teha ainult majandustegevuse registri (MTR) registreeringuga ettevõtjad ning milliseid võib
teha hakkaja tavakodanik. Registreeringut saab kontrollida Majandus- ja

Kommunikatsiooniministeeriumi
kodulehel http://mtr.mkm.ee/.
Individuaalehitajad peaksid hilisemate arusaamatuste vältimiseks
pöörduma enne ehitustegevuse alustamist kohaliku omavalitsuse ehitusspetsialisti poole. Ehitades tuleb
arvestada mitmete normidega ja
päästeameti nõuetega (hoonetevahelised kujad e kaugused jpm) Loomulikult ei tohi teie tegevuse tõttu
halveneda naabrite elukvaliteet. Alati tuleb vallavalitsuses kooskõlastada
piirkonstruktsioonide (fassaadide,
katuste, tarade) ehitus- ja renovee-

Mati Mitt, valla
ehitusjärelevalvespetsialist

Ambla kool on suurte muutuste teel

O

n maikuu. Ambla Põhikooli jaoks sellisel kujul on see
viimane kevad. Majas on alanud mahukas remont ja sügiseks peab valmima mudilaste
jaoks lasteaed. Alates 1. septembrist on kooli nimi Ambla
Lasteaed-Põhikool.
Ambla koolis on praegu 70 õpilast ja 10 mängurühma mudilast.
Liitklassina töötab III–IV klass. Lõpuklassi õpilastele heliseb viimane
koolikell 29. mail ja tõenäoliselt lõpetab kuus õpilast jaanipäevaks koo-

li. Sügisel ootame esimesse klassi viit
uut õpilast.Viimase kolme õppeaasta
jooksul on püsinud õpilaste arv suhteliselt stabiilne.
Lasteaia ruumid jäävad maja vasakpoolse tiiva esimesele korrusele. Seoses ehitusega saab kool sügiseks ka uued tualettruumid. Lasteaia
osas alustab tööd üks liitrühm, kuhu võetakse vastu 2–7 aasta vanuseid mudilasi. Laste kasutada on kaks
rühmaruumi, riietusruum ja eraldi tualettruum. Lisaks aiaga piiratud
mänguväljak koolimaja ja staadioni vahelisel alal. Lasteaiaõpetajatena
alustavad sügisel Kersti Saame ja Aime Mikson.
Avaldusi sügisel lasteaeda
tulijatelt võtame vastu kuni 20.
juunini kell 9–12.
Koolile lõppes õppeaasta edukalt.
Esimesel kolmel õppeveerandil õppisid Ambla Põhikoolis ainult hinnetele „5“ viis õpilast, hinnetele „4“ ja „5“
õppisid 15 õpilast.
Ainult hinnetega „5” lõpetavad II
klassi Jessika Konks, Mikk Mäekivi,
Gregor Pent ja Hugo Prints; III klas-

si Tõnis-Daaniel Linnasmäe; V klassi Laura-Eliise Linnasmäe ja VI klassi
Anett Mäekivi.
Peale õppimise on lapsed edukad
olnud ka koolivälistel üritustel. Anne-Mai Türkel (VI kl) saavutas Eesti
Maanteemuuseumi poolt korraldatud liiklusteemaliste kirjutiste võistlusel 6. klasside arvestuses I koha.
Elari Mäekivi (IX kl) saavutas IdaEesti Päästekeskuse KV-l tuletõrjespordis noorte B-grupis I koha 100 m
takistusriba läbimises.
Artur Oganezov (VI klass) saavutas saalihokis vanusegrupis U-13 Eesti KV I koha, Eesti MV I koha ning
ta valiti hooaja parimaks väravavahiks.
Väga tegus on olnud õppeaasta Elari Piksar’ile (VIII
kl). Tema selle aasta
saavutuste loetelu
on järgmine: kreeka-rooma maadluses Soomes rahvusvahelisel turniiril I
koht; õpilaste Ees-

ti MV-l I koht; 32. „Vändra lahtine
matt“ II koht; Avo Talpase 28. rahvusvaheline turniir III koht; Eesti MV sumomaadluses III koht; Järvamaa laste
lauluvõistlusel „Laulukaar 2008“ vanuserühmas 13–15 III koht. Lisaks
sellele lõpetas Elari sel kevadel ka Tapa Muusikakooli klaveri eriala.
Kogu kooliperele toimub 30. mail
ühine väljasõit Palmsesse ja õppeaasta
lõpetame Viru rabas ühisel piknikul.
Kõikide õpetajate nimel soovin
põhikooli lõpetajatele HEAD PÕRUMIST ja kogu kooliperele head
suvepuhkust!
Madli Põder, direktor

4

 nr 6 (175) juuni 2008

Noorsootöö suvised sündmused

V

arsti on kool läbi ja siis võib suvi alata!
9.–14. juunil toimub töö- ja puhkelaager. Tööd tehakse Sipelga surnuaias (koristustööd). Õnneks on meie valla noortel veel olemas
töötahe ja soov veidike taskuraha teenida.Tööpäevi
on viis (tööd neli tundi päevas) ning sellele järgneb
iga päev erinev praktiline tegevus, mida aitavad läbi viia Aravete Keskkooli psühholoog, sotsiaalpedagoog ja huvijuht ning noortejuhendajad. Samuti
on kaasatud valla tööohutuse spetsialist tutvustama noortele tööohutusega seonduvat ning Aravete Päästekomando esmaabi koolitust läbi viima.
Kuues päev on preemiana laagris osalejatele väljasõit Tallinnasse Nõmme Seiklusrajale. Töö- ja puhkelaagri vallapoolne korraldaja on noorsootöötaja
Annika Rohi, kes kirjutas ka projekti laagrile toetuse saamiseks Järva Maavalitsuselt. Koondprojekti
Õpilasmalevad 2008 on meil samuti plaanis taotlus
esitada. Laagrit toetab noortele makstavate palkadega Ambla Vallavalitsus noorsootöö eelarvest.
Töö- ja puhkelaagri raames on planeeritud laagrilistele töövarjupäev. Noored näevad, kuidas
koolis õpitavad teadmised tööle asudes rakendust
leiavad ning mida on vaja teada ja osata teatud töökohtadel. Ootame meie valla asutuste ja firmade
nõusolekut võtmaks üheks päevaks endale noored

töölised. Kes teab, võib olla on nende seas mõni
teie tulevane kolleegki…
Ambla Valla Noortepäev on 27. juunil
algusega kell 13 Ambla Noortekeskuse juures.
Projekti kirjutamine (Järvamaa ANK projektikonkursile) ja eestvedamine jäi Ambla NK noortejuhendaja ülesandeks. Üritus on esmakordne, kuid
loodame, et sellest saab tore traditsioon, mis suurendab noorte ühtekuuluvust oma kodukandiga.
Sellel aastal on noortepäev planeeritud Amblasse,
aga järgmisel aastal on see Aravetel, ülejärgmisel nt
Käravetel. Kavas on erinevaid meelelahutuslikke
tegevusi igale erinevale maitsele.Toimuvad dj-töötuba (dj Kaspar Pokk), küünemaalingud, jumpstyle (õpetavad noored ise), siidimaale saab teha ja
üle võlli kiikuda, kui vaid jaksu on! Võistlusvaimu
ja nalja saab kell 17.45 algaval turniiril: „ERILINE
sõprusjalka”. Enne õhtust pidu on kultuurimaja ees
kõikidele huvilistele line-tantsu koolitus, juhendaja
rollis on oma ala proff Maire Ilvas. Kell 21 lõpetame noortepäeva vägeva peoga, esineb bänd Limestone.
NB! Eelregistreerimine (kuni 17. juunini) ja
INFO Noortekates: Ambla NK 5597 7343, Aravete NK 5672 9328 ja valla noorsootöötaja 5800
5285. Seda on vaja, et teaksime, kui palju sööjaid
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on.Toidurahast pool maksab iga noor ise – 15 kooni (supp, pirukad ja jook).
Noortepäevale on oodatud kõik Ambla valla noored (tuletame meelde, et noor on vanuses
7–26)! Ja kutsume lisaks naabervaldasid osalema.
Noored toob kohale bussiliin, mis alustab Ketest
ja lõpetab Amblas.
Siinkohal ongi meil üleskutse Käravete noortele: kuna teil endal noortekat ei ole, siis
olete oodatud Ambla Noortekasse, kus saab mängida piljardit, pinksi, erinevaid lauamänge, muusikat
kuulata ja leida uusi sõpru Amblast.
Olge ise aktiivsed ja otsige võimalusi oma vaba
aja veetmiseks!
NB! Aravete noortekas on alates maist uus noortejuhendaja Kathry Õun. Juunikuust on jällegi
noortekas uued vahendid ja ka väliürituste tegemise võimalus! Külastage aktiivselt ja olge ka ise aktiivsed tegema ettepanekuid… sest noorsootöö on
ju noorte jaoks, mis põhineb noorte vajadustel ja
mis kõige tähtsam – NOORTE OMAALGATUSEL!!! Lapsevanemad, püüdke ikka oma lapsed kodudest arvutite tagant ära ajada, et nad tegeleksid
millegi huvitava ja kasulikuga!!!
(PS. Juulikuu on puhkuste kuu ka noortekeskustes! Taas avatakse jälle augustis.)
Edukat koolilõppe ja ilusat suve soovides,
Natalia, Ambla NK noortejuhendaja
Annika, valla noorsootöötaja

Maikuu Aravete Lasteaias Mesimumm

K

olme põlvkonna
II tantsufestival
peeti 30. aprillil Aravetel ja 7. mail Koerus.
Sellel aastal osales üritusel ligi 100 erineva põlvkonna tantsijat Ambla,
Koeru ja Albu vallast. Osalejad olid Aravete lasteaed
Mesimumm, Koeru lasteaed Päikeseratas, Koeru
Keskkooli segarahvatantsurühm, Koeru Karap ja
Kanarbik, Albu Kakerdaja ja Vokiratta klubi naisrühm. Meie lasteaed Mesi- Kolm põlvkonda tantsuhoos
mumm tantsis rahvatantse,
peotantse ja diskotantsu.
Emadele oli pühendatud
terve nädal. Koos meisterdati, joonistati ja kuulati
kontserti.
Spordipäeval saavutas
üldarvestuses tüdrukutest
I koha Kaidy Kaasiku, II
koha Kristin Tommula, III
koha Keidy Kaasiku. Poistest saavutas I koha Kasper
Keerberg, II koha Kevin
Ilm ja III koha Vaabo Augjärv.
Ülle Ojamäe, juhataja. Keskmine rühm valmistab kooki emadele

Elina koos emaga maalimas

Lasteaia tublimad sporditüdrukud
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Tänuavaldused

E

Raamatukogubuss Katarina Jee
Vargamäe tuuril

T

allinna Keskraamatukogu raamatukogubuss teeb 20.–22. juunil väljasõidu Vargamäele. Tammsaare sünnikohta sõites peatub buss
teelejäävates asulates, kus kõigil huvilistel, nii suurtel kui väikestel, on
hea võimalus tutvuda lähemalt Katarina Jee nime kandva erinäolise
raamatukogubussiga.
Lisaks bussi ja selles leiduva lugemisvara uurimisele saab kohapeal ka joonistada,
nuputada, osaleda viktoriinis ja muul viisil
mõnusalt aega veeta.
Buss peatub kahel õhtul Vargamäel, kus
pakutakse ajaveetmise võimalust teatrihuvilistele maratonetenduse „Tõde ja õigus“
vaheaegadel.

Raamatukogubussi peatused Ambla vallas reedel, 20. juunil:
kell 15–15.30 Käravete raamatukogu juures,
kell 16–17 Aravete bussijaamas.
Oma argipäevadel teenindab raamatukogubuss Katarina Jee lugejaid Tallinna
piirkondades, kus raamatukogusid läheduses ei ole. Kogust, mille suuruseks on ligikaudu 4000 raamatut, leiab lisaks eesti- ja
venekeelsele uuemale kirjandusele ka klassikalist kirjandust.
Täiendav info: www.keskraamatukogu.
ee/buss.
Anneli Kengsepp, Tallinna
Keskraamatukogu

Reis Slovakkiasse

R

eis Slovakkiasse toimus koolidevahelise projekti raames, millest
võtavad osa Eesti, Itaalia, Rootsi ja
Slovakkia koolid.
Seekord läksime Slovakkiasse. Slovakkia
on pindalalt Eestist natuke pisem. Pealinn
on Bratislava ja käibel olev raha Slovakkia
kroon.
Me alustasime oma reisi 21. aprilli varahommikul. Lendasime lennukiga Austriasse
Viennasse, kust edasi sõitsime bussiga Bratislavasse. Bratislava bussijaamas olid meil
pered vastas, kelle juures me mõned päevad elasime. Pered oli väga toredad ja hoolitsevad.
Tutvusime ka kooliga. Kooli nimi oli Zak-

ladni kola. Esimene päev koolis oli natuke
ebamugav. Kõik ümberringi vaatasid ja eputasid, et neile tähelepanu pöörataks. Järgmine päev oli koolis juba rahulikum. Tunni
kord oli väga karm. Õpetajad keelasid iga
asja peale, et tähelepanu eemale ei hajuks.
Uudistasime ka Slovakkia vaatamisväärsusi. Külastasime Punase kivi lossi, Bradlo
hauakambrit, jalutasime vanalinnas, käisime
Driny koopas, kus oli 98% niiskust. Lisaks
nägime ka traditsioonilist Slovakkia pulma.
Reisilt saabusime koju 25. aprillil.
Tarkust saime juurde kuhjaga. Reisiga jäime väga rahule ja tahaksime võimaluse korral tagasi minna.
Siret Niinepuu

ELK Ambla Maarja Koguduse juhatus
tänab Ambla Vallavalitsust ja vallavolikogu paljude kalmistukasutajate nimel juba mitmel aastal võimaldatud tasuta liiva
eest.
Erinevalt mitmetest Euroopa maadest on meil
omapärane tava kujundada ja kaunistada hauaplatse liivaga. Väljastpoolt saabunud inimesed on seda
tähele pannud ja imetlusega ära märkinud. On väga
armastusväärne, et meie valla eelarve koostajad ja
vastuvõtjad on võimaldanud seda kaunist traditsiooni jätkata ning meile kallite inimeste rahuasemeid
kaunistada.
Amblas sündinud ja kasvanud inimesed oskavad
väärtustada oma kodupaika ja näha tema vajadusi. Neli aastat tagasi sai kogudus trimmer-võsalõikaja näol Alar Maarend’ilt kallihinnalise kingituse.
Nüüd, neli aastat hiljem saime uue kingituse, väga
vajaliku tööriista – muruniiduki. Maa-ala, mida kogudus kalmistu, pargi ja teiste platside niitmise teel
hooldab, moodustab märgatava osa alevi pindalast.
Nende hooldamine nõuab nii inimressurssi kui ka
vajalikku tehnikat. Kogudusel on ka unistus – soetada endale tulevikus sobilik murutraktor, mis vähendaks eakate töötegijate vaeva ja pingutust.
Alar Maarendile ning ka tema isale Arvole, kes vahendas niiduki üleandmist, avaldavad Ambla Maarja
koguduse juhatus ja õpetaja suurt ja sügavat tänu.
Tõnu Linnasmäe, Koguduse õpetaja

Kuldleer Ambla
kirikus

A

mbla Maarja kirikus õnnistati 1958. aasta
13. juulil 52 leerilast. Neile lisandus veel
enne ja pärast põhileeri kümme konfirmeeritut. Vaatamata sellele, et teist aastat korraldati Paide rajoonis noorte suvepäevi, oli kiriklikust leerist osavõtt siiski rohkearvuline.
Kiriku- ja usuvastane töö oli tollal alles tuure juurde kerimas. Rahva hing ja vaim suutis veel mõnda aega vastu panna hoogustuvale ateistlikule kihutustööle.
Osal leeriskäinutel katkes hiljem side oma kodukirikuga, teised jäid ustavateks koguduse liikmeteks, häbenemata oma usulisi veendumusi ja tõekspidamisi.
Mitmed tollased leerilapsed on avaldanud soovi
tulla taas kokku oma leeri juubelitähtpäeval ning tähistada seda ühise jumalateenistusega kirikus. Sealhulgas on ka mõned, kellel täitub juba 60 aastat oma
leeriõnnistamispäevast.
Seoses sellega toimub kuldleerist osavõtjatele 13.
juulil kell 11 pastoraadis kohvilaud ja seejärel ühine
jumalateenistus kirikus kell 12.
Osavõtuks saab end registreerida koguduse telefonidel 383 4033 ja 5647 1859 või e-posti teel: ambla@eelk.ee.
Olete oodatud!
Tõnu Linnasmäe, Koguduse õpetaja
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TEEME ÄRA 2008 Ambla vallas

V

õime uhkusega öelda, et
ka meie oleme tegijad.
Ambla Vallavalitsuse ja volikogu 16-liikmeline vabatahtlike töörühm koristas 3. mail
kolmel objektil.
Kõigepealt tegime nii seest kui
väljast puhtaks Järvamaa kõrgeima punkti, mis asub riigimetsamaal Reineveres. Siis koristasime
ära Ambla vanale, suletud prügi-

mäele tekkinud uued prügihunnikud. Lõpuks jõudsime puhastada
ka Linnape tee äärset metsa. Vallavalitsuse keskkonnaspetsialist Ants
Saariste tegutses koristusaktsiooni
ettevalmistamise ja läbiviimise käigus vallapoolse koordinaatorina.
Mida kõike me sealt kokku korjasime, ei hakka siinkohal üles lugema. Aga ära tegime!

Merike Koov, arendusnõunik

Esialgne instrueerimine – mis liiki praht millisesse prügikotti
korjata – läbitud, käised üles kääritud ja asja kallale!

Prügi laadimine lipujaamas, endises Kuru sõjaväeosas.

Koristajad tööhoos illegaalset prügihunnikut likvideerimas.

Preediku järve ääres toimus
TEEME ÄRA 2008

K

oristuspäev oli 3. mail ka
Preediku järve ääres.
Ilusal kevadpäeval kogunesid vabatahtlikud koristajad ja
sukeldujad kell 11 järve äärde.
Pihta hakkasime Sääsküla poolsest järve otsast. Sukeldujad
tõid põhjast välja ühe veoauto
kummi, viis sõiduauto kummi,
ühe 200-liitrise vaadi ja kokku
15 võrkk-kotti (40-l) taarat, pakendeid ning topsikuid. Ümber
järve koristajad korjasid kokku
19 150-llitrist kotti prügi. Kella kolmeks oligi järve ümbrus
koristatud. MTÜ Preediku Jär-

ve Arendus pakkus talgulistele
peale tublit koristuspäeva talgusuppi ja küpsist.
Siinkohal tahan tänada vabatahtlikke, kes tulid appi hea tujuga ja meeled täis teotahet: Türi
Sukeldumisklubi, Ruth Uudeküll, Vaike Veldre, Siim Petsaar,
Ebe Tramberg, Elle Viljamäe, Viivi ja Alar Prosin, Märt Eensaar,
Merit ja Andre Lilleleht. Fotod
tegi Sääsküla küla fotograaf Vassili Rõbin. Korraldasid Aet Eensaar ja Margus Petsaar.

Prügikotid auto peale ja lipujaama, maha jäi puhas plats.
Tehtud!

Aet Eensaar, MTÜ Preediku
Järve Arendus

Siim ja Vaike aitavad sukeldujatel sodi kaldale viia

Mis inimesed kasvavad neist beebidest, kelle pampersid
nende emad-isad kotitäite kaupa metsa viskavad?

7

 nr 6 (175) juuni 2008

AMBLA VALLALEHT

Valla spordielust

J

Spordisündmustest maikuus

ärvamaa korvpallimeistrivõistlustel kaotas Ambla
SK meeskond pronksmedaliseerias Puidukaubandusele
mängudega 1:2 ja jäi 4. kohale.
Ambla SK meeskond mängis
koosseisus Rauno Tikko, Indrek
Triisberg, Meelis Matkamäe, Elari
Jõendi, Rein Roosmäe, Rain Ots,
Siim Regat, Timo Matikainen, Romet Ruse, Madis Palovir, Taivo
Sisask,Taavi Leinart, Raido Kuusk ja
Erko Linnas.
Timeks Cup maastikurattasarja 1. etapp toimus traditsiooniliselt 1. mail Kangrumäe terviseradadel. Oma gruppide võitjateks
tulid Cristel Tammsoo Raasikult,
Anni Vallsalu, Jana Matvejeva ja Siim
JalakasVargamäe Spordiklubist, Erik
Tammsoo Porter Racingust ning
Ambla SK võistlejad Liisa Kvell, Jarmo Kaasiku, Rene Puhke, Rauno
Puhke ja Ivar Pilv. Kokku osales 32
ratturit.
Maikuus alustas taas Ambla Külaliiga jalgpallis kevadringi
mängudega. Registreerus 7 võistkonda 71 mängijaga. Turniir tuleb
tõenäoliselt tasavägine, seda ennustavad esimesed kohtumised, kus viigi või üheväravalise vahega lõppes
kuuest mängust koguni neli. Kokku mängitakse turniiril 42 mängu,
neist 21 kevadringis.
Ümber järve jooksu seeriavõistlusel Kevad 2008 osales 47
jooksjat Ambla, Albu, Järva-Jaani,
Türi ja Rakvere vallast. Neist 25
jooksjat osalesid kõigil neljal etapil. Eriti hoos oli Laura Kallas Rakvere vallast, kes T10 vanusegrupis
püstitas uued rekordid nii Käravete, Vanaveski, Rava kui ka Preediku
järve jooksul. Noorimad osalejad
olid Kaidy ja Keidy Kaasiku Aravetelt ning vanim osaleja Luule Laidro
Rakvere vallast. Osavõturohkeim
perekond oli kuue pereliikmega
perekond Selge Järva-Jaanist. Oma
gruppide parimad olid:
T10 – Laura Kallas, Hele Koppel,
Vivian Vellama;
P10 – Veli Kask, Leho Neemsalu,
Mikk Mäekivi;
T11 – Karin Kallas, Rahel Kallas,
Marelle Kask;
P11 – Indrek Lumiste, Johannes

Jürisson, Launo Neemsalu;
T14 – Regina Sakkool, Eva Jelenskaja, Sille Selge;
P14 – Taavi Lumiste, Ramon Kallas;
N – Marge Porkveli, Signe Selge;
M – Vello Lillipuu;
NV – Luule Laidro;
MV – Mati Kõiv, Aare Selge.
Ümber järve jooksu seeriavõistlus
jätkub sügisel samuti nelja etapiga.
Ambla valla noortemeeskonnad jalgpallis osalesid vendade Roobade karikaturniiril Roosna-Allikul. Nii 12-aastaste kui ka
16-aastaste poiste turniiril, kus võitis võistkond Ukrainast, saavutati III
koht. Nooremad poisid mängisid
koosseisus: Veiko Väisänen, MarkoMait Metsa, Ranno Lepasepp, Enno
Tubin, Jan-Aare Nursi, Artur Treffner ja Geir Pärtel; vanemad poisid
mängisid koosseisus: Mart Prosin,
Rene Puhke, Alar Heinsaar, Eero Varendi, Sander Süld, Magnus Kvell,
Marko Tammik ja Kaarel Künnapas.
Ambla Põhikooli kogu õppeaasta kestnud klassidevahelisel Miniolümpiavõistlustel
oli kavas viimane ala – kergejõustik –, mille võitis VI klass II klassi
ja IV+V klassi ees. Individuaalarvestuses näitasid häid tagajärgi oma
vanusegruppides Sandra Morozov,
Johanna Kask, Aneta Mikson, EvaLiisa Valdmaa, Laura-Eliise Linnasmäe, Kertu Grebenjuk, Kerda
Uutar, Anett Mäekivi, Otto Prints,
Gregor Pent, Mikk Mäekivi, Hugo
Prints, Eero-Sven Grebenjuk, Leho
Neemsalu, Tõnis-Daaniel Linnasmäe, Alvar Rohukots, Raivo Vilumaa, Jako Kullamägi, Elari Piksar,
Kalmer Nelke, Launo Neemsalu,
Siim Kask, Elari Mäekivi ja Kalev
Uulits. Miniolümpia kokkuvõttes
tuli võitjaks ja sai karika oma valdusesse VI klass, kellele järgnesid
II klass, IV+V klass, III klass, VII
klass, I klass, VIII klass ja IX klass.
Tänan kõiki vabatahtlikke,
kes TEEME ÄRA 2008 koristuspäeval aitasid korrastada
Aravete rannavolleväljakut
ja Kangrumäe terviseradade
ümbrust!
Leo Matikainen, valla spordijuht

Võidukarikas Aravete Keskkoolile!

15.

mail toimusid Türil EKSL-i II liiga
kergejõustiku võistlused.
Järvamaalt osalesid Paide Ühisgümnaasium, Paide Gümnaasium ja Aravete
Keskkool. Pika ja pingelise päeva lõpuks oli Aravete Keskkool kogunud kõige rohkem punkte ja suur
võidukarikas kuulus meile.
Medaleid võideti järgmistelt
aladelt: Rave Otsla 60 m jooksus III koht ajaga 8,95; Merit
Kalamägi kõrgushüppes II koht
tulemusega 1.40; Regina Sakkool 800 m jooksus II koht; Eva
Jelenskaja 800 m jooks III koht;
Marii Pilv kuulitõuge I koht tu-

lemusega 10.24; Eero Varendi
60 m jooksus II koht ajaga 8,12;
Rene Puhke 800 m jooksus III
koht; Heimar Altmets 1500 m
jooksus II koht; Ivar Voorel 100
m jooksus I koht ajaga 11,86;
Marko Remlik kuulitõukes I
koht tulemusega 13.31; Martin Tamlak kõrgushüppes I koht
tulemusega 1.85.
Kõige suurema panuse võistkondlikku üldvõitu andis aga
Magnus Künnapas, kes õpib
Audentese Otepää filiaali 11.
klassis, saavutades 100 m jooksus II koha ja 1500 m jooksus II
koha ning olles ankrumees väike-rootsi teatejooksus, milles
võistkond saavutas III koha.
Lia Jamnes, Aravete KK

Kiikingu uudiseid

24.

mail toimusid Pärnus Rääma puhkeplatsil selle hooaja esimesed võistlused kiikingus. Võistlused toimusid neljas võistlusklassis: kuni 16-aastased
neiud ja noormehed ning 17-aastased ja vanemad mehed ja naised. Kõigil võistlejatel oli kuni 5 resultatiivset
võistluskatset. Neidude ja noormeeste võistlusklassis
oli algkõrgus 3 m, naistel 4 m ja meestel 5 m.
Osaleda võisid kõik soovijad, kuid hooaja avaüritus jäi selles
osas kesiseks. Loodame, et järgmised võistlused, mis toimuvad
5. juulil Kiigelandis, saavad olema rahvarohked nii võistlejate kui
pealtvaatajate osas.
Ambla Kiigelandi võistlejatest saavutasid häid tulemusi EvaLiisa Valdmaa (12), kes sai oma vanuserühmas II koha tulemusega
4,58, ja Merek Laansalu (18) meeste vanuserühmas tulemusega
5,63.
Anu Valdmaa, MTÜ Kiigeland

Spordiüritused juunikuus
1. juuni kell 12 Tervisespordipäev, Kangrumägi.
11. juuni kell 19 Ambla Külaliiga jalgpallis FC Sport – FC
Ekvaator, Arulageda.
15. juuni kell 10 Järvamaa Suvemängud, Paide.
18. juuni kell 19 Ambla Külaliiga jalgpallis FC Käravete –
Kossutiim, Arulageda.
19. juuni kell 18 Rannavolle

SV 1. etapp, Aravete.
21. juuni kell 12 Ambla Külaliiga jalgpallis 6. ja 7. voor, Arulageda.
23. juuni kell 18 Jaanipäeva jalgpall VANAD-NOORED,
Arulageda.
26. juuni kell 18 Rannavolle
SV 2. etapp, Aravete.
28. juuni kell 12 Ambla valla
MV kergejõustikus, Aravete.
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Õnnitleme juunikuu eakaid sünnipäevalapsi!
JEKATERINA KALME 93
KAMILLA NARITS

87

HILDA SAVOLAINEN 82
BENEDIKT DISKO

81

VILMA ALAKÜLA

78

ARVO MAAREND

78

ENGELHARDT TAEL 77
ARVI RAIK

76

ELMAR TÕLDSEPP

76

TEATED
Aravete Aiandi OÜ
Pakume eraisikutele ja ettevõtetele transporditeenust. Kaubaruumi mõõdud: pikkus 3 m, laius
1,7 m, kõrgus 1,9 m ja kandevõime 1200 kg. Võimalus tellida teenust ka väljaspool tööaega.
Lisaks sellele pakume ka muruniitmise teenust ja
käru renti. Asume Järvamaal Aravetel. Lisainformatsioon: www.araveteaiand.ee.
Tel 558 1068.

SILVIA SUI
75
ASTA KASEVÄLI
74
AINO-LUULE-KLAUDIA
NÄKK
74
PILVI KÕIVA
73
LEILI EPLIK
73
LAINE RANDLA
73
MAIRE SAAME
70
HELVE KUIMETS
70
JAAN PAPPA
70

Teadaanne koerte ja
kasside omanikele
marutaudivastasest
vaktsineerimisest

Vastavalt kehtivale seadusandlusele kuuluvad kõik koerad ja kassid vaktsineerimisele marutaudi vastu. Marutaudi vastu vaktsineeritakse
Arenduskoda taotleb toetust
MTÜ Arenduskoja üldkoosolek, mis toimub 25. üks kord aastas alates 3 kuu vanujuunil 2008. aastal arenduskoja ruumides (Roheline 19, Tapa), kavatseb kinnitada LEADER-tüüpi sest.
Kogunemispunktis on vaktsineemeetme raames kohaliku tegevusgrupi (piirkonna moodustab Ambla, Kadrina, Kuusalu, Tapa ja rimine tasuta. Koduvisiidid on eelVihula valla ning Loksa linna territoorium) toetuse taotluse ning esitada selle Põllumajanduse neval kokkuleppel tasulised. Enda ja
teiste loomade turvalisuse huvides
Registrite ja Informatsiooni Ametile.
Heiki Vuntus, peab koer olema kindla rihma otsas
Arenduskoja tegevjuht
(soovitavalt suukorviga).
Kui keegi soovib oma loomale
22. juunil kell 21
kompleksvaktsiini (koerte katk, parhepatiit, leptospiroos, marutaud
Aravete Kangrumäel vo,
– tasuline), palun enne vaktsineerimist kohapeal teatada.
AMBLA VALLA
Info telefonil 385 9033 või 514
3630.
JAANITULI
Neljapäeval, 12. juunil vaktsiEESTI ESIVÕISTLUSED
neerimine
kogunemispunktides:
TUGITOOLISPORDIS
Käravete vana kaupluse parklas
Tantsuks: UNO KAUPMEES & LUSTGAST
kell 18;
Õhtujuht: PÄRTEL KALEVIPOEG
Ambla kiriku parklas kell 18.45;
Jõgisoo korterelamute juures kell
KOHAL PUHVET. PIDU ON TASUTA!
19.30;
Aravete kontori parklas kell 20.15;
Pühapäeval, 29. juunil kell 15
KETE kaupluse parklas kell 21.
Roosnas teostab vaktsineerimist
Arulepiku talus Sääskülas
Signe
Orav, aeg omavahelisel kokkuKOIT TOOME kontsert „Südamest
leppel
(tel 508 4237).
südamesse“
Pilet 100 kr

AMBLA
VALLALEHT

Jüri Kommusaar,
volitatud veterinaararst

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

AMBLA VALLALEHT

Jumalateenistused
EELK Ambla Maarja
kirikus
Pühapäeval, 1. juunil kell 12 Leeripüha armulauaga.
Kaastegev Tapa Jakobi koguduse
segakoor Evely Piksar’i juhatusel.
Pühapäeval, 8. juunil kell 12
4. pühapäev pärast nelipüha armulauaga.
Pühapäeval, 15. juunil kell 12
Ristimispüha armulauaga.
Pühapäeval, 22. juunil kell 12
6. pühapäev pärast nelipüha armulauaga.
Pühapäeval, 29. juunil kell 12
7. pühapäev pärast nelipüha armulauaga.
Reedel, 4. juulil kell 18
Ambla II kihelkonnapäevade avamine ja Hortus Musicuse tasuta kontsert Andres Mustonen’i juhatusel.
Pühapäeval, 6. juulil kell 12
8. pühapäev pärast nelipüha armulauaga.
Pühapäeval, 13. juulil kell 12
KULDLEER armulauaga.
Palvused Ambla kirikus teisipäeviti kell 9.30.
Kirik avatud 1.06.–3.08.2008 reedeti kell 15–18, laupäeviti ja pühapäeviti kell 11–18.
SURNUAIAPÜHAD:
Sipelga kalmistul 24. juunil kell 12.
Aegviidu vanal kalmistul 20. juulil
kell 14.
Ambla kalmistul (kirikus) 3. augustil
kell 12.
Perearsti vastuvõtt
suveperioodil
Perearst Enn Sults on puhkusel 4.
juunil, 9.–13. juunil ja 25. juunist kuni 13. juulini. Marika Luisk Aravetel ja
Laile Berg Amblas võtavad sellel ajal
vastu endistel vastuvõtuaegadel.
Laile Berg on täiendusel 5. juunil ja
18.–20. juunil, Enn Sults võtab vastu
Amblas 18. juunil kell 8–11.
5. juunil ja 19.–20. juunil on Ambla
arstipunkt suletud.
Tehniline teostus:
Kalurileht. Tel 5649 5252;
kalurileht@hot.ee;
www.hot.ee/kalurileht

