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änaseks on Ambla II Kihelkonnapäevad osa
meie ühisest minevikust. Siinkohal väikene
meenutus möödunule ja suur tänu osalejatele,
korraldajatele.
Korraldustoimkond püüdis anda päevadele keskaegset hõngu, mis seoks ning ühendaks erinevaid tegevusi.
Päevade avaakordiks sai Hortus Musicuse kontser Ambla
kirikus. See oli tõepoolest väga kõrgest klassist etteaste,
mis oma kokkukõla ja professionaalsusega tõi koju kätte midagi, mis kuulub üheaegselt euroopaliku kultuuri
klassikasse ja tänapäeva. Ansamblistide kaasahaarav ja filigraanne esitus pani kuulajate jaoks elama kaugete sajandite taguse lihtsa elu ja õukonnamuusika. Erinevatelt
rahvastelt, autentsetel pillidel ja mitmehäälselt.Võimas.
Järgnev mõtisklus Einar Laignalt jätkas suurepäraselt
rännakuid ajas ja oludes. Kuigi loengu teema võis olla esmapilgul ehmatav, argipäeva jaoks keeruline, siiski rääkis
ettekandja väga lihtsatest asjadest. Kaldudes kohati lausa
apokalüptilistesse ennustustesse.
Einar Laigna rääkis vanadele sumeri ja egiptuse ürikutele tuginedes elu tekkest ja selle võimalikust kosmilisest
päritolust ning jõudis välja tänapäeva, lääneliku maailma
ja mõttelaadi allakäiguni ning hukuni. Lääs versus Ida.
Kas Eesti riik kaob 10 või 20 aasta pärast, kas meie kiriku torni püstitatakse islami poolkuu 50 või 100 aasta
pärast? Need on küsimused, millele pole täpset vastust,
kuid need on sündmused, mis kindlasti juhtuvad, kui
meie mõttemaailm ei muutu.
Einar Laigna kutsus üles taastama Isa kultust/austust. Kaasaegsel lääne inimesel ei ole midagi püha, ei ole
eeskujusid, mida järgida. Oli usk, aga see on oma rolli
kaotanud; olid vanemad, aga noored neid ei austa; oli

moraal ja eetika, aga kaasaegne demokraatia seab primaarseks iga isiku enda vabadusi. Kohustused on jäänud
tagaplaanile. Kelle järgi peaksid koonduma, kellelt õppima puberteediea läbinud noored, kui nende vanemad
püüavad igati sarnaneda nendesamade noortega, küsis
Einar Laigna? Ja tõi võrdluseks islamiperekonna, kus on
kindel hierarhia ja kord ning kus on tabuks alkohol, narkootikumid, abielurikkumine. Siit ka islami elujõud ja
laienemine.
Õhtu jätkus samas kiriku kõrval Ambla näiteringi
etendusega „Kilde kiriku ehitusloost”, autor Ain Kütt.
Paarikümne minuti pikkune etendus andis õnnestunud
tegelaskujude kaudu pildi legendist, milles kohaliku kiriku ehitus oli seotud raskustega, kus pidevalt oli vaja
võidelda juba ehitatud müüride mahavarisemisega ja ainult süütu neitsi sissemüürimine sellest päästis.
(järgneb lk 2)

Vallavanem Alari Kirt ja volikogu
esimees Vello Teor keskaegseid rõivaid
demonstreerimas
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Ambla II Kihelkonnapäevadest sai ajalugu
(algus lk 1)

Ja edasi Rehepeole, kus kihelkonna pillimehed pakkusid meelelahutust ja võimalust tantsu lüüa.
Püünelt käis läbi neid, kes tegid nii
esimese debüüdi suuremal laval, kui
ka neid, kel jäi debüüt aastakümnete taha. Kõige toredam vast oligi
see, et pillimehed ise nautisid seda
koosmängu ja võimalust ning samas
pakkusid meelelahutust pealtvaatajatele. Kuuldavasti lõppes pidu alles
varastel hommikutundidel.
Kihelkonnapäevade finaal oli
muidugi teisel päeval: laulu- ja tantsupeo rongkäik ning kontsert. Üle
kahetunnise kontserdi sisustasid
mitusada lauljat-tantsijat kogu kihelkonnast ja kaugemalt. Kõlasid
kaunimad laulud laulupidude repertuaarist ja esitati paremad palad
tantsijatelt.
Suur tänu Ave Printsile ja Evely
Piksarile, kes kava kokku sedasid ja
kogu seda rahavamassi suunasid!
Ambla Haridusselts tänab Hilda
Kalvet, Elmar Tõldseppa, Taivo Pih-

lakut ja René Viljatit, kes on kokku
kirjutanud nelja maja lood. Mäletatavasti kuulutasime välja konkursi „Ambla Majade Lood”. Tänaseks
on laekunud 4 lugu. Otsustasime
pikendada konkurssi ja loodame,
et ikka saame lugusid juurde ning
kunagi on neid nii palju, et saame
koostada lugudest raamatu.
Ajalugu on meie ümber palju, aga
kui me ei jäädvusta seda, siis kaob
see koos meiega. Kui kirjutamine on
raske, siis võiks kasutada näiteks lindistamise meetodit. Räägi oma lugu
linti, et keegi saaks selle hiljem ümber kirjutada. Hea võimalus oleks
teha näiteks intervjuu. Ikka kohtutakse omavahel, räägitakse minevikust, esitatakse üksteisele küsimusi. Pange vahel diktofon lauanurgale
salvestama. Küll noored selle materjali paberile panevad!
Täname Ambla valda ja Tapa valda
kihelkonnapäevade toetamise eest!
Järgmised Ambla Kihelkonnapäevad toimuvad kahe aasta pärast.
Vello Teor, Ambla Haridusselts

Einar Laigna esinemas Ambla kirikus

Ambla näitering esitas legendi Ambla kiriku ehitusloost

Pensionäride XVII huumoripäev

H

uumoripäev peeti 19. juulil Aravetel. Tore on ennast vahel vabalt tunda, naerda teistega koos ja ka ise nalja te-

ha.
Kava oli üsna pikk. Oli lugemist, tantsu ja laulu. Kahju, et Ukraina
selts ei saanud seekord tulla meid rõõmustama. Maakondlikust üritusest
on saanud juba vabariiklik: esinejaid oli Kuusalust, Tapalt, Ervitalt, Kabalast, Paidest ja mujalt, esines ka Aravete „Vokiratas”.
Pärast esinemist maitsesime koos väga head hernesuppi, mille valmistas Ambla kooli kokk Kaja. Suur tänu hea supi eest! Suur tänu ka Ambla
kooli direktorile Madli Põdrale!
Rahvas jäi rahule. Otsustasime, et tuleval aastal tuleme jälle kokku,
siis juba Kangrumäele augusti teisel laupäeval.
Aitäh Ambla vallale! Aitäh teistele aitajatele! Ilusat suve kõigile!
Leili Veersalu, huumoripäeva korraldaja

Alavere tantsumemmed

Leili Veersalu eeskava sisse juhatamas
Laulab Aino Kübar
Aegviidust
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Hajaasustuse veeprogrammi taotlusvoor

J

ärva Maavalitsus teatas 11. juulil, et alates 15. juulist 2008. aastal algab hajaasustuse veeprogrammi taotluste vastuvõtt Albu, Ambla,
Imavere, Järva-Jaani, Kareda, Koeru,
Paide, Roosna-Alliku, Türi ja Väätsa
vallas. Koigi vald 2008. aastal hajaasustuse veeprogrammis ei osale.
Taotleda saab hajaasustuspiirkondades
asuvate majapidamiste jaoks toetust kaevude ja joogiveetorustike ehitamiseks ning
kaevude varustamiseks vajalike tehniliste
seadmetega.
Toetust saavad taotleda füüsilised isikud,
mittetulundusühingud ja sihtasutused.
Toetatavate tegevuste ja abikõlblike kulude loetelu ning taotlemise tingimused leiate
regionaalministri 30. aprilli 2008. a käskkir-

jast nr 59 „Hajaasustuse veeprogrammi programmdokument“ ning regionaalministri 17.
juuli 2008. a käskkirjast nr 91 „Regionaalministri 30.04.2008 käskkirja nr 59 „Hajaasustuse veeprogrammi programmdokument“
muutmine” (mõlemad käskkirjad on internetis www.ambla.ee, vt „Hajaasustuse veeprogramm”).
Programmdokumendis kehtestatud nõue-

tele vastavad taotlused tuleb esitada
majapidamise asukohajärgsele vallavalitsusele hiljemalt 15. augustiks 2008.
aastal.
Taotluse vorm, taotluse eelarve vorm,
aruande vorm ja muu teave on internetis
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse veebilehel www.eas.ee (samuti Ambla valla
veebilehel www.ambla.ee).
Järva Maavalitsuses on programmi
kontaktisikuks arengu- ja planeeringuosakonna
juhataja Arto Saar, tel 385 9609; arto.saar@
jarvamv.ee.
Kogu programmi informatsioon on kättesaadav Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse veebilehel aadressil http://www.eas.ee/?id=4115
ja Ambla valla veebilehel www.ambla.ee (vt
„Hajaasustuse veeprogramm”).

Programmi kontaktisikud vallavalitsustes:
Omavalitsus

Kontaktisik

Albu

Kalju Kertsmik

Ambla VV
Imavere VV
Järva-Jaani VV
Kareda VV
Koeru VV
Paide VV
Roosna-Alliku VV
Türi VV
Väätsa VV

Ants Saariste
Jüri Ellram
Toomas Põldma
Valdur Permanson
Enn Sakkis
Pille Valdaru
Peeter Saldre
Enn Mäger
Kaja Sepp

Telefon
3820500;
38200501
3834244
3897544
3863377
3849024
3846303
3838959
3895582
3848279
3840022

Mobiil

e-posti aadress

5214270

kertsmik@albu.ee

–
5117499
53447115
–
56246812
–
5044128
5077131
–

ants@ambla.ee
jyri.ellram@imaverevv.ee
toomas@jjaani.ee
valdur@kareda.ee
enn@koeruvv.ee
pille.valdaru@paidevald.ee
peeter.saldre@rallikuvv.ee
enn.mager@tyri.ee
kaja.sepp@vaatsa.ee

Ambla vallas algas taotluste vastuvõtt hajaasustuse
veeprogrammist toetuse taotlemiseks

K

äesoleva aasta taotlusvoorust toetuse taotlemiseks saab Ambla Vallavalitsusele taotluse esitada kuni
15. augustini 2008.
Hajaasustuse veeprogrammist
saab taotleda toetust hajaasustuspiirkondades asuvate majapidamiste
jaoks kaevude ja joogiveetorustike
ehitamiseks ning kaevude varustamiseks vajalike tehniliste seadmetega. Programmi rahastatakse
aastatel 2008–2011. Riigipoolse
toetuse jaotuse maakondade lõikes
kinnitab igal aastal regionaalminister oma käskkirjaga.
Hajaasustuse
veeprogrammi
programmdokument, Järva Maavalitsuse teadaanne taotlusvooru
väljakuulutamise kohta, taotlusvormid, taotluste hindamisme-

toodika jt asjasse puutuvad dokumendid on internetis Ambla valla
veebilehel (vt „Hajaasustuse veeprogramm”).
Olulisemad toetuse eraldamise tingimused ja nõuded:
Toetuse taotleja omafinantseering peab olema vähemalt 1/3
projekti abikõlbulikest kuludest.
Toetuse osa, mis ei või olla suurem kui 2/3 projekti abikõlbulikest kuludest, rahastavad võrdsel
määral riik ja kohalik omavalitsus.
Üks majapidamine võib saada toetust maksimaalselt 100 000 krooni. Üks majapidamine võib saada
toetust ainult üks kord kogu programmi jooksul (2008–2011).
Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes rahvastikuregistri andmetel elavad taotlusjärgses

kohalikus omavalitsuses hiljemalt
alates 1. jaanuarist 2008, ning
mittetulundusühingud ja sihtasutused, kelle põhikirjaliste tegevuste hulka kuulub elanike joogiveega varustamine.
Taotlejal ei tohi olla riiklike
maksude osas maksuvõlga.
Toetust veesüsteemi loomiseks
saab taotleda juba olemasolevale
majapidamisele. Rajatav veesüsteem ei või teenindada ebaseaduslikku ehitist.
Majapidamine, mida rajatav
veesüsteem teenindab, peab üldjuhul kuuluma taotlejale. Kui
majapidamine või kinnistu, kuhu veesüsteem rajatakse, ei kuulu
taotlejale, on vajalik omaniku kirjalik nõusolek toetusega kaasnevate kohustuste täitmise kohta.

Taotluste hindamiskriteeriumide järgi eelistatakse suuremaid peresid, sh peresid, kus on rohkem
kuni 18-aastasi lapsi.
Taotlus tuleb esitada vastaval
vormil koos kohustuslike lisadokumentidega Ambla Vallavalitsusele hiljemalt 15. augustil 2008.
2008. aastal on Ambla vallas võimalik kasutada toetust
kogusummas 130 000 krooni, millest 65 000 kr on riigipoolne toetus ja 65 000 kr tuleb Ambla valla eelarvest.
Hajaasustuse
veeprogrammi kontaktisik Ambla vallas on
keskkonnaspetsialist Ants Saariste, puhkuse ajal asendab teda
maaspetsialist Milvi Kirsi (tel
383 4244).

Merike Koov, arendusnõunik
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Majanduslike huvide deklaratsioonid
astavalt korruptsioo- 2. ametinimetus;
V
nivastase seaduse § 15 3. kinnisvara;
ja AmblaVallavolikogu mää- 4. registrisse kantud autod,
rusele nr 6 23. märtsist 2006,
kuuluvad Ambla Vallalehes
avalikustamisele
volikogu liikmete ja vallavalitsuse liikmete ning ametnike
järgmised andmed:
1. ees- ja perekonnanimi;

Aive Kukk 2. Volikogu liige. 3. Elamumaa Aravetel 1/2, elamu Aravetel
1/2. 4. Sõiduauto Ford Scorpio 1990
1/2, sõiduauto Mitsubishi Space 1994
1/2. 5. Aravete Agro OÜ osatäht väärtusega 4098 EEK. 6. Hansapank arveldusarve, SEB pank arveldusarve. 7. – 8. –
Andrus Mikson 2. Abivallavanem.
3. Maatulundusmaa Ambla vallas. 4. Sõiduauto Audi 100 1994. 5. OÜ I&J Trade osakud väärtuses 40000 EEK; Hansa
Pensionifond K2 väärtuses 28962 EEK.
6. Hansapank 3 arveldusarvet, SEB pank
arveldusarve. 7. Hansapank 34996 EUR;
Hansapank 19835 EUR. 8. –
Ants Siivard 2. Volikogu liige. 3.
Kaks korterit Aravetel 1/2. 4. Sõiduauto
Citroen C5 2001, Kaubik Ford Express
1998. 5. SEB Pensionifond osak 8856
EEK. 6. SEB pank arveldusarve. 7. SEB
pank 65694 EEK. 8. –
Arlet Palmiste 2. Volikogu liige. 3.
Elamu Ambla vallas. 4. – 5. Intro Meelelahutus OÜ osak väärtuses 20000 EEK;
Arulepiku OÜ 2 osakut väärtuses 40000
EEK. 6. Hansapank arveldusarve, SEB
pank arveldusarve. 7 SEB pank 368000
EEK. 8. –
Enn Sults 2.Volikogu liige. 3. Korter Aravetel. 4. Sõiduauto Mazda 6 2003.
5. SEB pensionifondi osakud väärtuses
12000 EEK. 6. Hansapank arveldusarve,
SEB pank 2 arveldusarvet, Hansapank arveldusarve. 7. – 8. –

vee-ja õhusõidukid;
5. aktsiad, väärtpaberid;
6. pangaarved (pank, arveliik,
nende arv);
7. võlad pankadele ja teistele
eraõiguslikele isikutele;
8. muud varalised kohustused.

Harri Lepamets 2.Volikogu liige. 3.
Elamumaa Käravetel. 4. – 5. Hansapank
pensionifond 77039 EEK. 6. Hansapank
arveldusarve, SEB pank arveldusarve. 7.
Hansapank 5334 EUR. 8. –
Katre Mägi 2. Sotsiaalnõunik. 3.
Elamumaa Sääskülas. 4. – 5. Kalevi aktsia väärtuses 110 EUR; Ekspress Grupp
aktsia väärtuses 3.33 EUR. 6. SEB pank
4 arveldusarvet, Hansapank arveldusarve. 7. SEB pank eluasemelaen 14695
EUR. 8. –
Leili Veersalu 2. Volikogu liige. 3.
Elamu Ambla vallas. 4. Sõiduauto Mazda
626 1986, sõiduauto Renault 1981. 5. –
6. Hansapank arveldusarve. 7. – 8. –
Madli Põder 2. Volikogu liige. 3.
Elamumaa Ambla vallas 1/2. 4. – 5. – 6.
Hansapank arveldusarve, SEB pank arveldusarve. 7. – 8. Õppelaenu käendus
105500 EEK.
Marje Arraste 2. Finantsnõunik. 3.
Kinnistu Tamsalu vallas Lääne Virumaal
1/2, korteriomand Tamsalu vallas Lääne-Virumaal 1/2, korteriomand Harjumaal 1/2. 4. – 5. Sampo Pension 50 osakut väärtuses 48474 EEK. 6. SEB pank
arveldusarve, Hansapank arveldusarve,
Sampo pank arveldusarve. 7. – 8. –
Marta Kondas 2. Volikogu liige. 3.
Maatulundusmaa Põltsamaa vallas Jõgevamaal 7/30, Maatulundusmaa Pajusi
vallas Jõgevamaal 1/3, korteriomand
Aravetel. 4. Sõiduauto BMW 518 1994.

5. Aravete Agro OÜ osatäht väärtuses
1200 EEK, Sampo pensionifond osakud
väärtuses 20412 EEK. 6. Hansapank 2
arvet, Sampo pank arveldusarve. 7. – 8.
Õppelaenu käendus 62500 EEK.
Merike Koov 2. Arendusnõunik. 3.
Korteriomand Jänedal Lääne-Virumaal,
elamumaa Harjumaal 1/8. 4. Sõiduauto
Hyundai Accent 2001. 5. Hansa pensionifond K2 väärtuses 38096 EEK, Eesti Näitused aktsiad väärtuses 370 EEK,
Hansa Ida-Euroopa Aktsiafond osakud
väärtuses 118964 EEK, Hansa pensionifond V1 osakud väärtuses 67694
EEK, Hansa Venemaa Aktsiafond osakud
väärtuses 14466 EEK, Norma aktsiad
väärtuses 22678 EEK, Saku Õlletehase
aktsiad väärtuses 22096 EEK, Silvano
Fashion Group aktsiad väärtuses 5278
EEK, Tallinna Kaubamaja aktsiad väärtuses 38960 EEK, SEB Kasvufond osakud väärtuses 6937 EEK, SEB Ühispanga pensionifondi osakud väärtuses 26403
EEK, SEB Dünaamiline Fondifondi osakud väärtuses 1920 EEK. 6. Hansapank
3 arveldusarvet, SEB pank 3 arveldusarvet. 7. – 8. –
Priit Grünthal 2. Volikogu liige. 3.
Korter Aravetel 1/2. 4. Sõiduauto Opel
Omega 1998. 5. SEB pank investeerimishoius nr 32 väärtuses 600 EUR, SEB
pank investeerimishoius nr 112 väärtuses 200 EUR, SEB pank pensionifondi
osakud väärtuses 45882 EEK. 6. SEB
pank arveldusarve. 7. – 8. –
Raido Rohi 2.Volikogu liige. 3. – 4.
Mootorratas Suzuki GSF 1200S 2000,
Sõiduauto VW Passat 1997. 5. – 6. Hansapank 2 arveldusarvet, SEB pank arveldusarve. 7. Hansapank 88720 EEK. 8.
Hansapank käendusleping.
Riho Sepp 2. Volikogu liige. 3. Elamu Ambla vallas Käravetel 1/2, kinnistu
Ambla vallas. 4. Sõiduauto Opel Omega 1/2 1990, Sõiduauto MB-280E 1997
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1/2 1997. 5. Aravete Agro OÜ osatäht
väärtuses 15600 EEK. 6. Hansapank arveldusarve, SEB pank arveldusarve. 7.
– 8. –
Urve Reinmets 2. Vallasekretär. 3.
Kaks elamumaad Ambla vallas 1/2, kaks
maatulundusmaad Ambla vallas 1/2. 4.
Sõiduauto Mazda 323 2003. 5. Aravete
Agro OÜ osatäht väärtuses 3400 EEK.
6. Hansapank arveldusarve. 7. – 8. Hüpoteek Eesti Vabariigi kasuks summas
67920 EEK 1/2, hüpoteek Eesti Vabariigi kasuks summas 199352 EEK
1/2, käendusleping 75786 EEK.
Vaike Jeltsov 2. Volikogu liige. 3.
Elamu Roosnas Ambla vallas, elamu
Ambla vallas. 4. Sõiduauto VAZ 2106
1984, sõiduauto Ford Scorpio 1985,
sõiduauto Peugeot 1999, sõiduauto
Audi 1991. 5. Aravete Agro osatäht
väärtuses 15600 EEK, Aravete Agro
osatäht väärtuses 25700 EEK, Hansa pensionifond K3 osakud väärtuses
836 EEK, SEB panga pensionifond
osakud väärtusega 1611 EEK. 6. SEB
pank arveldusarve, Hansapank arveldusarve. 7. SEB pank 505925 EEK. 8.
Hüpoteek SEB panga kasuks väärtuses
670000 EEK.
Ülle Ojamäe 2. Volikogu liige. 3.
Korter Aravetel. 4. Sõiduauto Lada
110 2001. 5. – 6. Hansapank arveldusarve. 7. – 8. –
Ülo-Rein Petter 2. Volikogu liige. 3. – 4. Sõiduauto Lada 110 1999,
sõiduauto ZAZ 965 1991. 5. – 6. SEB
pank arveldusarve, Hansapank arveldusarve. 7. – 8. –
Vello Teor – deklaratsioon avaldatud
Riigi Teatajas.
Alari Kirt – deklaratsioon avaldatud
Riigi Teatajas.
Priit Grünthal,
majanduslike huvide
deklaratsioonide hoidja

Vabatahtlike ekskursioon

A

lates 2003. aastast on Ambla kogudus osalenud projektis TEELISTE KIRIKUD
ning hoidnud suvekuudel nädalavahetustel kiriku uksed
külastajatele lahti. Seda tööd
on tehtud vabatahtlike koguduseliikmete abiga. Tänuks on
kogudus korraldanud vabatahtlikele ekskursiooni Maarjamaa erinevatesse kirikutesse
ja kaunitesse paikadesse.
Seekordne ekskursioon toimus
koguduse uue mikrobussiga, mis
soetati Saksamaalt saadud annetuse
abil ja pikaaegse liisingu toel.

24. juuli päikselisel hommikul
asuti teele seltskonnaga, kuhu kuulusid: Aarde, Alli, Evi, Helgi, Kaja,
Laina, Laine, Taisi ning allakirjutanu.
Esimeseks sihtpunktiks oli Harju-Jaani kirik, kus parajasti teostati
kiriku altariruumi katuse vahetust.
Meid võttis vastu koguduse vaimulik, diakon Lev Lekarkin, kes rääkis
kiriku saamisloost ning koguduse
tänapäeva elust. Katuselt kostuvate
kolksumiste ja saagimise helide saatel peeti ka ühine hommikupalvus.
Edasi viis tee Kuusallu, kus reisilisi telefoni teel juhendas õpetaja Jaa-

nus Jalakas ning vastu võttis lahkesti koguduse perenaine Tiiu. Saime
tutvuda nii Kuusalu kauni kiriku kui
ajaloolise pastoraadiga.
Edasi kohustas kell meid tegema
korrektiive plaanides ning Loksa
asemel võtsime suuna Viimsi Püha
Jakobi kiriku poole, et tutvuda Estonia laevakatastroofis hukkunute
mälestuseks püstitatud kaasaegse
pühakojaga. Suurte teadmiste ja laia
silmaringiga Aino Juhanson tervitas
südamlikult teelisi ning rääkis koguduse elust ja tegevusest, pühakoja
saamisloost ja vaimulikust teenimisest. Kolme eriilmelise pühakojaga

tutvumisel oli aeg kiiresti tõtanud
ja jõudsalt kulunud. Ihuramm vajas kosutamist ning selleks siirduti
Viimsis väga külalislahkete ja sõbralike Karl ja Maive Ottas’te kaunisse koju. Ühiste jõududega valmistati kalaroog ja lasti sellel hea maitsta.
Kogu vastuvõtt oli suurepärane ja
jääb kauaks meelde.Tagasi koju jõuti rahulolevate ja tänulikena.
Tänu Taevaisale kauni ilma ja
vastuvõtjatele suure külalislahkuse
eest.
Tõnu Linnasmäe,
EELK Ambla Maarja koguduse
õpetaja
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Üksi last kasvatav vanem võib taotleda riigilt elatisabi

E

latisabi seadus jõustus
käesoleva aasta 1. jaanuaril. Selle alusel maksab riik
lühiajalist toetust lapsele, kes
on ühe vanema ülalpidamisel
ja kelle teine vanem ülalpidamiskohustust ei täida.
Elatisabi saamise võimalus on
alaealisel lapsel, kes on Eesti alaline elanik või Eestis elav tähtajalist
elamisluba või elamisõigust omav
välismaalane. Elatisabi ei maksta juhul, kui samalaadset elatisabi
maksab mõni teine riik või kui vanem taotleb kohtu kaudu üksnes
elatise suuruse muutmist.
Kuigi elatisabi saajaks on laps,
on taotlejaks vanem, kes on pöördunud elatisnõudega kohtusse ja
kelle kasuks on tehtud üks kohtumäärustest:
kiirmenetluse korral kohtu
makseettepaneku määrus või
hagimenetluse korral hagi tagamise abinõu rakendamise määrus.
Elatisabi taotlemiseks tuleb vanemal pöörduda elukohajärgse
pensioniameti klienditeenindus-

se ja lisaks avaldusele esitada isikut tõendav dokument (pass või
ID-kaart) ja kohtult saadud makseettepaneku määrus või hagi tagamise määrus. Avalduse vorm on
kättesaadav pensioniametis ja ka
internetis Sotsiaalkindlustusameti
kodulehel www.ensib.ee.
Pensioniametile esitatavad välisriigi dokumendid peavad olema legaliseeritud ning välisriigi
kohtulahendid peavad olema Eestis tunnustatud ja täidetavaks tunnistatud.
Elatisabi määratakse, kui taotlemiseks vajalikud dokumendid on
esitatud 30 päeva jooksul arvates
makseettepaneku määruse või hagi tagamise määruse tegemisest.
Elatisabi määramise (või sellest
keeldumise) otsustab Sotsiaalkindlustusamet 15 tööpäeva jooksul, arvates avalduse ja kõigi nõutavate dokumentide saamisest.
Kui avaldus esitatakse kuu esimesel poolel, st kuni 15. kuupäevani, siis makstakse vastav osa elatisabist välja järgmisel kuul. Pärast

15. kuupäeva esitatud avalduse
alusel tehakse väljamakse ülejärgmisel kuul.
Riik toetab elatise taotlejat elatisabiga 90 päeva ulatuses, makstes osade kaupa kokku maksimaalselt 4500 krooni, millelt peetakse
kinni tulumaks.
Elatisabi saamine ei välista ega
piira muude toetuste määramist ja
maksmist.
Pärast kohtuotsuse jõustumist nõuab riik elatisabi taotlejale makstud summad sisse teiselt
vanemalt ehk elatisnõude võlgnikult. Juhul, kui kohus ei kohusta
teist vanemat lapsele elatist maksma, peab taotleja saadud elatisabi
summad riigile tagasi maksma.
Kui vanem ei maksa alusetult
saadud elatisabi tagasi, teeb Sotsiaalkindlustusamet talle enammakstud summa tagasinõudmiseks
ettekirjutuse koos hoiatusega. Kui
vanem jätab hoiatuses märgitud
tähtaja jooksul ettekirjutuse täitmata, annab Sotsiaalkindlustusamet ettekirjutuse sundtäitmiseks

täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.
Kui elatisabi taotleja või elatisnõude võlgnik ei nõustu Sotsiaalkindlustusameti poolt tehtud otsusega, siis on tal õigus pöörduda
vaidega elukohajärgse pensioniameti pensionikomisjoni poole 30
päeva jooksul, arvates otsuse kättesaamisest. Juhul, kui taotleja või
elatisnõude võlgnik ei nõustu ka
pensionikomisjoni otsusega, on tal
õigus pöörduda halduskohtusse 30
päeva jooksul arvates päevast, millal vaideotsus talle teatavaks tehti.
Üksikasjaliku ülevaate elatisabi
õiguslikust regulatsioonist leiate
elatisabi seadusest. Lisateavet saab
Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt www.ensib.ee või pöördudes elukohajärgse pensioniameti
klienditeenindusse või helistades
infotelefonil 16106, mis vastab
tööpäeviti kell 9–17.

Kristiina Laanest,
Sotsiaalkindlustusameti
pensionide ja toetuste
osakonna peaspetsialist

Jäneda Põllutöökeskkool 90

J

äneda Põllutöökeskkooli vilistlane
ja hilisem juhataja Voldemar Johanson on kirjutanud: „Maal asus meie rahva puhas element ja selle alalhoidmiseks tuli sinna haridust viia, mis ühtlasi ka kutseharidus pidi olema.
Haridus pidi maaellu paranemist tooma.” (Põllumees,
1928, nr 11)
Esimese põllutöökeskkooli asutamise mõte
tärkas 1860. a Tarvastu ja Paistu põllumeestel.
Tsaarivalitsuselt taotleti luba kooli asutamiseks
ja korjati raha. Võimud keerutasid ja venitasid
peaaegu pool sajandit. Lõpuks lubati asutada
vaid (Eesti Aleksandri) alampõllutöökool, kus
õpetus pidi jääma venekeelseks.
Eestimaa Põllumeeste Keskselts tegeles visalt ideega asutada ikkagi eestikeelne põllutöökeskkool. Alanud Esimese maailmasõja ajal
polnud see aga võimalik. Kuid kohe pärast Eesti iseseisvuse väljakuulutamist asuti ideed ellu
viima. Saksa okupatsiooni ajal maapaos olnud
maavalitsuse juht Konstantin Päts innustas Põllumeeste Keskseltsi asjaga tegelema ning 22.
aprillil 1918 otsustas keskseltsi juhatus põllutöökeskkooli avada.
Kool alustas 16. oktoobril 1918 Tallinnas
Tartu mnt 13, kunsttööstuse kooli ruumides.
Õpilasi oli vastu võetud 45. Vahepeal õppetöö
soikus, sest nii õpetajad kui õpilased võitlesid
Vabadussõjas. Mõnda aega asus kool Tallinna

kaubanduskooli ruumides, Vana-Pärnu maanteel ning aprillis 1921 viidi kool üle Jänedale.
Läbi aegade on kool kandnud mitmeid nimesid, kuid sisu on jäänud ikka samaks –maanoortele korraliku kutsehariduse andmine. Jäneda Põllutöökeskkooliga on tihedalt seotud
president Konstantin Päts, kes oli esimene kuratooriumi esimees ja kauaaegne kuratooriumi
liige.
Käesoleval aastal möödub 90 aastat Jäneda
Põllutöökeskkooli asutamisest. Selle aja jooksul on kooli lõpetanud 2308 agronoomi, 51
piiritusemeistrit, 298 aia- ja maastikukujundajat. Koolis on õpetanud kirjanikud Ernst Peterson-Särgava ja Veera Saar, teadlased Anton
Nõmmik, August Miljan, Ülo Oll, põllumajandusjuhid Jaan Raamot, Kaarel Liidak, Rudolf
Allmann jpt. Kooli on lõpetanud tuntud põllumehed, teadlased, ühiskonnategelased Ülo
Läänemets, Harald Männik, Adolf Mölder, Arnold Rüütel jpt. 1980. aastatel töötas tollases

Aravete kolhoosis üle 20 Jäneda Põllumajandustehnikumi vilistlase.
Jäneda Põllutöökeskkooli 90. aastapäeva tähistame laupäeval, 23. augustil
2008 Jänedal.
Päevakava:
11.00–11.45 saabumine ja registreerimine;
11.45–12.00 kolonni rivistamine kursuste
kaupa Musta Täku Talli ees;
12.00–12.15 rongkäik Musta Täku Talli eest
Mängude väljakule;
12.15–14.00 aktus (hümn, tervitused, ülevaade olnust, meenutused, Lehtse Kammerkoori
ja Tapa linna puhkpilliorkestri esinemine);
14.00–14.30 Vabadussõjas langenud põllutöökeskkooli õpilaste mälestamine, puude istutamine parki;
14.30–15.20 supp kõigile Musta Täku Tallis ja
Tõllakuuris;
15.30 ekskursioonid lossis, peahoone uues osas
ja Jäneda SPA-s;
18.00 vilistlaste simman Musta Täku Tallis.
Oodatud on kõik vilistlased ja õpetajad, kaaslasega või üksi. Osalemistasu on 100 kr.
Täiendav info:
www.janedaturism.ee või www.janeda.ee,
tel 504 6534 Ants või 5329 2985 Vaike
Ants Käärma
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Parem suitsuandur laes kui punane kukk katusel

S

el aastal on üle Eesti tulekahjudes hukkunud üle 50
inimese, enamasti on traagilise
õnnetuse põhjustajaks inimese enda hoolimatu suhtumine.
Pea pooltel surmaga lõppenud tulekahjudel oli põhjuseks hooletus suitsetamisel,
viiendiku puhul aga hooletus
lahtise tulega.
Paljud traagilistest õnnetustest
võinuks olla olemata, kui inimesed ise oma koduse tuleohutuse
eest hoolt kannaksid. Tulekahjude
ennetamine ja õigeaegne tulekahju
avastamine on olulisemad faktorid,
et ära hoida tulesurmad ja hävinud
vara.

Kuigi lihtsamast ja odavaimast
elupäästjast suitsuandurist on räägitud palju, ei olnud üheski hukkunuga lõppenud tulekahjul suitsuandur
elamusse paigaldatud. 2009. aasta
juulist on suitsuandur igas majapidamises kohustuslik, kuid kindlasti
ei peaks senikaua ootama. Kui majapidamises juba on suitsuandur olemas, peaks aeg-ajalt seda kontrollima ning vajadusel patarei uue vastu
vahetama. Lisaks tulekahju varajases
staadiumis avastavale suitsuandurile
võiks igas kodus olla ka tulekustuti ja tulekustutusvaip, millega saab
väiksemad leegid kiirelt summutada.
Päästeteenistuse kampaania „Ko-

du tuleohutuks” raames on endiselt
igal kodanikul võimalus kutsuda koju päästespetsialist, kes on lahkelt
valmis nõu ja jõuga abiks olema Teie
kodu ohutumaks muutmisel. Päästespetsialisti kutsumiseks tuleks helistada päästeala infotelefonile 1524
ning tuleohutusalane nõustamine on
kodanikule tasuta.
Inimestelt on tulnud tagasisidet,
et päästeteenistuse nime all on pakutud müüa tuleohutusseadmeid.
Siinkohal tasub meeles pidada, et
päästeteenistus tuleohutusseadmete,
sh suitsuandurite müügiga ei tegele. Kui keegi peaks päästeameti või
päästekeskuse nime all teile vastavaid
vahendeid raha eest pakkuma, tuleks

sellest teavitada politseid.Tuld kustutavate ja ennetavate vahendite müügiga tegelevad spetsiaalsed kauplused
ja ka mõned vabatahtlikud tuletõrjeseltsid. Täpsemat infot edasimüüjate
ja kampaaniate kohta saab küsida ka
päästeala infotelefonilt 1524.
Hoidmaks ära traagilisi tuleõnnetusi, peame igaüks esmalt kriitilise pilguga üle vaatama enda kodu ja
kõrvaldama puudused ning juhtima
ka oma tuttavate ja naabrite tähelepanu kodusele tuleohutusalasele seisukorrale.

Lisainfo:
Piret Seire, Lääne-Eesti
Päästekeskuse ennetustöö büroo
juhataja
tel 444 7823, 5344 7494

Ambla vald sai Paide linnalt kingiks paeskulptuuri

J

Paeskulptuur
„Laulu”, autor
Marika Kadak

uuli alguses Paides toimunud rahvusvahelistel Paepäevadel valminud skulptuurid kinkis Paide linn Järvamaa
omavalitsustele.
Kingitus tehti sel puhul, et tänavune juuli oli Eesti Vabariigi 90. aastapäeva puhul nimetatud omavalitsuste kuuks. „Paide püüab kingitustega
sümboolselt edasi anda ka tükikese endast,” on selgitanud Paide linnavalitsuse haridus- ja kultuurinõunik Edith Tänavots.
Paepäevade pidulikul lõpetamisel ja kingituste sümboolsel üleandmisel 11. juulil osales Ambla valla abivallavanem Andrus Mikson.
Ambla vald sai kingiks skulptor Marika Kadaku paeskulptuuri „Laulu”,
mis paigutatakse Aravete kooli parki.

Kultuurisündmused augustis

A

ugustis tähistame Ambla vallas seoses Eesti Vabariigi juubeliga suuremalt ka taassünnipäeva. 20. augustil on Sven
Kullerkupu klaverikontsert Käravetel ja 22. augustil VAT Teater
Sääskülas. Miks just seal? Eks ikka sellepärast, et tuua kultuur
ka küladesse ja et suvel on võimalik leida erinevaid etenduspaiku, kuhu talvel ei satu.
Sven Kullerkupu kontsert
20. augustil kell 20 on võimalik osa saada Käravete järve kaldal Sven
Kullerkupu klaverikontserdist. Solistidena astuvad rahva ette Heli Vahing
ja Arlet Palmiste. Kavas on Eesti heliloojate looming ja armastatud rahvalikud laulud. Lisaks ka klassikalised klaveripalad. Loodame sellest kontserdist mõnusat õhtut koos kauni muusika ja ilusa ümbrusega. Kontserdi
lõpetab ilutulestik. Pilet maksab 25 krooni. Avatud on ka puhvet.
Kevadtalv 1918
22. augustil kell 19 külastab Sääsküla Arulepiku talu taas VAT Teater.
Seekord mängitakse Indrek Hirve etendust “Kevadtalv 1918”. Lavastaja
Tõnu Lensment. Näitlejatena astuvad üles Elina Pähklimägi, Maria Lee,
Tõnu Oja, Tanel Saar, Ago Soots, Meelis Põdersoo.
Tutvustus:
„Eestlaste juures läheb kaine asjalikkus niikaugele, et küsimustest, mis pole puhtpraktilised, üldse aru ei saada – ideaale läänelikus mõttes pole neil ollagi.” Her-

mann von Keyserling
Eesti omariikluse sünnilugu kajastava lavastuse pealkiri “Kevadtalv 1918”
iseloomustab hästi seda segast aega, millesse näitemäng publiku kaasa viib:
vabariik on küll välja kuulutatud, kuid Saksa okupatsioon on võtnud tulevikulootuse – nagu märtsis maha sadanud lumi võib korraks suretada iga
varakevadise märgi ja -tunde.
“Kevadtalv 1918” toob vaataja ette sündmused maal, rüüstatud mõisas,
millega selle omanik, keskealine haritlasest krahv, on tulnud jumalaga jätma. Selles lohutus ümbruses saab alguse krahvi ja tema eesti neiust sekretäri tundlik ja melanhoolne armulugu.
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Valla spordielust

E

Juulikuu spordisündmustest

esti valdade XVI suvemängudel Kosel tuli Ambla
vald 66 valla konkurentsis 18.
kohale (suurte valdade arvestuses 17. kohale). Parima tulemuse saavutasid maastikuratturid, kes tulid võistkondlikult
8. kohale. Individuaalarvestuses saavutas Vilve Pilv grupis
N-35 4., Ivar Pilv M-40 grupis
6., Rene Puhke M-14 grupis 6.,
Rauno Puhke M-18 grupis 7. ja
Peeter Puhke M-40 grupis 14.
koha.
Tublilt võistlesid ka kergejõustiklased, kes võistluste käigus olid
võistkondlikult pidevalt nelja parema võistkonna seas, kuid teise päeva
alad andsid lõppkokkuvõttes siiski 9.
koha. Individuaalarvestuses tuli Tiina Idavain NV II grupis suvemängude võitjaks nii 400 m kui ka 1500 m
jooksus ja 4. kohale 100 m jooksus;
Mati Kõiv võitis MV I grupis esikoha
800 m jooksus, saavutas III koha 100
m jooksus, 5. koha 3000 m jooksus ja
6. koha kaugushüppes. Seitsme parema hulka mahtusid oma tulemustega
veel Marge Porkveli (800 m jooksus 4.), Maie Mäe (800 m jooksus
5.), Regina Sakkool (800 m jooksus
ja kõrgushüppes 6.), Merit Kalamägi (kõrgushüppes 7.), Kristiina Assmann (kuulitõukes 5.), Maili Antons
(1500 m jooksus 5.), Lia Jamnes
(kaugushüppes 4. ja kettaheites 5.),
Magnus Künnapas (1500 m jooksus
5.), Martin Tamlak (kõrgushüppes
6.), Risto Jamnes (kaugushüppes 6.
ja odaviskes 7.) ning Romet Ruse
(kuulitõukes 7. koht).
Mälumängurid jäid seekord 18.
kohale ja meie läbi aastate edukaim
ala – võrkpall – jäi alles 33.–37. kohale.
Tänan kõiki võistlejaid, kes Ambla valla eest Eesti valdade XVI suvemängudel võistlesid!
Ambla Spordiklubi nelja-

etapilisel seeriavõistlusel rannavolles osales kokku 42 võistkonda Tallinnast, Tapalt, Türilt, Paidest,
Imaverest, Koerust, Järva-Jaanist ja
Ambla vallast. Võitja selgus alles viimase etapi viimases geimis, kus Andres Karindil, Indrek Raigil oli hea
võimalus tulla geimi ja mängu võidu
korral seeriavõistluse võitjaks, kuid
paraku tuli vastu võtta kaotus 12:15
Türi võistkonnalt Virko Vantsi, Alo
Lengert. Nii tuli Ambla SK rannavolle seeriavõistluse võitjaks võistkond
Aivar Kaljur, Andres Leismann, kes
kogusid kolmelt paremalt etapilt 33
punkti. II kohale tulnud Andres Karindi, Indrek Raig kogusid 32 punkti ja III koha saavutanud Urmo Lepamets, Priit Simson 25 punkti.
Kuna viimasel etapil selgitati ka
maakonna rannavolle meistreid, siis viimase etapi võitjapaar
Virko Vantsi, Alo Lengert selle tiitli
ka teenis. Veteranidest tulid maakonna meistriteks Hannes Reino-Alberi,
Uno Lukas Paidest.
19. korda toimunud traditsioonilisel Aravete rannavolle
auhinnavõistlusel osales kokku
21 võistkonda., neist 5 külalisvõistkonda Soomest. Veteranide ja segapaaride turniiri finaalis osalesidki kaks
Soome võistkonda, kus Jorma Repo,
Riitta Jääskeläinen alistasid Raimo ja
Anne-Mari Turtiaineni 21:16. III koha saavutasid Türi, Imavere paar Eiko
Tasa, Annes Sapp, kes III koha mängus võitsid Järva-Jaani võistkonda Ain
Kanne, Mikk Kallakmaa 21:15. Parim Ambla valla võistkond oli Aarne
Aljama, Kalle Uudeküll, kes seekord
pidid leppima 7. koha jagamisega.
Meeste turniiril, kus osales 12 võistkonda, tulid võitjaks Aivar Kaljur,
Andres Leismann Tallinnast, kes alistasid meie võistkonna Argo Ojamäe,
Juhan Rohula 26:24. III koha mängus
tuli kohalikel Priit Simsonil, Urmo
Lepametsal alla vanduda võistkon-

J

koht.
Kuni 12-a poisid: Robi Luht (7),
tulemus 3,50 – III koht.
13–16-a noormehed: Kalmer
Nelke (15), tulemus 5,24 – I koht.
17–20-a meesjuuniorid: Merek
Laansalu (18), tulemus 5,34 – 6.

ärvamaa lahtised karikavõistlused kiikingus toimusid Amblas Kiigelandis 5.
juulil. Kiigelandi võistlejate
tulemused olid järgmised.
Kuni 12-a tüdrukud: Eva-Liisa Valdmaa (12), tulemus 4,44 – I

nale Tallinnast Andres Karindi, Indrek Raig 21:25. Korraldajatelt suur
tänu auhinnavõistluse toetajatele: AS
Aravete Saeveski, EBE Tamsalu,
TKM Ehitus, AS Aravete Kütus, Latter NT OÜ.
Maastikurattasõidu kaheetapilisel seeriavõistlusel osales kokku 57 võistlejat Tallinnast,
Harjumaalt, Lääne-Virumaalt ja
Järvamaalt.. Viimasel etapil Kangrumäe radadel olid oma gruppide
paremad:
M-12: Robert Arumäe, Viko
RK; Ergo Tamm, Viko RK; Jarmo
Kaasiku, Ambla SK.
M-14: Kristen Kivistik, Viko
RK; Rene Puhke, Ambla SK.
M-16: Mikk Altermann, Rakke
SK; Heimar Altmets, CFC SK; Karl
Klein, Viko RK.
M-18: Taavi Veelmaa, Rakke SK;
Rainer Neidra, Rakke SK; Rauno
Puhke, Ambla SK.
U-23: Raido Saar, Viko RK.
M-39: Erik Tammsoo, Raasiku;
Mart Laaniste, Ambla SK; Priit Pallum, Jüri.
M veteranid: Ivar Pilv, Ambla
SK; Kaupo Kuhlap, Cosmos; Peeter Puhke, Ambla SK.
N-14: Kaidy Kaasiku, Ambla SK;
Keidy Kaasiku, Ambla SK; Kristel
Tammsoo, Raasiku.
N-18: Greete Steinburg, Rakke

SK.
N veteranid: Mairis Kangro,
Viimsi.
Kahe etapi kokkuvõttes tulid
võitjateks: Kaidy Kaasiku, Jarmo
Kaasiku, Rene Puhke, Rauno Puhke, Raido Saar, Erik Tammsoo ja
Ivar Pilv.
Rava Rahvatriatloni starti
tuli seekord 24 võistlejat. Lühikesel distantsil, kus osales 12 võistlejat, olid gruppide paremad:
T-16: I koht Laura Kallas, Rakvere 22.35; II Karin Kallas, Rakvere 24.30; III Rahel Kallas, Rakvere
26.54.
P-16: I koht Ramon Kallas,
Rakvere 21.22; II Kristjan Kangro, Viimsi 22.32; III Joan Kangro,
Viimsi 24.05.
N: I koht Vilve Pilv, Ambla SK
24.43; II Mairis Kangro, Viimsi
27.29; III Maria Karumets, Aravete 27.51.
M: I koht Aivar Lagenõmm, Koeru 48.50; II Madis Matvejev, Ambla SK 51.55; III Kaido Ruul, Tallinn
55.14.
M veteranid: I koht Alar Nigul,
Järva-Jaani 52.17; II Ahto Matvejev,
Ahula 56.53; III Tiit Riisalo, Tallinn
58.14.
Korraldajatelt tänud Tiit Riisalole, kes pani võitjatele välja karikad.
Leo Matikainen, valla spordijuht

Kõrvemaa Suvemängud
5.–6. septembril toimuvad Aravetel Kõrvemaa Suvemängud. Osalema oodatakse Tapa, Roosna-Alliku, Albu,
Aegviidu ja Ambla valla võistlejaid ning võistkondi.
Ajakava:
5. septembril
kell 16 jalgpall –16-a poisid;

Kiigelandikoht.uudiseid
Mehed 17 ja vanemad: Jvar Frantsuzov (31), tulemus 6,12 – I koht;
Tarmo Luht (31), tulemus 5,54 – III
koht.
Klubide arvestus: MTÜ Kiigeland
81 punkti; SK Vabariigi Võllimees 79

kell 19 jalgpall M.
6. septembril
kell 11 kergejõustik –13-a
T, P; 14–16-a T, P; 17–34-a N;
17–39-a M; N veteranid; M veteranid;
kell 14 rannavolle (2N+2M);
kell 14 rannavolle (4M);
kell 15 maastikurattasõit;
kell 17 juhtide võistlus.

punkti; SK Valma-Tamme 27 punkti;
Metsavenna Talu 8 punkti.
Täname kõiki võistlejaid, teenindavat meeskonda ja Ambla valda,
kes toetas ürituse korraldamist rahaliselt. Kaunist suve jätku!
Anu Valdmaa, MTÜ Kiigeland

8

 nr 8 (177) august 2008

AMBLA VALLALEHT

Jumalateenistused EELK
Ambla Maarja kirikus

Õnnitleme augustikuu eakaid sünnipäevalapsi!
ELMI SAVILA
HILJA VEERDE
ANNA TOOMENIIT
AULI-VIHVRID KIRSI
SAIMA SUSI
ÕIE VÕÕSA
AUGUST ROSMAN
NATALJA
HAANJAMÄGI
ERVIN OTS
MELAINE KALMUS
HILDA SAAREPERA

25.08.
06.08.
20.08.
01.08.
18.08.
08.08.
11.08.

91
89
88
87
87
86
86

28.08.
03.08.
26.08.
12.08.

84
82
80
79

ELVIRA
GERASSIMOVA
JUTA SEPA
VAIKE UUSNURM
HELJA KEERLES
SILVIA LILLEVÄLJA
ÕIE SALMU
LEILI LUMISTE
NINEL VAHMAN
VILMA UDEKÜLL
LEILI VEERSALU

18.08.
21.08.
21.08.
30.08.
15.08.
02.08.
08.08.
16.08.
21.08.
02.08.

Pühapäeval, 3. augustil kell 12
SURNUAIAPÜHA armulauaga.
Mälestame lahkunuid.
Teenib koguduse vaimulik Tõnu
Linnasmäe.

79
79
78
77
76
74
73
72
71
70

Pühapäeval, 10. augustil kell 12
13. pühapäev pärast nelipüha
armulauaga.
Teenib Tapa Jakobi koguduse
õpetaja Reet Eru.

Kultuurimajad alustavad uut hooaega

A

ravete Kultuurimajas jätkavad ka uuel
hooajal tegevust mitmed põnevad ringid,
lisaks ka midagi uut. Õpetajate palvel hakkavad muusikatunnid sarnanema rohkem muusikakooli tundidega, et õpilastel oleks suurem
kohusetunne ja tundides osalemine ei oleks
nii kaootiline.
Tegevust jätkab Flamenco tants, millest on oodatud
osa võtma kõik mustlastantsu huvilised neiud ja noormehed. Maailma kuulsaimad flamenco tantsijad ongi
nimelt mehed.Trenni juhendab Aravete Keskkooli sotsiaalpedagoog Maiu Aun.
Kitarrikool ootab samuti lisaks vanadele käijatele ka
uusi kitarrimängu huvilisi. Lisaks individuaalõppele on
plaanis ellu kutsuda kitarriorkester. Oodatakse päris algajaid ja ka edasijõudnuid. Kitarriõpet jagab Ants Tedrekull.
Samuti oodatakse uusi huvilisi klaveriõppesse. Klaveriõpe on suunatud alg- ja harrastaja soove arvestavale
õppele, kuid arvestades, et õpetajaks on Sven Kuller-

Leib on talu peremees
Austatud leivaküpsetajad Eestimaa taludes!
Kuigi poeriiulid on täis erinevaid leivasorte, püsib leivaküpsetamise traditsioon
taludes edasi. Iga perenaine teeb leiba isemoodi. Leiva kodune maitse on väärtus, mida hindavad nii noored kui vanad.
16. augustil tähistab Eesti Põllumajandusmuuseum koostöös Eesti Rukki Seltsiga rukkimaarjapäeva. Ootame teie lahket
osavõttu. Võtke kaasa omaküpsetatud leib
ja hea tuju.
12. oktoobril toimuval lõikuspühal korraldab Eesti Põllumajandusmuuseum koostöös Eesti Leivaliiduga konkursi „Parima taluleiva küpsetaja”.
Osalemisest andke teada kuni 1. augustini telefonil 738 3820, 5373 7124 või
Põllumajandusmuuseumi e-posti aadressil
epm@epm.ee

AMBLA
VALLALEHT

kupp, on talt kindlasti õppida ka kogenud mängijatel.
Lisaks hakkab Sven Kullerkupp läbi viima arvutimuusika tunde. See on uus ring, kus saab kogenud fonogrammitootjalt õppida erinevaid nippe muusika loomiseks
arvutil.
Taas on plaanis ellu äratada laste näitering, mida juhendab Arlet Palmiste, ja tegevust jatkab kaViiu Paljaku
juhendatav täiskasvanute näitering.
Loomulikult ei kao kuhugi ka klubi “Vokiratas” juures tegutsev tantsuring ja lauluansambel.
Ambla Kultuurimajas jätkavad segakoor ja näitering. Uusi õpilasi oodatakse ka vahepeal õpilaste puudusel tegevuse lõpetanud klaveri- ja kitarriõppesse.
Olge siis ikka usinad oma vaba aega kasulikult sisustama ja kasutage aktiivselt seda, mis teie jaoks loodud.
Ükski oskus või tarkus ei tee teid kindlasti mitte halvemaks.
Kohtumiseni kultuurimajas!
Info tel: 383 2245 (Aravete Kultuurimaja)
Arlet Palmiste, valla kultuurijuht

Vanade Volgade VIII kokkutulek
„Linnast linna, vallast valda”
9. augustil
Selle aasta teema on Volga kui pulmaauto.
Volgad kogunevad Paides
Rüütli tn ja kirikutaguses
parklas kell 10–11.
Roosna-Alliku mõisapargis oleme kell
11.30–12.30,
Järva-Jaani vanade autode varjupaiga juures kell 13–14.30,
Aravete Kultuurimaja juures kell 15–15.30,
Albus oleme kell 16.
Albus toimub külapidu õhtujuhi ja ansambli Törts saatel.
Tulge autosid vaatama ja oma lemmikuid valima!

Pühapäeval, 17. augustil kell 12
14. pühapäev pärast nelipüha
armulauaga.
Teenib Tapa Jakobi koguduse
õpetaja Reet Eru.
Pühapäeval, 24. augustil kell 12
15. pühapäev pärast nelipüha
armulauaga.
Teenib Tapa Jakobi koguduse
õpetaja Reet Eru.
Pühapäeval, 31. augustil kell 12
16. pühapäev pärast nelipüha
armulauaga.
Teenib Tapa Jakobi koguduse
õpetaja Reet Eru.
Pühapäeval, 7. septembril kell 12
17. pühapäev pärast nelipüha
armulauaga.
Teenib koguduse vaimulik Tõnu
Linnasmäe.
Küsimuste tekkimisel pöörduge
koguduse vaimuliku Tõnu
Linnasmäe poole mobiiltelefonil
5647 1859.

TEATED
Geelküünte hooldus
ja paigaldus
Mõnusad hinnad.
Info tel 5347 5723.

OÜ Puusõber müüb
aasta läbi
KÜTTEPUID,
lõhutud ja sobivas mõõdus.
Kogused täpsed ja mõõdetavad, puud koormasse laotud.
Firmal on pikaajaline kütteAnu Valdmaa,
puude tegemise kogemus.
Vanade Volgade kokkutulekute algataja ja
Tel 5301 8893.
eestvedaja

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

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

