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Head Eesti Vabariigi aastapäeva,
Ambla vald!
„Kiviklibused viljapõllud,
savipõhjased peenramaad –
need on, Eestimaa, sinu killud….“
Möödunud, 2008. aasta oli Eestile pidustuste aasta, tähistamaks
oma riigi 90ndat sünnipäeva. Oli
nii glamuuri, tõsist teatrit, olümpiavõit, asjalikke konverentse kui
ka põnevaid ajalootõlgendusi. Rääkimata suursündmustest, mille käigus kodumaad koristati ja taaskord
öösel ühiselt lauldi. See oli pidu
meile enestele, kuid see patriotism
pidi kostma ka kaugemale – teadke

kõik: Eesti Vabariik sai 90!
Nüüd, Eesti iseseisvumise 91. aastapäeva eel teen ettepaneku vaadata
sissepoole ning pöörduda tagasi lihtsa, kuid südamele sooja andva kodumaa-armastuse juurde, mis väljendub
kokku hoidmises.
On laulu- ja tantsupeo aasta,
millest tulenevalt võiks nimetada
2009. aastat ka Ühes Hingamise
Aastaks. Eestlane on harjunud raskel ajal kokku hoidma, mitte üksteisele kõrri kargama. Niimoodi
me vabaks saimegi – ühes hingates,

Lugupeetud Ambla
valla elanikud!
Kutsume Teid Eesti Vabariigi
aastapäeva pidulikule
tähistamisele Ambla vallas
24. veebruaril
Kavas:
Kell 12 Ambla Maarja kirikus iseseisvuspäeva muusikaline palvus. Kaasa teenib Ambla Kultuurimaja segakoor Kaja
Kraavi juhatusel.
Kell 12.30 aktus ja pärgade asetamine
Vabadussõjas langenute mälestusmärgi
jalamile Ambla kirikaias.
Kell 13.15 iseseisvuspäevale pühendatud
pidulik kontsert-aktus Ambla Kultuurimajas. Esinevad kohalikud taidlejad.

keerulistel aegadel kokku hoides.
Kui 24. veebruaril heiskame meie
125-aastaseks saava sinimustvalge riigi- ja rahvuslipu, siis mõelgem väärtustele, mis on meile armsad, ja inimestele, kes on meile kallid.Vaadates
lehvivat trikoloori, püüdke taastada
kohati kõikuma läinud usku Eestimaasse ja eestlusesse. Kui kahtled endas, siis tea, et ükski vihmapiisk ei pea
end uputuse eest vastutavaks. Kui aga
poleks ainsatki piiska, sureks maa janusse. Sinust algab kõik!
Alari Kirt, vallavanem

Vallavanem Alari Kirt

Olete oodatud!

Aasta tegu 2008 Järvamaal

L

asteaia avamine Amblas
ja Ambla Põhikooli ümberkorraldamise
lasteaedpõhikooliks kogus Järvamaa
konkursi „Aasta tegu 2008”
lõpphääletusel 411 häält ja
saavutas sellega kaheksa nominendi hulgas III koha.
Alates 1. septembrist 2008 on
Ambla Põhikool ümber korraldatud
Ambla Lasteaed-Põhikooliks – see
on esimene ja seni ainuke lastead-

põhikooli tüüpi haridusasutus Järvamaal. Lasteaia osas alustas tööd liitrühm 2–7-aastastele lastele. Kõik
lasteaiakohad on täidetud.
2008/2009. õppeaastal oli Ambla Lasteaed-Põhikool üks väheseid
maakoole, mille õpilaste arv ei vähenenud. Sel õppeaastal õpib Ambla
Lasteaed-Põhikoolis 70 õpilast, töötab seitse klassikomplekti ja kõik aineõpetajad on olemas.
Lasteaia avamine Amblas oli vä-

ga oluline regionaalpoliitiline tegu
Järvamaa põhja- ja idaosas, kuna see
parandab avalike teenuste kättesaadavust ja kvaliteeti, aitab ellu rakendada Eesti Vabariigi poliitikat „igale lapsele lasteaiakoht”, parandab
alushariduse andmise võimalusi ja
kvaliteeti ning mõjutab positiivselt
demograafilist situatsiooni siinses
piirkonnas.

Merike Koov,
arendusnõunik
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Volikogust

V

olikogu viimasel istungil
oli arutusel Ambla valla
Teenetemärgi väljaandmine.
Väljakuulutatud konkursile
laekus tähtajaks kaks taotlust
ja veel üks paaripäevase hilinemisega. Viimases puudus
ka nõutav kandidaadi iseloo-
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mustus. Kaks esimest taotlust
olid samuti pisivigadega. Volikogu enamus otsustas siiski
võtta kõik taotlused läbivaatamisele.
Teenetemärgi statuut näeb ette,
et märk antakse 2/3 volikogu liikmete poolthäältega, mis tähendab,
et vähemalt 10 volikogu liiget peab
olema poolt. Seepärast on alati väga keeruline saada kokku vajalikku
häälte hulka ja seda eriti siis, kui
kanditaate on vähe ja on otsustatud
välja anda ainult üks Teenetemärk.
Sedasi juhtus ka käesoleval aastal.
Tugevate kandidaatide toetus mõlemas hääletusvoorus jäi samaks, aga
kummalegi ei jätkunud vajalikku 10
häält. Seepärast Ambla vald käesoleval aastal valla Teenetemärki väl-

ja ei anna.
Volikogu viis mitmesse varasemasse akti sisse seaduse muudatusest tulenevaid parandusi, mis
puudutasid maade munitsipaliseerimist.
Volikogu viis riigieelarvest tasu
saavate pedagoogide palgamäärad
vastavusse valitsuse poolt kehtestatud alammääradega, mis võimaldab
palga alammmärade 8% tõusu.
Kuulasime infot käesoleva aasta
eelarve kujunemisest. Laekumiste pool jääb vähemalt viie miljoni
krooni võrra väiksemaks. Vähenevad nii üksikisiku tulumaks kui riigi
poolt makstavad toetused. Aga teame, et olukord majanduses halveneb veelgi ja riik plaanib juba negatiivset lisaeelarvet. Kindlasti ei jäta
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see puudutamata kohalikke omavalitsusi ja sealhulgas Ambla valda.
Majandus- ja eelarvekomisjonil on
väga palju peamurdmist, et kujunenud olukorrast välja tulla. Kindlasti
peab vähendama valitsemiskulusid,
peatama mitmete toetuste maksmise, lõpeama igasugused inventari
soetused allasutustesse, vähendama
miinimumini majanduskulutusi ja
pole pääsu töötasude kärpimisest.
Tuleb lähtuda põhimõttest, et
valla majandamine peab olema
kooskõlas sissetulekutega ja laenu
võib kasutada ainult pikaajaliste investeeringute tegemiseks, et maksimaalselt kasutada ära Euroopa Liidu ja Eesti riigi fondide raha.
Vello Teor, volikogu esimees

Ambla aleviku ühisveevärgist ja -kanalisatsioonist

A

mbla aleviku ÜVK (ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni) ehitamine on üks
suurimaid samme kogu valla
arengus. Teadaolevalt on see
viimane alevik Järvamaal, kus
ÜVK puudub.
Ambla aleviku ÜVK on astunud
taas ühe sammu edasi. 13. jaanuaril
kinnitas Ambla Vallavalitsus Ambla aleviku ÜVK ehitamise I etapi projektijuhi hanke tulemused.
Majanduslikult soodsamaks osutus
AS Pöyry Entec’i pakkumus ja seega hakkavad nemad ÜVK projekti
juhtima.
I etapi käigus on planeeritud
järgmised tegevused: ÜVK ehitusprojekti koostamine koos geoloogiliste uuringutega; uue puurkaevu/veehaarde rajamine; uue
reoveepuhastusjaama püstitamine;
nelja reoveepumpla rajamine; kolme tuletõrjehüdrandi ehitamine;
ca 1,4 km pikkuses vee- ja kanalisatsiooni torustiku paigaldamine.
Projektijuhi ülesanneteks on nimetatud tegevuste koordineerimine,

riigihangete korraldamine ja omanikujärelevalve teostamine.
Paljudel on tekkinud sellega
seonduvalt küsimusi: kas ma pean
liituma? palju liitumine maksab?
kuidas vesi majja saada? jne.
Vastuste leidmiseks peab
esmaselt hindama hetkeolukorda. Amblas on keelatud imbsüsteemid, sh settekaevud. Paljud
olemasolevad reoveekogumismahutid on põhjata või ebahermeetilised, mille tagajärjel toimub reovee
lekkimine maasse. Selle tulemusena reostub kogu keskkond, sh ka
kaevud. Seeläbi on kaevuvee kvaliteet langenud sedavõrd, et ei vasta joogivee nõuetele. Paljud väidavad: „Minu kaevuvesi on väga hea”.
Reostunud vesi ei ole alati tuvastatav lõhna või maitse järgi, selleks on vaja teha veeanalüüs. Lisaks
reostusele raskendab ÜVK puudumine pesemise võimalusi ja veega
seotud kodumasinate kasutamist
ning teeb mitmeid muid tegevusi
(nt toidu valmistamine, käimla kasutamine jne) ebamugavaks.

Amblasse ÜVK ehitamine likvideerib kõik nimetatud probleemid
ja tagab inimväärse elukeskkonna,
samuti aitab kaasa ettevõtluse arengule Amblas.
Liitumine loodava ÜVK-ga ei ole
kohustuslik, kuid uute oma kaevude rajamist ja olemasolevate rekonstrueerimist tulevikus ei lubata.
Samas jääb arusaamatuks, miks inimene peaks tahtma tarbida ebakvaliteetset joogivett? Reovee puhul
mitteliitumise põhjendus on veelgi arusaamatum. Ühe kantmeetri äraveol tuleb ametlikult maksta
45 krooni ja samas liitumise puhul
voolab see ära ilma liigsete probleemideta ca 20 krooni eest.
Kuidas liituda ja missugused
kulud sellega kaasnevad?
Esimeseks kuluks on oma majas
torustike sisesüsteemi puudumisel
selle ehitamine. Selle tegemiseks
tuleb esmalt esitada vallavalitsusele
kirjaliku nõusoleku taotlus ehitise
tehnosüsteemide muutmiseks koos
teostamisjoonistega, mis on eelnevalt vee-ettevõtjaga kooskõlastatud,

ning maksta 500 krooni riigilõivu.
Ehitamist võib alustada pärast nõusoleku saamist, millega samuti kaasnevad kulud.
Teiseks kuluks on liitumistasu.
Hetkel ei ole selle määr kinnitatud,
kuid eeldus on, et kohesed liitujad
kannavad seda minimaalselt. Hilisemal perioodil tuleb tasuda kindel
liitumistasu, mis võib aja jooksul
tõusta.
Keskkonnakaitse tagamiseks kontrollitakse tulevikus nende majade
reoveekogumismahuteid, kes ei ole
ÜVKga liitunud.
Iga majapidamine on eripärane
ning vajab personaalset lahendust.
Sellest johtuvalt on soovituslik tulla
vallamajja ja saada vastused enda küsimustele.
Kevadel korraldame Ambla kultuurimajas teabepäeva,
mille raames vastame kõigile
küsimustele, mis puudutavad
Ambla aleviku ÜVK ehitamist.
Kuulutused pannakse üles teadetetahvlitele. Jälgi reklaami!
Andrus Mikson, abivallavanem

Ambla valla uuest üldplaneeringust

A

mbla valla uus üldplaneering on jõudnud kooskõlastamise etappi. Valminud on
ka üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise
aruanne, mis on esitatud Järvamaa Keskkonnateenistusele

heaks kiitmiseks.
Uue üldplaneeringu eskiis ja üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne läbisid
avalikustamise detsembris (avalik väljapanek oli 24. novembrist kuni 29.
detsembrini) ning jaanuari alguses

toimusid Aravetel ja Amblas avalikud
arutelud (6. jaanuaril Aravete kultuurimajas ja 7. jaanuaril Ambla kultuurimajas).
Avalikustamise käigus laekusid ettepanekud Maa-ametist, Sotsiaalministeeriumist ja Tervisekaitsetalituse

Järvamaa osakonnast.
Ka Ambla vallavalitsus tegi omapoolsed parandused ja täpsustused
üldplaneeringu eskiisi, sealjuures põhimõttelisi lahendusi ei muudetud.
(järgneb lk 3)
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Ambla valla uuest üldplaneeringust
(algus lk 2)

Kahjuks jäi vallarahva huvi üldplaneeringu vastu enam kui tagasihoidlikuks.
Vastavalt
Planeerimisseadusele tuleb üldplaneering kooskõlastada naaberomavalitsustega, maakonna keskkonnateenistusega (alates
1. veebruarist Keskkonnaametiga),
Keskkonnaministeeriumiga, Muinsuskaitseametiga – vastavad kirjad
kooskõlastuse taotlemiseks oleme
välja saatnud ning seaduse kohaselt
on kooskõlastajatel vastamiseks aega
üks kuu.
Üldplaneeringu eskiisi väljatöötamise ja üldplaneeringu keskkonna-

mõju strateegilise hindamise aruande
koostamise käigus oleme teinud koostööd lisaks ülalnimetatud riigiasutustele ja naaberomavalitsustele ka järgmiste asutuste/organisatsioonidega:
Sotsiaalministeerium, Kultuuriministeerium, Eesti Keskkonnaühenduste Koda, Eesti Looduskaitse Selts,
Riiklik Looduskaitsekeskus, Tallinna
Tervisekaitsetalituse Järvamaa osakond, Maanteeamet, Põhja Regionaalse Maanteeameti Järva osakond,
Maa-amet, Lääne-Eesti Päästekeskuse tuleohutuse büroo, AS Eesti
Energia, Elion Ettevõtted AS, Elioni
esindus Järvamaal, Ambla vallas tegutsev vee-ettevõtja Avoterm Aqua

OÜ ning kaugkütteettevõtja Avoterm OÜ. Neid kõiki on teavitatud
üldplaneeringu koostamisest, küsitud ettepanekuid esmalt üleplaneeringu lähteseisukohtade ning hiljem
planeeringu eskiisi kohta. Samuti on
nõutavad avalikustamise, kooskõlastamise ja heakskiitmise protseduurid
läbitud üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilisel hindamisel.
Pärast kooskõlastamise etappi tehakse vajaduse korral üldplaneeringus täpsustused ning seejärel saab vallavolikogu otsustada üldplaneeringu
vastuvõtmise. Selleni loodame jõuda
hiljemalt maikuus. Pärast volikogus
vastuvõtmist korraldatakse üldpla-

neeringu avalik väljapanek kestusega neli nädalat. Kui kõik need etapid
on edukalt läbitud ja ka maavanema
poolt on üldplaneering saanud järelevalve käigus heakskiidu, siis alles saab
uue üldplaneeringu volikogu otsusega kehtestada – selleni loodame jõuda juba käesoleva aasta sügisel.
Üldplaneeringu materjalid ja üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne on täies
mahus ja piiranguteta kättesaadavad Ambla valla veebilehel aadressil
www.ambla.ee (menüüdest valida
„Valla juhtimine” –> ”Õigusaktid” –>
”Planeeringud” –> ”Üldplaneering”).
Merike Koov, arendusnõunik

Kinnistutele aadresside määramisest tiheasustuspiirkondades

O

leme Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007. a
määruse nr 251 „Aadressiandmete süsteem”rakendamisega jõudnud niikaugele, et kohanimeregistris on
registreeritud kõik Ambla
valla tänavad ja teed, mis on
vajalikud koha-aadresside
määramiseks.
Järgmise etapina on vaja muuta kinnistute nimed aadressipõhiseks ja seda ikka nii, et aadress
viiks kohale. Avaldame siinkohal nime muutmisele kuuluvate
kinnistute nimekirja (vt tabelid)
ja palume üle vaadata vallavalitsuse ettepaneku Teile kuuluva
kinnistu nime muutmiseks aadressipõhiseks.
Juhul, kui soovite esitada
omapoolseid ettepanekuid või
vastuväiteid siin toodud uutele
kinnistute nimedele, siis palume need esitada kirjalikult koos
põhjendusega Ambla Vallavalitsusele (Lai 22, Ambla 73502 Järvamaa või e-post info@ambla.
ee) hiljemalt 16. veebruariks 2009.
Pärast nimetatud tähtaega annab vallavalitsus välja korralduse
katastriüksuste nimede muutmise kohta.
Vallavalitsusel on plaanis
2009. aasata jooksul paigaldada
viidad tänavate nimedega, maja
numbri peab aga iga majaomanik ise nähtavalt välja panema.
Milvi Kirsi, maaspetsialist

Kinnistute nimede muutmine aadressipõhiseks (ettepanek)
Ambla alevik

Käravete alevik
Praegune nimi
Käravete algkool
Rüütna
Sibola
Sepavälja
Ago
Hugo
Alfredi
Lasteaia
Käravete Mõisa
Toomla
Teeristi
Muri
Õuna
Liisa
Pihlaka
Jaani
Laine
Kodukase
Käravete 16
Käravete 17
Käravete 18
Käravete 63
Käravete 55
Käravete 89
Käravete mõisa
Käravete 44
Käravete 45
Käravete 46
Käravete 47
Susi
Taavi
Mikkani
Mardi
Sepa
Kaimeri
Võrgi
Adele
Inno
Vilo
Posti I
Posti II
Männiku
Haviku

Katastritunnus
13402:001:0195
13402:001:0820
13402:001:0780
13402:001:0770
13402:001:0460
13402:001:0450
13402:001:0480
13402:001:0193
13402:001:0142
13402:001:1850
13402:001:0229
13402:001:0600
13402:001:0189
13402:001:0188
13402:001:0610
13402:001:0620
13402:001:0630
13402:001:1450
13402:001:0228
13402:001:0057
13402:001:0056
13402:001:1630
13402:001:1640
13402:001:1620
13402:001:0144
13402:001:0045
13402.001:0046
13402:001:0047
13402:001:0048
13402:001:0531
13402:001:0640
13402:001:0650
13402:001:1031
13402:001:1041
13402:001:0661
13402:001:0511
13402:001:0880
13402:001:0560
13402:001:0217
13402:001:1330
13402:001:1340
13402:001:1320
13402:001:0184

Uus nimi
Ambla tee 1
Ambla tee 3
Ambla tee 5
Ambla tee 7
Ambla tee 9
Ambla tee 11
Ambla tee 13
Ambla tee 15
Ambla tee 17
Ambla tee 21
Ambla tee 2
Ambla tee 4
Ambla tee 6
Ambla tee 8
Ambla tee 10
Ambla tee 12
Ambla tee 14
Ambla tee 18
Ambla tee 20
Ambla tee 22
Ambla tee 24
Ambla tee 26
Ambla tee 28
Ambla tee 32
Oja tee 2
Oja tee 4
Oja tee 6
Oja tee 8
Oja tee 10
Oja tee 12
Oja tee 14
Oja tee 16
Oja tee 18
Oja tee 20
Oja tee 22
Oja tee 24
Oja tee 26
Oja tee 28
Oja tee 30
Oja tee 1
Oja tee 3
Oja tee 19
Oja tee 21

Jõgisoo küla
Praegune nimi
Jõgisoo garaaž
Jõgisoo 60
Jõgisoo 59
Jõgisoo 58
Jõgisoo 57
Töökoja
Kase

Katastritunnus
13402:002:0237
13402:002:0223
13402:002:0224
13402:002:0220
13402:002.0219
13402:002.1611
13402.002:0790

Uus nimi
Saare tee 4
Saare tee 6
Saare tee 8
Saare tee 10
Saare tee 14
Saare tee 16
Saare tee 1

Roosna küla
Praegune nimi
Maja 75
Maja 74
Maja 73
Maja 68

Katastritunnus
13402:003:0248
13402:003:0247
13402:003:0248
13402:003:0244

Uus nimi
Mäe tn 2
Mäe tn 1
Mäe tn 3
Mäe tn 5

Praegune nimi
Aasa tn 17
Taneli
Paju
Marguse
Jaanuse
Liini
Kajaka
Pärna
Künka
Rohumägi
Kõrtsi
Kurve
Jaanise
Murumäe
Kalamäe
Nurmiku
Kooli
Biolabori
Biolabori
Laanesalu
Ambla Kirikumaa
Spordi
Lohu

Katastritunnus
13401:001:0270
13401:001:0250
13401:001:0420
13401:001:0450
13401:001:0440
13401:001:0050
13401:001:0070
13401.001:0140
13401:001:0160
13401:001:0820
13401:001:1300
13401:001:0300
13401:001:0080
13401:001:0090
13401:001:0120
13401:001:0130
13401:001:0150
13401:001:0054
13401:001:0053
13401:001:1410
13401:001.0012
13401:001:0013
13401:001:0840

Uus nimi
Aasa tn 19
Aasa tn 17
Aasa tn 15
Pikk tn 47
Pikk tn 45
Pikk tn 40
Pikk tn 38
Pikk tn 30
Pikk tn 24
Pikk tn 23
Pikk tn 16
Pikk tn 5
Kastani tn 1
Kastani tn 3
Kastani tn 6
Nurme tn 1
Jõgisoo tee 5
Veski tn 2a
Veski tn 2a
Jõe tn 19
Kesk tn 1
Spordi tn 2
Paju tn 2

Aravete alevik
Praegune nimi
Karujaagu
Aravete lasteaia
Saare
Ujula
Joosi
Sepa
Kurisoo Mõisa
Kete 4
Pargi
Kete Seitseteist
Maarjamõisa 18
Kete 19
Maarja kaupluse
Kete 7
Kete 8
Kete 13
Kete 6
Kete 9
Kete 5
Kontori
Kete 10
Oti
Kõiva
Taidluse
Reeda
Kete 15
Aravete Kete maja nr 1
Kete 20a
Kaupo
Maarja
Kete 21
Aasa
Kete 22
Kete 23a
Kete 23

Katastritunnus
13402:004:0261
13402:004:0204
13402:004:0941
13402:004:0267
13402:004:0880
13402:004:1981
13402:004:0205
13402:004:0650
13402:004:1840
13402:004:1810
13402:004:1830
13402:004:0228
13402:004:0174
13402:004:0021
13402:004:0235
13402:004:1950
13402:004:0023
13402:004:0064
13402:004:0236
13402:004:1630
13402:004:0065
13402:004:0212
13402:004:1640
13402:004:1190
13402:004:1260
13402:004:1790
13402:004:0250
13402:004:0229
13402:004:1820
13402:004:0002
13402:004:0245
13402:004:0019
13402:004.0226
13402:004:0231
13402:004:0225

Uus nimi
Piibe mnt 1
Lasteaia tn 4
Piibe mnt 3
Piibe mnt 21a
Piibe mnt 23
Sepa tn 4
Kurisu tn 1
Maarjamõisa tee 8
Maarjamõisa tee 10
Maarjamõisa tee 16
Maarjamõisa tee 18
Maarjamõisa tee 20
Maarjamõisa tee 11
Maarjamõisa tee 13
Maarjamõisa tee 15
Maarjamõisa tee 17
Maarjamõisa tee 19
Maarjamõisa tee 21
Maarjamõisa tee 23
Maarjamõisa tee 25
Maarjamõisa tee 27
Maarjamõisa tee 29
Maarjamõisa tee 31
Maarjamõisa tee 33
Maarjamõisa tee 35
Maarjamõisa tee 37
Maarjamõisa tee 39
Maarjamõisa tee 41
Maarjamõisa tee 43
Aasa tn 2
Aasa tn 4
Aasa tn 6
Aasa tn 8
Aasa tn 10
Aasa tn 12
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Ehitamine ehitusseaduse kohaselt

E

hitamine tugineb kolmele
komponendile: seaduslikkus, teadlikkus ja oskuslikkus.
Lihtsalt öeldes: oskuslikkus on
oskus naela seina lüüa, teadlikkus – kuhu lüüa, seaduslikkus
– kas tohib sinna lüüa. Kõik see
on vajalik inimese elu kaitsmiseks ehitusega kaasnevate vigade eest ning ehitise sobivuseks
keskkonda.
Ehitustegevust reguleerib palju seadusi ja väga suur hulk teisi õigusakte. Juhtivaks dokumendiks on
Ehitusseadus, mis reguleerib põhinõudeid ehitisele, ehitusprojektile,
ehitusmaterjalile ja ehitustegevusele.
Siinkohal toome seaduse põhilised
terminid ja üldised nõuded.
Ehitis on aluspinnasega kohtkindlalt ühendatud (n-ö maas kinni) ja
inimtegevuse tulemusena ehitatud
terviklik asi. Ehitised jagunevad hooneteks (sh ka koerakuut) ja rajatisteks
(nt kaev). Hoone on katuse, siseruumi ja välispiiretega ehitis. Ehitus,
mis ei ole hoone, on rajatis.
Projekteerimine on ehitustegevuse planeerimine, mille tulemuseks
on ehitusprojekt.
Ehitamine on ehitise püstitamine, laiendamine, rekonstrueerimine,
tehnosüsteemide muutmine, lammutamine. Ehitis peab olema ehitatud nii, et see ei tekita ohtu inimese
elule, tervisele, varale või keskkonnale. Ehitamine peab ja võib toimuda ainult vastavalt ehitusprojektile ja
ehitusloale, välja arvatud väikeehitised. Ehitusluba ei anna õigust ehitusloale märgitud maaüksuse või ehitise
omaniku loata ehitada. Üksikelamu,
suvila, aiamaja, taluhoone ja väikeehitise enda tarbeks ehitamise korral

kehtivad leebemad tingimused.
Väikeehitis on kuni 60 m2 ehitusaluse pindalaga ja projekteeritud
maapinnast kuni viiemeetrise kõrgusega ühel kinnistul asuv ehitis, mille puhul ei ole nõutav ehitusprojekt
põhiprojekti staadiumis ning mille
puhul taotletakse ehitusloa asemel
kirjalik nõusolek. Samuti piisab
nõusolekust ehitise tehnosüsteemide
muutmiseks.
Ehitusprojekt on ehitise või selle osa ehitamiseks ja kasutamiseks
vajalike dokumentide kogum, mis
koosneb tehnilistest joonistest, seletuskirjast, hooldusjuhendist ja muudest asjakohastest dokumentidest.
Selle võib koostada projekteerimises
pädev vastutav spetsialist.
Ehitusprojekti koostamise aluseks
on üldplaneeringuga kehtestatud detailplaneeringu kohustusega aladel
detailplaneering ning muudel
juhtudel projekteerimise tingimused. Projekteerimise tingimused väljastab vallavalitsus ning sellega
ei kaasne riigilõivu. Detailplaneeringu koostamine on reguleeritud Planeerimisseadusega ja kehtiva üldplaneeringuga.
Ehitusluba on kohaliku omavalitsuse nõusolek mistahes ehitustegevuseks (ehitise püstitamiseks,
laiendamiseks, rekonstrueerimiseks
ning ehitise täielikuks ja osaliseks
lammutamiseks). Ehitusluba annab
ühtlasi õiguse ehitise tehnosüsteemide muutmiseks. Ehitusluba ehitise
laiendamiseks annab ka õiguse ehitise
rekonstrueerimiseks. Ehitusloa väljastab ja tunnistab kehtetuks kohalik
omavalitsus.
Ehitusloa saamiseks tuleb esitada
vallavalitsusele ehitusloa taotlus koos

ehitusprojektiga ning selle juurde
nõutavate kooskõlastustega. Lisaks
on vaja tasuda riigilõiv, enne ei ole
taotluse menetlemine lubatud. Riigilõivu suurused on toodud riigilõivuseaduses. Kohalik omavalitsus võib
ehitusloa väljastamisest keelduda juhul, kui taotlus või sellega kaasnev
dokument ei vasta kehtivatele nõuetele ning sellega kaasnevalt riigilõivu
ei tagastata.
Ehitusluba kaotab kehtivuse, kui
ehitamist ei ole alustatud kahe aasta
jooksul ehitusloa väljastamise päevast
arvates. Ehitamise alustamise kinnitamiseks on vaja esitada vallavalitsusele
ehitamise alustamise teatis.
Ehitusloa taotluse blanketi koos lisadega leiate interneti aadressilt http://
www.ehr.ee/v12.aspx?loc=0104.
Blankettide täitmiseks küsige abi vallamajast. Riigilõivu tasumiseks tuleb
teha ülekanne AmblaVallavalitsuse arvelduskontole nr 1120105842. Summa ja selgituse saab täpsemalt teada
samuti vallamajast.
Enne ehitamise alustamist määrab
ehitise omanik omanikujärelevalve
tegijaks omanikujärelevalve tegemise
õigusega isiku, kes ei või olla sama ehitist ehitav isik. See ei ole kohustuslik,
vaid soovituslik, kui ehitatakse väikeehitist, üksikelamut, suvilat, aiamaja,
taluhoonet või kui ehitatakse ehitise
teenindamiseks vajalikku rajatist.
Ehitamise käigus tehtavad tööd
peab dokumenteerima ehitamist
teostav isik. Nende hulka kuuluvad:
ehitusprojekti muudatused, ehitustööde päevik, kaetud tööde aktid,
töökoosolekute protokollid ja muud
ehitamist iseloomustavad dokumendid, nt teostusjoonised ja ehitustoodete vastavussertifikaadid. Väikeehi-

tise ehitamise korral ei ole nõutav
ehitamise käigus tehtavate tööde dokumenteerimine.
Pärast ehitamise lõpetamist, kui
objekt valmis, on vajalik selle sihtotstarbeliseks kasutamiseks kasutusluba. Ehitise kasutusluba on kohaliku
omavalitsuse nõusolek, et valminud
ehitis või selle osa vastab ehitisele ettenähtud nõuetele ja seda võib kasutada vastavalt kavandatud kasutamise
otstarbele. Väikeehitisel, v.a elamiseks kasutataval väikeehitisel, ei ole
vaja kasutusluba.
Kasutusloa taotlemine ja väljastamine on protseduuriliselt analoogiline ehitusloaga. Peamine erinevus
seisneb selles, et kasutusluba väljastatakse ainult omanikule, ehitusluba
kooskõlas omanikuga põhjendatult ka
teistele. Kasutusloa saamiseks tuleb
esitada kasutusloa taotlus, ehitusprojekt, mille kohaselt ehitis on ehitatud,
ehitamise tehniliste dokumentide
originaalid ning tasuda riigilõiv. Kasutusluba väljastatakse, kui ehitis vastab ettenähtud nõuetele. Selleks korraldatakse ehitise ülevaatus nõuetele
vastavaks tunnistamiseks.
Siinkohal võiks lugeda ehitustegevuse lõppenuks.
Kõik eeltoodu on üldistav ehitamistegevuse kohta seaduse valguses.
Täpselt lahti kirjutada kõiki seadusi,
mis seda puudutavad, läheb liiga pikaks. Igal juhul tasub pöörduda vastuse saamiseks vallamajja, et välistada
hilisemaid arussaamatusi nii notari
juures kui ka teistes ametiasutustes.
Ja mis peamine – see kõik on vajalik
nii ehitise kui ka inimeste turvalisuse pärast.
Edukat ehitamist!
Andrus Mikson, abivallavanem

Ehitusseaduse alusel tehtavate toimingute riigilõivu määrad

E

hitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu alljärgnevalt:
1000 krooni, kui ehitusluba taotletakse üksikelamu, suvila, aiamaja või taluhoone püstitamiseks;
punktis 1 nimetatud hoonete rekonstrueerimisel või laiendamisel 500 krooni;
ehitise lammutamisel 500 krooni;
muudel punktides 1–3 nimetamata juhtudel
ehitise püstitamise, rekonstrueerimise või laiendamise ehitusloa taotluse läbivaatamise eest 2000
krooni ja lisaks 5 krooni iga ehitatava ruutmeetri
kohta ehitusprojektis fikseeritud ehitise suletud netopinnast arvutatuna.

Kirjaliku nõusoleku taotluse läbivaatamise
eest tasutakse riigilõivu 500 krooni.
Ehitise kasutusloa taotluse läbivaatamise
eest tasutakse riigilõivu alljärgnevalt:
500 krooni, kui eelnevalt on väljastatud ehitusluba üksikelamu, suvila, aiamaja või taluhoone püstitamiseks, rekonstrueerimiseks või laiendamiseks, samuti korteri rekonstrueerimiseks
või laiendamiseks;
140 krooni, kui eelnevalt on väljastatud ehitusluba ehitise osaliseks lammutamiseks;
120 krooni ehitise teenindamiseks vajaliku rajatise või väikeehitise puhul;

1000 krooni punktides 1–3 nimetamata juhtudel.
Riikliku ehitisregistri andmete kinnitatud
väljavõtte väljastamise eest tasutakse riigilõivu 20
krooni iga lehekülje eest.
Riigilõivu tasumise rekvisiidid:
Saaja: Ambla Vallavalitsus; arvelduskonto nr
1120105842.
Selgitus: kirjutage, mille eest maksate (nt: riigilõiv, ehitusluba rekonstrueerimiseks, Kase talu).
Summa: vastavalt tegevusele ülalimetatud
summa.
Andrus Mikson, abivallavanem
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Arenduskoda alustab LEADER rahade
projektitaotluste vastuvõtmist

K

ohalik
tegevusgrupp
MTÜ Arenduskoda alustab LEADER strateegia meetmete projektitaotluste vastuvõtmist.
Meetme 1.1. „Kohaliku elukeskkonna arendamise investeeringutoetus” raames toetatakse järgmisi tegevusi: tervise- ja
matkaradade rajamine ja korrastamine; spordi- ja mänguväljakute rajamine ja korrastamine; avalike randade,
supluskohtade, paadi- ja ujumissildade korrastamine (riietuskabiinid,
avalikud käimlad, atraktsioonid, infoviidad ja -tahvlid, laudteed jms); külaplatside rajamine ja korrastamine
(välilavad, pingid, avalikud käimlad,
kiiged, lõkkeplatsid, generaatorid,
valgustus, prügikastid jms); rahvamajade, külamajade, külakeskuste
renoveerimine, korrastamine ja uute funktsioonide lisamisega kaasnevad tegevused (näiteks olemasoleva
hoone laiendus uue funktsiooni lisamiseks); avalike parkide ja haljasalade renoveerimine ja korrastamine
(istikud, muru rajamine, pargipingid, prügikastid, kändude juurimine,
võsa lõikamine jms); avalike ajalooja kultuuripärandi objektide korrastamine ning nende juurde kuuluva
tugiinfrastruktuuri loomine; kohaliku tähtsusega muuseumide rajamine
ja korrastamine; eelpool nimetatud
hoonete ning valdkondadega seonduva sisustuse ja tehniliste vahendite
soetamine.
Toetust saavad taotleda MTÜ
Arenduskoja piirkonnas tegutsevad
mittetulundusühingud, sihtasutused, kohalikud omavalitsused ja ettevõtjad.
Meetme 1.2. „Seltsitegevuse, spordi ja kultuuripärandi
väärtustamine läbi omaalgatusliku tegevuse” raames toetatakse järgmisi tegevusi: kohalike

ühenduste sisemine tugevdamine ja
teadlikkuse suurendamine (koolitusja infopäevad, kursused, seminarid
jms), kogemuste saamine ja vahetus
erinevatelt partneritelt (õppereisid,
võistlused, festivalid jms), koduloo
uurimine, ajaloo talletamine ja legendide kogumine; lohaliku tähtsusega
ürituste korraldamine (külapäevad,
piirkondlikud üritused jms); heakorra tööde ja talgute korraldamine;
rahvusliku käsitöö propageerimine,
käsitöövõtete ja oskuste edasiandmine (koolitused, kursused, näitused,
üritused jms); rahvaspordi propageerimine (üritused, võistlused jms).
Toetust saavad taotleda MTÜ
Arenduskoja piirkonnas tegutsevad
mittetulundusühingud, sihtasutused,
seltsingud, kohalikud omavalitsused
ja ettevõtjad.
Meetme 2.1. „Ettevõtluse
arendamise toetus” raames toetatakse järgmisi tegevusi: koolitused
(valdkonnad näiteks nagu raamatupidamine, turu-uuringud, seadusandlus, täiend- ja ümberõpe); projekteerimine; ettevõtete seadmete
kaasajastamine; bioenergia tootmise
ja tasuvuse analüüsid; olemasolevate ruumide, ehitiste, infrastruktuuri
rajatiste renoveerimine; patenteerimine ja tootearendus; turundus- ja
reklaamialaste tegevuste teostamine;
ettevõtluse mitmekesistamine mittepõllumajandusliku tegevuse suunas
(alternatiivsete tegevuste soodustamine), tööstuslikus ja militaaraladel
kasutuses olnud maa-alade ja rajatiste
kasutusele võtt uutes funktsioonides;
looduskeskkonda risustavate hoonete
lammutamine.
Toetust saavad taotleda MTÜ
Arenduskoja piirkonnas tegutsevad
mittetulundusühingud, sihtasutused,
seltsingud, kohalikud omavalitsused
ja ettevõtjad.
Meetme 2.3. „Siseriikliku ja

rahvusvahelise koostöö arendamine” raames toetatakse järgmisi tegevusi: kogemuste vahetamise
reisid, edulugudega tutvumine jms;
messide, konverentside, ettevõtluspäevade, seminaride, konkursside
korraldamine ja külastused; väliskülaliste ja partnerite vastuvõtmine;
koostöö teadus- ja õppeasutustega
(toote arendus, uuringud, analüüsid); ettevõtjate ümarlauad (sektorite
ja valdkonna põhised), klastripõhiste
võrgustike tegevuste soodustamine.
Toetust saavad taotleda MTÜ
Arenduskoja piirkonnas tegutsevad
mittetulundusühingud, sihtasutused,
seltsingud, kohalikud omavalitsused
ja ettevõtjad.
Taotluste esitamise
tähtajad
Meetme 1.1. „Kohaliku elukeskkonna arendamise investeeringutoetus” ja meetme 1.2. „Seltsitegevuse,
spordi ja kultuuripärandi väärtustamine läbi omaalgatusliku tegevuse”
projektitaotlusi võetakse vastu 16.
märtsil 2009 kuni kella 17-ni.
Meetme 2.1. „Ettevõtluse arendamise toetus” ja meetme 2.3. „Siseriikliku ja rahvusvahelise koostöö
arendamine” projektitaotlusi võetakse vastu 15. aprillil 2009 kuni kella 17-ni.
Taotlusi võetakse vastu MTÜ
Arenduskoja kontoris aadressil Roheline 19,Tapa linn.
Kust saab teavet
Toetuste kohta saab rohkem infot,
taotlusvorme ning juhendmaterjali
MTÜ Arenduskoja veebilehelt arenduskoda.ee.
MTÜ Arenduskoja igas liikmesomavalitsuses on määratud LEADER projektitaotluste koostamise
konsulteerimiseks kohalik nõustaja.
Nõustamise kohta saab infot MTÜ
Arenduskoja veebilehelt arendusko-

da.ee ja liikmesomavalitsuste (Ambla, Kadrina, Kuusalu, Tapa ja Vihula
vald ning Loksa linn) veebilehtedelt.
Nõustajad: Ambla vald – Merike
Koov (arendusnõunik), tel 383 4038,
5664 1090, e-post merike@ambla.
ee; Kadrina vald – Tiina Vilu (arendusnõunik), tel 322 5617, 515 5249,
e-post tiina.vilu@kadrina.ee; Kuusalu vald – Milli Kikkas (abivallavanem), tel 606 6382, 503 3218, epost milli.kikkas@kuusalu.ee; Loksa
linn – Õnnela Tedrekin (Loksa I kk
direktor), tel 554 2974, e-post onnela.tedrekin@loksa.ee; Laivi Kirsipuu (abilinnapea), tel 603 1251,
511 7060, e-post laivi.kirsipuu@
loksa.ee; Tapa vald – Vahur Leemets
(arendusnõunik), tel 322 9658,
5649 5439, e-post vahur.leemets@
tapa.ee; Vihula vald – Anneli Kivisaar (kultuurinõunik) tel 325 8645,
525 1127, e-post anneli.kivisaar@
vihula.ee.
MTÜ Arenduskoda korraldab eelpool nimetatud toetuste alased infopäevad 2. veebruaril kell 16 Lehtse
kultuurimajas (Tapa ja Ambla piirkond), 3. veebruaril kell 16 Kadrina vallamajas, 5. veebruaril kell 16
Palmse külastuskeskuses ja 6. veebruaril kell 16 Kolgaküla rahvamajas
(Kuusalu ja Loksa piirkond).
Projektikirjutamise koolitused toimuvad 18. veebruaril kell 13
Tapa Gümnaasiumis (Tapa ja Ambla piirkond), 20. veebruaril kell 13
Kadrina vallamajas, 26. veebruaril
kell 13 Palmse külastuskeskuses ja 3.
märtsil kell 13 Kolgaküla rahvamajas
(Kuusalu ja Loksa piirkond). Infopäevad ja koolitused on osalejatele tasuta, täpsemat teavet saab veebilehelt
arenduskoda.ee.
Heiki Vuntus, Arenduskoja
tegevjuht
e-post: heiki@arenduskoda.ee
tel 325 8696, 5648 5208

6

 nr 2 (183) veebruar 2009

AMBLA VALLALEHT

Ambla Noortekeskuse tegemised

P

ool talvest on nüüdseks läbi. Meie jätkame oma tegemisi ikka tavapärasel moel, tahaks rohkem ja huvitavamalt,
aga selleks on mul vaja noorte abi ja nende häid ideid. Pole ju palju aega jäänud nt ANKi
projektikonkursini. Me peame
hakkama koos mõtlema, mida
meil vaja on või mida me teha
tahame, et saaks hakata selleks
toetust taotlema. Pange pead
tööle ja kõik paberile kirja!!

Alates novembrist on noortekal tihe koostöö raamatukoguga, kus lahke raamatukogutädi Airi meisterdab
meiega ja annab muidu häid ideid.
Suur aitäh talle! Samas on ka Asta
Kõiv olemas igal kolmapäeval kultuurimajas, et oma tarkusi käsitööst
jagada, aitäh ka talle!
Kultuurimaja perenaine Ruth lubas kevadpüha ajal teha näitus-müügi, oleme siis meiegi agarad ja hakkame ruttu meisterdama!!
Eelmise aasta novembri ja det-

sembri jooksul said noored valida „Nooresõbra 2008” – selleks sai
ülekaalukalt Margit Mikson. Teist ja
kolmandat kohta jäid jagama (kui nii
saab ja võib öelda) Andrus Mikson ja
Madli Põder. Võtame siis kõik, täiskasvanud, neist kolmest eeskuju…
Sõbrapäeva tähistame seekord 13.
veebruaril kultuurimajas. Mängime
mänge, laulame karaoket, tüdrukud
õpetavad mõne line-tantsu (mida
sai õpitud koolis toimunud tantsunädalal), tüdrukutering esitab oma

näidendi jms. Siinkohal tahan öelda
seda, et sõbrapäeva üritusele ei ole
oodatud ainult noored, vaid igas eas
külaelanikud.
Märtsikuuni toimub ka erinevaid
loomingulisi konkursse, millest soovitan osa võtta! Kui teil napib ideid,
kuidas oma tööd teostada, siis mina
ja raamatukogutädi oleme olemas, et
teid aidata. Infot konkursside kohta
saab noortekast ja raamatukogust!!
Loomingulist talvelõppu!
Natalia, Ambla NK noortejuhendaja

Taaskord

R

eedel, 27. veebruaril kell 19 on Aravete Kultuurimajas
taas külas Vana Baskini Teater. Mängitakse L. Romani komöödiat „Taaskord”. Üle hulga aja saab laval näha Eesti teatri
armastatuimat näitlejannat Ita Everit. Teistes osades Anne Paluver, Helene Vannari, Tõnu Kilgas ja Madis Milling. Lavastaja
on Ivo Eensalu.
Lawrence Romani komöödia „Taaskord” (Alone Together), mis esietendus mullu märtsikuus, võttis teatripublik üle Eesti suure poolehoiuga vastu (mängitud on üle 40 korra Tallinnast Valgani). Ilmselt puudutab
selle peateema – kuidas oma täiskasvanud laste hooldamisest vabaneda –
väga paljusid. Küllap märkas selle komöödia edu ka autor, kes küll pisut
hilinenult – kakskümmend aastat hiljem (2004) – kirjutas tükile sisulise
järje (Alone Together Again). Peategelased, abielupaar Butlerid, on samad ja täiskasvanud pojad neid enam ei tülita, kuid sedapuhku tuleb neil
tegemist oma kõrgesse ikka jõudnud vanematega. Taas sügavalt eetiline
probleem, vaadeldud läbi autorile omase pehme huumori.
Etenduse vaheajal on avatud kohvik. Piletid müügil iga päev kell 12–
18. Broneerimine tel 383 2245.

Üritused kultuurimajades
Aravete Kultuurimajas
10.02 kell 14 klubi Vokiratas peoõhtu.
14.02 kell 20 Sõbrapäeva Disco.
21.02 kell 20 Tantsuks Ardo
Juhkov. Üllatusesineja. Pilet 75
krooni.
27.02 kell 19 Vana Baskini Teater:
Lawrence Roman „Taaskord“. Osades: Ita Ever (Eesti Draamateater),
Anne Paluver, Helena Vannari

(Tallinna Linnateater), Tõnu Kilgas
ja Madis Milling.
Ambla Kultuurimajas
14.02 kell 20 Sõbrapäeva Peoõhtu. Tantsuks Arlet Palmiste Ansambel.
24.02 kell 13.15 Vabariigi aastapäevale pühendatud kontsert-aktus. Esinevad kohalikud
taidlejad.

Järvako 2009

J

ärvako oli seekord korraldada Ambla laulukooril ja
toimus laupäeval, 24. jaanuaril
Aravete kultuurimajas. Kohal
olid kõik Järvamaa laulukoorid.
Ametlikult avas ürituse Järvamaa
Omavalitsuste Liidu kultuurikorraldaja Siiri Miir. Koorilauljad oli kohal
üle 200, kes mentor Merike Toro
käe all õppisid üheskoos juubelilaulupeo laule.
Pärast ligi kolmetunnist ühisõppimist kinnitasime keha maitsva hernesupiga. Täname Merikest ja tema
tublisid abilisi! Supp söödud ja kohvi-kringel ka, algas väikene kontsert,
kus astusid üles koorid, kes esineda
soovisid.
Kontserdi avas Ambla laulukoor,
kes esitas just selleks päevaks selgeks õpitud vallalaulu, mille on kirjutanud meie koorilaulja Ants Tedrekull.
Kooride esinemised ära kuulatud,
kogunesid kõik ühislauluks veelkord
lavale. Et meeleolu oli võimas ja
koos nii palju lauljaid, ei piirdutud

vaid ühe ühislauluga – lauljate soovil
lauldi ka teine laul.
Seejärel oli aeg lõõgastuda ja kuulata pianist Sven Kullerkuppu, kes
esitas Eesti klaverimuusika klassikat.
Siis võttis juba ohjad enda kätte Arlet Palmiste bänd, kelle laulu saatel
sai jalga keerutada päris hilisööni
välja.
Järvako 2010 korraldamine koos
ränd-küünlajalaga anti edasi Paide
meeskoorile. Õhtu lõpetas suur ühine tordi söömine.
Ambla laulukoori nimel tahaksin
tänada meie laulukoori juhendajat
Kaja Kraavi!
Täname ka Ambla vallavalitsust,
Arlet Palmistet, kultuurimaja perenaist Hellet ja tema abilist Erlat, kes
olid meile igati toeks ja nõuks, et see
pidu hästi õnnestuks!
Kõigile koori liikmetele soovin
tugevat tervist ja jõudu, sest ees ootab palju-palju tööd, et suvel saaksime kõik koos laulda suurel juubelilaulupeol!
Tiia Pihlak, koorivanem
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Valla spordielust

Jaanuari spordisündmustest
Ambla SK 6-etapilisel seeriavõistlusel paarisvõrkpallis
osales III etapil meespaarismängus
10 ja naispaarismängus 5 võistkonda. Meeste turniiri poolfinaalides
alistasid Helari Tamtik, Erki Soo
tulemusega 25:17 Rein Kontuse,
Gunnar Araku ja Ain Kanne, Mikk
Kallakmaa tulemusega 25:21 Hannes Sepa, Kaupo Puusepa. Kaotajad kohtusid 3.–4. koha mängus,
kus Rein Kontus, Gunnar Arak
alistasid tulemusega 25:17 Hannes Sepa, Kaupo Puusepa. Finaalis
võitsid Helari Tamtik, Erki Soo tagajärjega 25:20 Ain Kannet, Mikk
Kallakmaad. Naiste turniiri võitsid täisedu, nelja võiduga Maret
Arge, Maie Mäe, kellele järgnesid
kolme võidu ja ühe kaotusega Piret Kalamägi, Sirle Virves ja kahe
võidu ja kahe kaotusega Merit Kalamägi, Maila Mäe.
Seeriavõistluse IV etapp toimub 12. veebruaril meestele ja
16. veebruaril naistele, mõlemal
päeval algusega kell 18.30 Aravete
Spordihoones.
Järvamaa korvpallimeistrivõistlustel osaleb sel hooajal
kokku 12 meeskonda, neist 6 esiliigas ja 6 II liigas. Seekordsetel
meistrivõistlustel osaleb I liigas
ka kaks võistkonda Ambla vallast: Ambla Spordiklubi ja Aravete kontsertlavad.ee. Parema stardi

tegi Aravete meeskond, kes alistas
esimestes mängudes KK7 I võistkonna 84:58 ja Kareda meeskonna 75:65. Ambla SK meeskond
võitis esimeses mängus küll Viking
Window meeskonda 80:71, kuid
teises kohtumises tuli tunnistada
Kuma paremust 72:81. Mõlemat
meeskonda ootab ees veel 8 põhiturniiri mängu ja seejärel juba
play-off mängud.
Eesti XI Maatalimängudel
peeti eelvõistlused males, kabes,
lauatennises ja naiste ning meeste korvpallis. Ambla vald osales
korvpalliturniiridel, kus meeskond sai hakkama tubli saavutusega, alistades Tartu vallas Lähtel
peetud turniiril nii Abja, Sõmerpalu, Tartu kui ka Võru meeskonna
ja sai õiguse osaleda 27.02–01.03
Põlvas toimuval finaalturniiril.
Eesti valdade mängude ajaloos ei
ole Järvamaalt siiani ühegi valla
meeskond finaalturniirile jõudnud. Küll on aga kaks korda lausa esikolmikusse jõudnud Ambla
valla naiskond, kellel seekord nii
hästi ei läinud ja Kosel peetud turniiril saadi kolm kaotust ning jäädi
alagrupis viimaseks. Kokkuvõttes
tähendas see 11.–12. koha jagamist Tamsalu vallaga.
Esmakordselt osaleb Eesti saalihoki meistrivõistlustel ka
Ambla valla võistkond. Grupis

Mälumäng
Küsimused:
1. „Jalakäijaid peab armastama.
Jalakäijad moodustavad suurema osa
inimkonnast. Vähe sellest – inimkonna parema osa. Jalakäijad lõid
maailma.” Milline teos algab
nende sõnadega?
2. 31. oktoobril 1942 võttis Berliini OM-il võistelnud võimleja Toivo Suurperko vangi ühe kahekordse
olümpiavõitja. Vangi pandi valvama
kahekordne olümpiavõitja Kustaa
Pihlajamäki ning arstiabi andis mitmekordne olümpiavõitja Heiki Il-

mari Savolainen. Kes oli vang?
3. Nimetage Eesti mereväe kõrgemate ohvitseride auastmed.
4. Meelelahutussaate “Tantsud
tähtedega” USA 2008. a versioonis
osales ühe tähena üsna eakas, Oscariga pärjatud näitlejanna Cloris Leachman. Publiku hääled hoidsid teda mängus seitsmenda vooruni. Siis
pidi lahkuma. Kui vana oli see
daam?
5. Euroopa Kosmoseagentuuri
kanderaketid stardivad Kourou kosmodroomilt. Kus see asub?

U-17 peetud esimestes mängudes
Aravete Spordihoones alistati SK
Noorus 16:4 ja kaotati bullititega pärats 8:8 viigilist normaalaega Paide-Järvale. Ambla meeskonnas näitasid esimestes kohtumistes
head mängu Mart Prosin, Ats
Kukk, Karel Tiigemäe ja Taavi Lumiste.
Järvamaa meistrivõistlustel
võrkpallis veteranidele osaleb
ka Ambla SK meeskond. Imaveres
toimunud esimestes kohtumistes
tuli alla vanduda eelmise aasta kahele paremale meeskonnale Paidele ja Sargverele tulemusega 0:2.
Meistrivõistlustel osalevad veel
Türi ja Imavere meeskonnad.
Ambla SK seeriavõistlusel
suusatamises Kangrumäe radadel on peetud kaks etappi. I etapil,

mis peeti eraldistardiga vabatehnikas, tulid oma gruppide võitjateks
Keidy Kaasiku, Peeter-Erik Rummo, Egle Sepp, Kaarel Kasper Kõrge, Siret Niinepuu, Marge Porkveli, Tiina Idavain, Rauno Puhke ja
Ivar Pilv. Klassikalises tehnikas ja
eraldistardiga peetud II etapi oma
gruppide võitjad olid: Kaidy Kaasiku, Jarmo Kaasiku, Egle Sepp,
Kaarel Kasper Kõrge, Hanna-Maria Puhke, Kaspar Kelgo, Sille Selge, Tiina Idavain, Rauno Puhke ja
Ervi Kaasiku. Kokku osales kahel
esimesel etapil 62 suusatajat. Seeriavõistluse III etapp toimub teisipäeval, 3. veebruaril kell 18 vabatehnikas.
Leo Matikainen, valla
spordijuht

Ootame kõiki spordihuvilisi ja 2008. aasta parimateks sportlasteks tunnistatuid Aravete Spordihoonesse reedel, 6. veebruaril,
kus kell 20.30, enne Järvamaa korvpallimeistrivõistluste kohalikku thrillerit – Aravete–Ambla SK omavahelist kohtumist –, toimub
Ambla valla ja Spordiklubi parimate sportlaste austamine.

Spordiüritused veebruaris
3. veebruaril kell 18 Ambla SK
SV 3. etapp suusatamises, vabatehnika; S-F Kardikeskuses.
4. veebruaril kell 19.30 Eesti
MV korvpallis, II liiga Ambla SK–
Puhhid; Tallinnas.
6. veebruaril kell 19 Järvamaa
MV korvpallis; Aravete SH.
6. veebruaril kell 20.30 Ambla
valla ja SK parimate sportlaste
austamine, Aravete SH.
7. veebruaril kell 12 Ambla Külaliiga saalijalgpallis; Aravete SH.
11. veebruaril kell 11 Järvamaa
koolide MV suusatamises; S-F
Kardikeskuses.
12. veebruaril kell 18.30 Ambla SK SV 4. etapp paarisvõrkpallis,
mehed; Aravete SH.
12. veebruaril kell 19 Järvamaa
MV korvpallis, I liiga Ambla SK–
KK7 I; Paides.
13. veebruaril kell 20.30 Järvamaa MV korvpallis, I liiga Aravete–Kuma; Väätsal.
13. veebruaril kell 19.30 Eesti
MV korvpallis, II liiga Ambla SK–
KK Pärnu/Kanpol; Aravete SH.
16. veebruaril kell 18.30 Ambla SK SV 4. etapp paarisvõrkpal-

lis, naised; Aravete SH.
20. veebruaril kell 19 Järvamaa MV korvpallis, I liiga; Aravete SH.
21. veebruaril kell 16.30 Eesti
MV korvpallis, II liiga Ambla SK–
Valga Welg II; Valgas.
22. veebruaril kell 12 Järvamaa SV 4. etapp segapaarisvõrkpallis; Aravete SH.
22. veebruaril Eesti MV suusaorienteerumises, sprint; S-F
Kardikeskuses.
24. veebruaril kell 12 Madisepäeva suusasõit, 10 ja 20 km;
S-F Kardikeskuses.
25. veebruaril kell 19 Eesti MV
korvpallis, II liiga Ambla SK– otree SK; Aravete SH.
26. veebruaril kell 19 Järvamaa MV korvpallis, KK7 I– mbla
SK; Paides.
27. veebruaril kell 20.30 Järvamaa MV korvpallis, I liiga Aravete–Kuma; Väätsal.
27. veebruar–1. märts Eesti XI
Maatalimängud, finaalvõistlused ja suusatamine; Põlvas.
Veebruari erigraafik Järvamaa
MV võrkpallis, M veteranid.

viitse-admiral, admiral
4. 82 a.
5. Prantsuse Guajaanas, LõunaAmeerikas Atlandi ookeani kaldal

Vastused:
1. Ilf ja Petrov. Kuldvasikas
2. Kristjan Palusalu
3. kommodoor, kontr-admiral,
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Jumalateenistused Ambla Maarja kirikus
Pühapäeval,
8. veebruaril kell 12

Õnnitleme veebruari eakaid
sünnipäevalapsi!
AUGUST VISKOV
OLEV TREIER
HANS LÖÖPER
VILLEM KELGO
KALEV ÕUN
ENNO SAARELA
VÄINO KATS
ELLEN MARKS
VALVE PÄRTEL
ELVI KANNIKE
LEMBI RIKKINEN
VALVE AASMAA
HELMI TOOME

INGRID HEIN
HELVI VILINURM
LIA TAIMRE
HILDA KALVE
SILVIA RIIMAN
LEIDA KAMP
ANNI KREEVAN
NAIMA MEIER
ILME PIIBELEHT
ELVI KUKK
Õnnitlused hilinenult koos
vabandusega jaanuari juubilarile

ANDLA TAMLAK’ule!

TEATED
Aravete apteek teatab
Alates 16. veebruarist 2009 on Aravete apteegis lühendatud kolmapäevast lahtiolekuaega (kell 8–12).
Selline töökorraldus kehtib orienteeruvalt 3 kuud.
Apteegi lahtiolekuajad:
Esmaspäeval
8–17
Teisipäeval
8–18
Kolmapäeval
8–17,
alates 16. veebruarist 8–12!
Neljapäeval
8–17
Reedel
8–17
Laupäeval
9–13
Laastukatused uutele ja vanadele
hoonetele!
Nägus ja looduslähedane katus sõbraliku hinnaga.
Riff Puitkatus OÜ, tel 5650 0459,
riff12@hot.ee, www.riffpuitkatus.ee.

MTÜ Aravete Tulehoidja otsib
inimest, kes sooviks õppida korstnapühkijaks.
Sobib inimesele, kes ei karda kõrgusi, kellel on vaba aega ja kes omab
isiklikku autot. Organiseerime koolituse ja edaspidiseks töövõtulepinguga vaheldusrikast tööd. Lähema
info saamiseks pöörduda
tel: 514 3157; 514 3156 või e-postl:
priit1@hot.ee.
Piirkondliku metsandusspetsialisti Kristjan Mikola vastuvõtt
Ambla vallamajas on iga kuu 1. ja 3.
neljapäeval kell 9–12. Kristjan Mikola tel: 506 8044.

3. pühapäev enne paastuaega armulauaga. Peapiiskopilt
palvepäeva karjasekiri.
Pühapäeval,
15. veebruaril kell 12
2. pühapäev enne paastuaega
armulauaga
Pühapäeval,
22. veebruaril kell 12
Pühapäev enne paastuaega
armulauaga

Teisipäeval, 24. veebruaril
kell 12 kirikus Iseseisvuspäeva muusikaline palvus.
Kaasa teenib Ambla Kultuurimaja segakoor Kaja Kraavi
juhatusel.
kell 12.30 aktus kirikaias Vabadussõja ausamba jalamil.
Ambla pastoraadis neljapäeviti:
piiblitunnid alates 8. jaanuarist kell 14,
laste- ja noorte joonistamisring kell 16.

Kordaläinud valimised EELK
Ambla Maarja Koguduses

E

simene etapp korralistest valimistest EELK Ambla Maarja
Koguduses toimus 14. detsembril. Sel päeval valiti uus koguduse
nõukogu. Kahest ja poolesajast
koguduse liikmeannetajast oli
nimekirja kantud 144 hääleõiguslikku liiget, kes lisaks liikmemaksule käinud viimase aasta
jooksul ka armulaual.
17 liikmelisse koguduse nõukogusse kandideeris 22 inimest. Nõukogusse osutusid valituiks: Reet
Riispap, Jaak Truu, Tanel Kumpas,
Olev Kents, Mery Kodavere, Kalev
Kullerkupp, Meelis Tiigemäe, Silvi Kauge, Mati Veersalu, Kaisa Kivila, Lea Visnap, Toivo Riispap, Kaire
Peedov, Kaja Kivila, Toomas Raaper,
Kersti Saame ja Aarde Inglist.
Nõukogu varuliikmeteks jäid:
Eda Adamson, Kalev Kangro, Urmas
Prosso, Maido Tarendi ja Vilma-Viive
Melder.
Teine etapp koguduse juhatuse,

revisjonikomisjoni ja sinodisaadikute valimistega toimus 18. jaanuaril. Juhatuse esimeheks valiti Tanel
Kumpas (38), aseesimeheks valiti
tagasi Meelis Tiigemäe (44) ning juhatuse liikmeteks Reet Riispap (60),
Jaak Truu (56) ja Toivo Riispap (64).
Revisjonikomisjon valiti koosseisus:
Kalev Kullerkupp (42), Kersti Saame
(47) ja Toomas Raaper (49). Sinodisaadikuteks valiti Tanel Kumpas ja
Olev Kents ning asemikeks Kalev
Kullerkupp ja Jaak Truu.
Valimised lõppesid koguduse
uue koosseisu usaldusisikute ühise õhtusöögiga Õnnela külalistemajas.
Tänan südamest kõiki, kes hoole ja armastusega koguduses seni
täitnud valitute ülesandeid, ning
soovin rohket Jumala õnnistust,
jõudu ja head kordaminekut uuele
koosseisule.
Tõnu Linnasmäe,
koguduse õpetaja

Metsaväljaveo teenus, lumelükkamise teenus; ruloonpõhu ja
3 m küttepuude müük.
Tel 5646 0326.

MÜÜA LÕHUTUD KÜTTEPUID

Kõik oma rahaasjad saate korda ajada pangabussis!

Jäneda > Ambla > Tamsalu >
Roosna-Alliku > Kabala

30 cm märg lepp – 530 kr/rm
40 cm märg lepp – 515 kr/rm
30 cm märg lepp – 500 kr/rm
Hinnad koos veoga
Info ja tellimine 5301 8893 või
info@puud.ee

marsruudil sõidab buss üle nädala kolmapäeviti
(4. ja 18. veebruar, 4. ja 18. märts, 1., 15. ja 29. aprill)
Jäneda mõisas kell 9.00–10.00
Ambla kultuurimaja juures kell 10.45–11.45
Tamsalu kultuurimaja juures kell 13.15–14.15
Roosna-Alliku vallavalitsuse juures kell 15.15–16.15
Kabala rahvamaja juures kell 17.30–18.30
Bussis saate tellida ja kätte pangakaardi, oma kontole sularaha panna ja välja
võtta, teha arvuti abil makseid, sõlmida hoiuseid ja erinevaid lepinguid.
Pangabussi sõiduplaan internetis: www.swedbank.ee. Küsige lisa 6 310 310

Swedbank - Hansapanga uus nimi.

AMBLA
VALLALEHT

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

