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Iseseisvuspäeva
ja vastlapäeva
tähistamisest

märts 2009

Aravete Lasteaed Mesimumm
saavutas Järvamaa lasteaedade
talimängudel esikoha!

26.
Laste
tegemistest

Volikogust

Õppereis Rootsi

veebruaril toimusid
Türil
Järvamaa lasteaedade
III talimängud. Võisteldi teatesuusatamises,
lumehokis ja paariskelgutamises. Osales 14
lasteaeda. Aravete Lasteaed Mesimumm saavutas I koha.
Meie tublid võistlejad:
Kristiina Serjogin, Keidy ja
Kaidy Kaasiku, Kelli Serjogin, Evert Ots jaTeodor Siska. Laste hea ettevalmistuse
tagasid liikumisõpetajad Talimängude võitja Aravete lasteaia võistkond: (tagareas vasakult)
Ruth Kaasiku ja Leo Mati- Kristiina Serjogin, Keidy ja Kaidy Kaasiku, Kelli Serjogin, (ees
vasakult) Evert Ots ja Teodor Siska.
kainen.

Värviline kodumaa sünnipäev
Politsei tööst

Teatrinädal
tulemas

Spordielu

Teated ja
reklaam

E

esti Vabariigi 91. aastapäeva
tähistati Ambla LasteaedPõhikoolis lauluvõistluse, omaloomingunäituse ja sportliku
tegevusegaValgehobusemäel.
Alati leidub neid, kes ei soovi osaleda või otsivad erinevaid põhjusi ettevõtmistest kõrvalehoidmiseks. Seepärast palusime lastel kirjutada oma
muljetest. Toome ära mõned katked
laste töödest:
20. veebruaril toimus koolis lauluvõistlus, kus osales 11 võistlejat. Olid
väga lahedad laulud. – Lauluvõistlusel lauldi oma lemmiklaule. Seal
said esineda lapsed lasteaiast kuni 4.
klassini. – Ma laulsin laulu võilillest,
mul oli selle laulu järgi ka kostüüm.

– Lauluvõistlus oli väga hea, aga see
oli paha, et mina ise ei tahtnud minna laulma. – Lauluvõistlusel osalesin
mina lauluga „Minu lemmikud”.Teiste lauludest meeldisid mulle „Tiigrikutsu”, „Võilill” ja „Hanepojad”. Minu
meelest oleks pidanud võitma keegi
teine. – Lauluvõistlus meeldis mulle
väga. Saime seal naerda ka ja oli aus
autasustamine. – Tegelikult laulis kõige ilusamini Kirsika oma kodukese
laulu. Küll see ikka oli tore päev ja
loodame, et suurematest ka järgmine
kord keegi esineb.

Lauluvõistlust hindas õpilastest ja
õpetajast koosnev erapooletu žürii,
kes jagas tunnustust kõikidele lauljatele. Mudilastest sai esimese koha
Kirsika Kirsi (laul „Koduke”), teine
koht kuulus Annika Miksonile (laul
„Linnukene oksa peal”). Koolilastest
võitis Liis Kuusemets (laul „Kurg ja
konn”), teine oli Agnes Mikson (laul
„Võilill”), kolmanda koha saavutas
Sofia Prints (laul „Minu lemmikud”).
Eripreemia sai rockilik laul „Minu sõbratari koer”, mida laulis Otto Prints.
(järgneb lk 2)
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Värviline kodumaa sünnipäev
(algus lk 1)

Nii nagu eurolauluvõistlusel on võitja kohta erinevaid arvamusi, nii tekitas ka meie lauluvõistlus elevust ja vastakaid ootusi.
Selle aasta kodumaa sünnipäev oli meie koolis väga värviline, sest mitu nädalat enne pidustusi hakkasid 5.–9. klasside õpilased tegelema klaasimaaliga.
Valmis saanud tööd pandi üles kodundusklassi. Kollektsiooni käis imetlemas ka Ambla vallavanem.
23. veebruari hommikul kogunesime kooli juurde, et üheskoos sõita Valgehobusemäele vastlapäevaüritusele.Vastlapäeva muljeid lastelt:
Teekond oli pikk. Kui kohale jõudsime, siis tuli
puhkekeskuse majast üks tädi, kes rääkis meile mäel
käitumise reeglitest. See oli vajalik selleks, et keegi

viga ei saaks. – Algul mulle meeldis kelguga mäest
alla lasta, siis oli kõik rahulik.Aga kui tuli Paide kool,
siis enam ei olnud lahe. Nad lasid mitmekesi mäest
alla ja keegi oleks võinud viga saada. – Valgehobusemäel sai liugu lasta, suusatada, kelgutada, lumelauaga sõita ja tuubitada. – Kelgutada oli lahe, aga mäest
üles oli väga väsitav minna. Paljud sõitsid lumelauaga, või noh, õppisid siis sõitma. Ka neil paistis tore
olevat. – Lõuna ajal saime süüa hernesuppi ja vastlakuklit. – Mäel olid ka üllatuskülalised. Need olid
Sipsik (õpetaja Silvi), lumememm (õpetaja Signe),
Mummu (õpetaja Evely), mõmmid (Geidi ja Anett)
ja draakon (Katrin). Nii lahe oli ikkagi, aitäh, õpetajad! – Selliseid lahedaid päevi peaks kordama, sellised üritused jäävad alatiseks meelde.

Samal ajal, kui koolilapsed lustisid Valgehobusemäel, käisid lasteaialapsed Kiigelandis reega sõitmas.
Nii oligi tervel kooliperel sportlik esmaspäev.
Ambla koolipere

Veebruarikuu Ambla lasteaias

V

eebruarikuu oli lasteaias
teguderohke. 10. veebruaril käisime koos I klassi lastega
külas Aravete Päästekomandos.
Seal kohtusid lapsed Nubluga.
Tädi Kairet arutles lastega tuleohtudest, suitsuanduri vajalikkusest ja päästjate töö tähtsusest.
Nägime ka tuletõrjetehnikat.

Nublu jagas kõigile kommi ja
iga laps sai kingituseks vahva
punase tuletõrjekiivri. Täname
Aravete Päästekomandot toreda vastuvõtu eest!
13. veebruaril osalesid lasteaia lapsed koos algklasside õpilastega sõbrapäeva PLAY-BOXis, kus saime II koha
Niki „Liisa“ matkimise eest.

20. veebruaril toimus koolis lauluvõistlus, mille lasteaia vanuserühmas
võitis Kirsika Kirsi lauluga „Koduke“.
Teise koha sai Annika Mikson.
Lapsed esinesid tublilt ka iseseisvuspäeva aktusel.
23. veebruaril tähistasime vastlapäeva. Võtsime ette retke Kiigelandi,
kus saime sõita reega. Kes tahtis, sai

hobune Hiivele sõidu eest pai teha.
Kiigelandis oli muudki põnevat. Sai
kiikuda ja turnida nii palju, kui süda
lustis. Suurt huvi pakkus lastele ka vanaaegne looreha. Sellist tööriista polnud lapsed varem näinud.Aitäh Kiigelandi perenaisele Anu Laansalule!
Kersti Saame,
Ambla Lasteaed-Põhikooli õpetaja

Veebruar lasteaias Mesimumm

S

ügisel kuulutas Euroopa Parlamendi Eesti Infobüroo välja
joonistusvõistluse teemal „Aastaajad meie Euroopa kodus”.
Lasteaed võttis sellest osa ja saatis oma
loodusteemalistest töödest ilusaid laste joonistusi.Tore oli üllatus, kui tunnustuse osaliseks sai kaks meie tööd. Joonistused tegid
Kristiina ja Reigo vanemast rühmast, juhendajad õpetajad Küllike ja Urve. Kõikidele saadeti tänutäheks kalender kaunimate
joonistustega.
10. veebruaril külastasid lapsed
Aravete Päästeteenistust. Sealt saadud
teadmisi kinnistati mängudes ja käelis-

Ühispilt autasustamisest

te tegevuste tundides.
12. veebruaril toimusid lasteaias
„Olümpiamängud 2009”. Kutsusime külla
ka Koeru Lasteaia. Lapsed võistlesid individuaalselt suusatamises ja võistkondlikult
teatesuusatamises. Tüdrukute arvestuses I
koht Kaidy Kaasiku, II koht Keidy Kaasiku, III koht läks Koeru Angelicale. Poistest
I kohtTeodor Siska, II koht Koeru Jarl-Joosepile, III koht Rico Rohi. Teatesuusatamise võitis Aravete Lasteaed koosseisus Kaidy,
Keidy, Maleena-Kristiin, Teodor, Rico,
Evert.
Tekst ja pildid:
Ülle Ojamäe, lasteaia juhataja

Keskmise rühma lapsed Nubluga

Kristiina ja Reigo kalendritega
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Volikogust

A

mbla Vallavolikogu istung
toimus 26. veebruaril. Pika päevakorra kaks tähtsamat
märksõna olid valla 2009. aasta
eelarve ja käesoleva ning järgnevate aastate investeeringud.
Nimelt on volikogu endiselt
seda meel, et planeeritud investeeringutega tuleb edasi
minna ja kui vähegi võimalik,
siis need ellu viia.
Küllap on kõik kursis majanduse
raske olukorra ja sellest tulenevalt
riigieelarve probleemidega. Kõik
see puudutab otseslt iga omavalit-

sust ja sealhulgas ka Ambla valda.
Näiteks viimase riigieelarve kärpimisega lõigati Ambla vallalt ära üle
miljoni krooni. Seda olukorras, kus
oleme juba kärpinud enda eelarvest
kõik vähegi võimalikud rahad, sest
teame, et tulumaksu tuleb vähem
ja riik eraldas juba esimeses eelarves
vallale raha vähem. Täna võime öelda, et koos tulumaksu vähenemisega
peame hakkama saama 7–8 miljonit
krooni väiksema summaga kui möödunud aastal.
Eelarve- ja majanduskomisjonil
on täna eesmärgiks leida veel kokkuhoiuohti, et praegu veel puudu olev
860 000 krooni leida.Viimases hädas
peame hakkama kärpima inimeste

palku. Kuigi erasektor on seda teinud juba ammu, ei tahaks seda siiski teha. Parem oleks, kui allasutuste
juhid suudavad korraldada tööd nii,
et sama palga eest teeksid inimesed
veidi rohkem tööd. Et palk säiliks samal tasemel.
Volikogu otsustas välja kuulutada
mitu hanget, et viia ellu Ambla aleviku veesüsteemide esimese järgu
tööd ja alustada Aravete Keskkooli
uue osa renoveerimisega. Soovime
viia Ambla Lasteaed-Põhikooli maaküttele. Kõigi nende investeeringute
puhul on tegemist projektide kaasfinantseerimisega. Oleks eriti rumal
jätta kasutamata suurte raskustega
taotletud abirahad ning loobuda tu-

levikust, anda lihtsalt võimalus naabritele või lasta rahal minna Euroopa Liidu eelarvesse tagasi. Selleks,
et projekte kaasfinantseerida valla
poolt, otsustasime võtta 5 miljonit
krooni laenu.
Kõige ülaltoodu juures on aga
hea see, et ehituse hinnad on kõvasti
langenud ning ka pankadest saadav
laenuraha on muutunud palju odavamaks.
Eelarve võtame vastu märtsis.
Soovin vallarahvale jõudu ja optimismi, et vastu pidada rasked ajad. Ja
kui on raske, siis tasub pöörduda abi
saamiseks. Ikka on omavalitsus see
koht, kus esimene abi varnast võtta!
Vello Teor, volikogu esimees

Ambla Noortekeskuse sõbrapäev Ambla Kultuurimajas

S

õbrapäeva tähistati Ambla
Kultuurimajas 13. veebruaril, osales 24 noort ja viis täiskasvanut. Üritus oli mõeldud kõikidele, hoolimata vanusest, ja
tore oli see, et kaks vanaprouat
ka kohale tulid.
Laulsime karaoket, mängisime
mänge ja sõime Ruthi tehtud imehäid pannkooke. Oma lahedat tantsu
esitasid meile TPD – Kerstin, Sigrit

ja Eva-Liisa.Välja oli kuulutatud võistlus „Parim kokk”, kuhu pidime tooma
isetehtud küpsetisi. Võistlusel osales
üksainus kokk – mina ise. Maitsesime
minu kooki, mis oli päris hea. Siinkohal suur tänu Triinele, kes aitas koogile
viimase lihvi anda isetehtud kompottidega. Auhinna oli mulle õmmelnud
Ingrid. Peale koogi söömist tunnustati
sõbralikumat poissi ja tüdrukut, keda
hakati valima juba jaanuaris. Kuna sel

aastal said kaks poissi ühepalju hääli, siis
otsustati premeerida mõlemaid, nii sai
valitud ka kaks tüdrukut. Sõbralikuma
tiitli said: Arnold Põllu, Aaro Mikson,
Caroly Rootsma ja Geidi Piirsoo.
Õhtu lõpetas tüdrukuteringi katkend etendusest „Sõbrapäev”. Nii saigi
läbi meie sõbrapäev.
Ambla Noortekeskus annab
teada! Märtsis on plaan teha grillipäev kultuurimaja taga. „Noorteka-

Aravete KK tütarlastekoor ja Elari Piksar

õhtu”, mis matkib koolides toimuvat
klassiõhtut. Aprillis on plaanis KOHVIK, kuhu on oodatud igas vanuses
vallaelanikud. Lapsevanemad, tundke
huvi, kus teie lapsed aega veedavad –
seesama kohvik annab selleks ideaalse
võimaluse! Täpsemat infot toimumisaja kohta saab Noortekast ja valla kodulehelt (ambla.ee- nädalakava). Jälgige reklaami!
Caroly Rootsma

Käravete tähistas
vastlapäeva

K

Vallavanema vastuvõtul

24.

veebruaril toimus Ambla
Kultuurimajas selleaastane
vallavanema Eesti Vabariigi aastapäeva vastuvõtt.
Püüdsime, nagu alati, pakkuda kultuurikavas midagi põnevat ja meeldejäävat, isegi
veidi ehmatavat, midagi, mis hiljem vestlusringides jutuks tuleks. Kava oli kantud teemast „Minu inimesed“ ehk: märka inimest
enda kõrval. Ei ole raske hommikul naabrile
tere öelda või kooli või lasteaia uksest sisenedes sealolijaid tervitada – millegipärast me
seda siiski ei tee.
Kava sai huvitav ja tahaks tänada neid, kes
seal osalesid: Ambla segakoor, Aravete Keskkooli tütarlastekoor, Elari Piksar, Silver Sii-

vard jaVeljo Kukk.
Kuid üks tõrvatilk oli meepotis ikka ka.
Taas osales vastuvõtul vaid paar-kolmkümmend inimest. Eriti kurb on see, et volikogu
koosseisust oli kohal vaid kolmandik, vallaametnikest vaid kolm ja valla allasutuste juhtidest vaid kaks.Vallavanema vastuvõtt peaks
olema kohustuslik kõigile, kes siin töötavad,
eriti just eelmainitutele. See näitab suhtumist oma koduvabariiki, oma koduvalda ja
laiemalt ka oma töösse. Kurvastab, et need,
kes siin vallas toimetavad, ei tee seda südamega. Näpuga on hea vibutada teiste vigade
peale, kuid ärge pahandage, kui teie manitsusi ja etteheiteid edaspidi tõsiselt ei võeta.
Arlet Palmiste, valla kultuurijuht

äravete Küla Selts kutsus piirkonna rahvast teisipäeval, 24. veebruaril kell 12 „lasteaiamäele“ vastlapäeva tähistama.
Kohale tulnud said osa kelgu- ja suusamõnudest. Osalejaid oli
veidi üle viiekümne.Avatud oli eelmisel päeval värskelt rajatud suusarada ümber järve ja ka väiksem ring mõisa lähistel. Vastlaüritus
oli sisustatud erinevate ettevõtmistega, kus oli ka võistlusi nii kelgumäel kui suusarajal. Palju elevust ja pinget tekitas pikima liu võistlus,
aktiivselt osaleti võidusuusatamisel ümber järve ja ka väikesel ringi.
Parimatele loomulikult auhinnad. Üritust soosis vastlapäevale tõeliselt kohane ilus päikeseline ja lumine talveilm. Kui üritused mäel
lõppesid, suunduti meie armsasse klubihoonesse, kus algatuseks samuti mõned võistlused. Tänuks kõigile osalejatele lõpetati teguderohke päev sooja hernesupi, tee ja moosiga pannkookidega.
Tahaksin siinjuures tänada seltsi aktiivseid juhatuse liikmeid Helene Lillevälja, Leili Havikut ja Riho Seppa. Eriline tänu maitsva supi
valmistajale ja pannkookide küpsetajale Ellen Rõngelepale. Pannkooke lisaks veel Aita Lepametsalt.
Oleme väga tänulikud Leo Matikainenile Käravetele suusaradade valmistamise eest. Ilmad soosivad selle kasutamist ka pärast vastlaid.
Kohtumisteni uutel üritustel!
Harri Lepamets, MTÜ Käravete Selts juhatuse esimees
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Eelteade riigivara müümise kohta
eskkonnaministri 6. veebruari 2009. a käskkirjaga nr 190 on otsustatud
K
2009. aasta jooksul riigivarana avalikul enampakkumisel müüa alljärgnevad Ambla vallas asuvad kinnisasjad (vt juuresolev tabel) ning selle korraldajaks on määratud Maa-amet.
Kinnisasjade müümine toimub avaliku kirjaliku enampakkumise teel. Enampakkumise
toimumisest teavitatakse vähemalt kaks nädalat enne enampakkumise toimumist ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded. Lisaks avaldatakse vastavad teated Maa-ameti kodulehel www.maaamet.ee, vähemalt ühes üleriiklikus ajalehes ja vajadusel ka kohalikus
ajalehes.
Juhul, kui Teil on küsimusi enampakkumise kohta või eelistusi enampakkumise teate
avaldamise infokanali osas, palume neist teada anda Maa-ameti kinnisvara haldamise osakonnale või e-posti aadressil maaamet@maaamet.ee.
Küsimustega palume pöörduda Maa-ameti kinnisvara haldamise osakonna peaspetsialist Kaidi Liiv’i poole (tel 675 0126, e-post: Kaidi.Liiv@maaamet.ee).

Katastritunnus
13402:002:0177
13402:003:0109
13402:003:0100
13402:003:0103
13402:003:0119
13402:003:0105
13402:004:0071
13402:004:0069
13402:004:0068
13402:004:0070
13402:004:0040
13402:004:0015
13402:004:0005
13402:002:0011
13402:001:0059
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Aadress
Krundi
Raiheina
Kõrtsi
Kariste
Orava
Voki
Haraka
Pasknääri
Varese
Pääsukese
Kuldnoka
Varblase
Tihase
Kiivitaja
Undimetsa

Sihtotstarve
elamumaa
maatulundusmaa
maatulundusmaa
maatulundusmaa
maatulundusmaa
maatulundusmaa
maatulundusmaa
maatulundusmaa
maatulundusmaa
maatulundusmaa
maatulundusmaa
maatulundusmaa
maatulundusmaa
maatulundusmaa
maatulundusmaa

Pindala (ha)
1,234
20,1
12,77
7,91
9,75
14,73
10,01
9,36
10,03
9,76
10,01
2,29
8,76
3,21
3,35

Õppereis Rootsi Kuningriiki

M

ul avanes 11.–13. veebruaril võimalus külastada Rootsi Kuningriigis asuvat
Gävle linna. Õppevisiidi korraldas MTÜ Jeeriko Norra/EMP
regionaalarengu toetusskeemi finantseerimisel. Reisi eesmärgiks oli tutvuda Rootsi Kuningriigi pikaajalise sotsiaaltöö
kogemusega ja nähtu-kuuldu
põhjal leida meilegi sobivaid
juhtimis-, majandamis- ja rahastamispõhismõtteid kavandatava „Terve pere keskuse“
väljaarendamisel.
Meil toimiv kohalike omavalitsuste
sotsiaalhoolekandesüsteem on praktikas kujunenud peamiselt rahaliste
toetuste keskseks.Tegelikult on abivajajal rohkem abi konkreetsetest tema
probleemi lahendamisele keskenduvatest sotsiaaalteenustest, mitte rahalisest toetusest. Teenuste korraldamine on ühele omavalitsustele oluliselt
kallim ja riskantsem, klientuuri ei ole
võimalik täpselt prognoosida ning seetõttu ei pruugi pakutavad teenused
osutuda majanduslikult kõige otstarbekamaks. Väikestes omavalitsustes
puudub ka piisav klientuur, kes tagaks teenuseosutajale pideva hõivatuse. Üheks lahenduseks on korraldada
sotsiaalhoolekande teenuseid omavalitsuste vahelises koostöös. Seitsme
Lääne-Virumaa omavalitsuse ja Ambla valla koostööprojekti raames proovime ühiselt, arvestades välisriigi kogemusi, luua ühtsed sotsiaalteenused
piirkonnas.
Gävle on linn Rootsi Kuningriigis Gästriklandis, Gävleborgi lääni ja
Gävleborgi valla keskus. Gävle on tähtis sadamalinn, raudteede ristumispaik

ja tööstuslinn. Tähtsamad tööstusharud on metsa-, toiduainete- ja terasetööstus. Linnas toodetakse Gevalia
kohvi, mis on nime saanud Gävle ladinakeelse nime järgi. Gävle on üks
vanimaid Rootsi linnu. Linnaõigused
sai 1446. aastal. Gävleborgi lääni pindala on 18 191 km2 ja elanikke 276 256
(30.06.2006.a. andmetel).
Rootsi on jagatud 21 lääniks, mis jagunevad omakorda kokku 290 kohaliku omavalitsuse üksuseks (vallaks).
Ühes läänis võib olla mitu valda, kuid
nende vahel puudub hierarhiline seos,
mõlemad tegelevad oma ülesannetega, v.a Gotland, kus vald täidab ühtlasi ka lääni ülesandeid. Poliitilisi funktsioone täidavad Rootsi Kuningriigis
maavolikogu (landstingsfullmäktige),
mille valib rahvas, ja maavalitsus (länsstyrelse), mis on riigi organ läänis.
Maavalitsus (länsstyrelse) on riigi piirkondlik esindaja, mis toimib lääni ja
riigi vahelise vahelülina. Maavalitsuse
juhi nimetab Rootsi valitsus ning teda
kutsutakse maavanemaks (landshövding). Läänivalitsuse kompetentsis on
muuhulgas teatud sotsiaalküsimused
ja piirkondlik sotsiaalne planeerimine.
Lääni riiklike organite seas on ka
näiteks lääni töökomisjon ja metsavalitsus. Need alluvad vastavale üleriigilisele organile. Landsting on teise astme
kohalik omavalitsus, mille poliitiline
organ on maavolikogu (landstingsfullmäktige). Maavolikogu nimetab
landsting’i valitsuse, mis juhib ja koordineerib landsting’i tööd. Landsting’i
kompetentsis on tähtsaimal kohal tervishoiuküsimused. Tavaliselt on selle kompetentsis ka haridus, kultuur
(peamiselt lääni muusikaasutused,
teatrid ja muuseumid) ning majanduse

toetamine. Ühistranspordi valdkond
on sageli jaotatud landsting’i ja valdade vahel. Landsting’i tegevust finantseeritakse riigieelarvest ja landsting’i
maksudest. Seda reguleerib muuhulgas omavalitsusseadus.
Rootsi Kuningriigis on ühtsed põhimõtted sotsiaalsüsteemis. Rahaliseks toetuseks on ainult riiklik toimetulekutoetus. Täiendavaid toetusi
omavalitsused ei maksa. Põhirõhk on
sotsiaaltöös teenuste arendamisele,
pakkumisele ning uuringutele.
Omavalitsuse mainekujundajaks on
omamoodi sotsiaaltöö. Kui meil näitavad omavalitsuses pakutavad erinevad
sotsiaalteenused elanikkonnale probleemset piirkonda, siis Rootsis nähakse seda pigem kui väga hästi toimivat
haldusüksust, kus hoolitakse oma elanikest, ja sotsiaalteenused on omavalitsuse mainekujunduse positiivsed
näitajad.
Prioriteetne on laste, noorte, perede ning eakate heaolu tagamine.
Loomulikult see ei tähenda, et teistele
sihtgruppidele tähelepanu ei pöörata,
kuid selle lühikese aja jooksul, kui seal
viibisime, ei olnud võimalik kõigi teenustega tutvuda. Oluline on, et kõik
inimesed, kes vajavad abi ja toetust,
peavad seda riigilt saama, et tagada inimese elukvaliteet ning heaolu.
Kolme sisutiheda päeva jooksul külastasime erinevatele sihtgruppidele
loodud sotsiaaltöökeskusi ja tutvusime pakutavate teenustega.
1. Väärkoheldud laste turvakeskus
Turvakeskuse eesmärgiks on pakkuda väärkoheldud lapsele komplektset
abi, st seal keskuses töötavad sotsiaaltöötaja, psühholoog, politsei, kohtu

poolt määratud lapse kaitsja. Keskus
on loodud selleks, et vägivalla ohvriks
langenud lapsed ei peaks erinevatest
ametkondadest korduvalt läbi käima.
Keskuse eesmärgiks ongi, et erinevad
uurimistoimingud, lapse küsitlused
toimuksid ühes kohas. Keskuse miljöö
on lapsesõbralik, turvaline ning usaldusväärne ja kindlasti tänu sellele julgevad lapsed end rohkem avada.
2. Kriisikeskus meestele
Kriiskeskuse eesmärgiks on pakkuda meestelt meestele kriisinõustamist,
tugigrupi teenust, telefoninõustamist
24 h ööpäevas, vägivaldsete meeste
nõustamist, meeste enesehinnangu
tõstmist, tegude peegeldamist, analüüsi ning oma tunnetega toime tulekut. Kriisikeskuses töötavad klientidega ainult meessoost spetsialistid.
Keskuse töös kasutatakse erinevaid
probleemide lahendusmeetodeid, kuna mehed peavad end tundma keskuses kaitstuna ning neil peab sealse sotsiaaltöötajaga tekkima usalduslik suhe.
Töömeetodiks on individuaalne nõustamine, grupiteraapia, tegevusteraapia. Alates 1999. aastast kuni 2008.
aasta novembrini on külastanud keskust 1032 meest vanuses 35–45.
3. Naiste varjupaik
Naiste varjupaiga teenust osutatakse Rootsis juba alates 1980. aastast.
Varjupaiga eesmärgiks on tagada turvalisus ja nõustamine ohtu sattunud
lastega emadele ja perevägivalla all
kannatanud naistele; varjupaiga võimaluse pakkumine ja telefoninõustamine
24 h ööpäevas. Varjupaiga töömeetoditeks on individuaalne nõustamine, grupinõustamine, kunstiteraapia,
draamaõpetus.
(järgneb lk 5)
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Õppereis Rootsi Kuningriiki
(algus lk 4)

4. Omastehooldajate
tugikeskus
Tugikeskuse eesmärgiks on läbi
viia omastehooldajatele eneseabikoolitusi ja toetada omastehooldajate tugigrupi kooskäimist. Seal
pööratakse suurt rõhku inimeste argipäeva probleemidele, toetatakse
inimeste tehtud valikuid ja räägitakse hooldaja olemusest, mõtlemisest,

suhtumisest ja tunnetest. Tugigrupis
jagatakse hooldajatele mitmekülgset infot hooldust puudutavates küsimustes ning saadakse tuge ja kinnitust oma igapäeva probleemidele
ja nende lahendamisele. Peale tugigrupi teenuse pakutakse tugiisiku ja
päevahoiu (nn vanurite lasteaia) teenust, et toetada hooldaja tööl käimist ning võimaldada võtta endale
vaba aega, puhkust.

5. Sotsiaalteenuste uurimiskeskus
Viimasena kohtusime sotsiaalteenuste uurimiskeskuse töögrupiga.
Nende ülesandeks on läbi viia kvaliteedihindamine erinevate teenuste
osutamisel, meetodite kasutamisel
ja sihtgruppide rahulolu osas. Uuringute tulemustele tuginedes saab
pidevalt parendada teenuste kvaliteeti ning kasutada õigeid problee-

mi lahendusmeetodeid.
Rootsi Kuningriik on pikaajalise sotsiaaltöö kogemusega ja nende
teadmisi meie tingimustesse kohandada on kindlasti üks võimalusi sotsiaaltöö efektiivsemaks muutmisel.
Muidugi ei saa seda teha üks-üheselt, kuid mõtteid ja ideid andis õppereis edaspidiseks kindlasti.
Katre Mägi,
sotsiaalnõunik

Politseitööst Ambla vallas 2008. aastal

E

elmisel aastal registreeriti
Ambla vallas kokku 38 kuritegu, mis on 9 kuriteofakti
võrra rohkem kui eelneval perioodil. 2007. aastal registreeriti 29 kuritegu ning nendest
avastati 15 kuritegu. 2008. aastal registreeritud 38 kuriteost
õnnestus avastada 30 kuritegu,
mis teeb avastamise protsendiks 78,95.
2007.–2008. aastal registreeritud
kuritegude liigilisusest nähtub, et
2008. aastal suurenesid isikuvastased
kuriteod (kehaline väärkohtlemine)
5 võrra, varavastased kuriteod aga
vähenesid 3 fakti võrra ja liiklussüü-

teod kasvasid 5 fakti võrra (joobes
mootorsõiduki juhtimine).
Kuritegude arvu ja liigilisust analüüsides selgub, et õiguskorrast lähtuv turvalisus on vallas 2007.–2008.
a jäänud samaks. Kaks enam levinud
kuriteoliiki valla haldusterritooriumil on Karistusseadustiku (KarS)
§ 199 – varavastased kuriteod – 11
faktiga ja KarS § 424 –liiklusalased,
joobes mootorsõiduki juhtimine
– 13 faktiga, mis kahe peale kokku
moodustavad üle poole vallas registreeritud kuritegudest.
Süüteod jagunevad kuritegudeks ja
väärtegudeks ning kuna kuritegudest
juba eelnevalt juttu oli, siis ei saa möö-

da minna ka 2008. aastal vallas registreeritud ja avastatud väärtegudest.
Valdav enamus toimepandud ja
avastatud väärtegudest moodustasid
Liiklusseaduses, Alkoholiseaduses,
Karistusseadustikus ja Tubakaseaduses sätestatud väärteod. Liiklusseaduses sätestatud väärtegusid avastati
2008. aastal 339, neist joobes juhte
20 ning Liikluskindlustuse seaduse
rikkumisi 16. 43-st Alkoholiseaduse
rikkumisest valdava enamuse moodustasid alaealiste poolt alkoholi tarbimise juhtumid, mida oli kokku 20.
Tubakaseaduse rikkumisi avastati 28
ning kõik need olid seotud alaealistega, s.o alaealise poolt tubakatoote

tarbimine või omamine.
Selliste töötulemusteni jõudmiseni on viinud politsei igapäevane
süsteemne töö, alaealiste poolt toimepandud õigusrikkumiste avastamise prioriteetsus ning liiklusalastele rikkumistele suurema tähelepanu
pööramine ja rohkearvuline politseioperatsioonide korraldamine, mis
kindlasti jätkuvad ka 2009. aastal.

Meelis Somelar,
Paide politseijaoskonna
korrakaitsetalituse
vanemkonstaabel
Kodanike vastuvõtt Aravete
konstaablipunktis igal
teisipäeval kell 8–9,
tel 612 3544.

Miks peab kontrollima tulekustutit

P

ole ilmselt palju inimesi,
kes ei oleks sel aastal kuulnud jutte tulekustutitel puuduvatest kleepsudest, mille
eest politsei suuri trahve tegevat. Olgu sellega kuidas on, aga
olles kustutite kontrolliga aastaid seotud, siis lisan mõningad
mõtted selle “kära” juurde.
Miks ikkagi on vaja tulekustutit autos, kui selle pisikese
“hiirepiuksuga” nagunii midagi ei kustuta?
Tegelikult arvavad inimesed nii
eelkõige kahel põhjusel. Esiteks on
nad vaadanud liiga palju filme, kus
autod plahvatavad ja hiiglaslikke tulemölle tekitavad. Paljud aga ise on tegelikus elus näinud plahvatavat autot?
Teiseks ei ole enamik inimesi kunagi tulekustutit kasutanud ja kui seda
peaks ootamatult vaja minema, siis ei
osata kustutit õieti kasutada. Inimene
ei taha ju tunnistada, et asi on temas
endas, lihtsam on öelda, et see kustu-

ti ei suuda midagi kustutada.
Paljudel on ilmselt kinnisidee, et
nii väikese asjaga ei saa ometi tuld
kustutada, liiati veel auto mootorit.
Inimesed, kes on saanud proovida
kvaliteetse kustuti kustutusvõimet,
ei väida enam, et sellega midagi ei
kustuta. Tõsi, siin tuleb endale aru
anda, et väike ühekilone kustuti on
mõeldud siiski tule esmase leviku
peatamiseks. Kui auto on juba lausleekides, siis tõesti nii väikesest kustutist enam ei piisa. Selleks, et põleng aga nii suureks ei läheks, on just
põlengu esimestel sekunditeel vaja
tegutseda kiirelt ja targalt.
Milleks on vaja kustutit kontrollida, kui igaüks näeb isegi seda noolekest rohelisel alal … jne, jne?
See, kas nool on rohelise ala peal,
on tegelikult inimese kohustus, mitte
kontrollija ülesanne. See kohustus tuleneb ikka sellest palju räägitud määrusest, millest lähtuvad ka kontrollijad. Kontrolli suurim kasu on minu

meelest hoopis selles, et nii tekib inimestel harjumus kontrollida kustuti
olemasolu autos kasvõi kord aastas.
Praegu tulevad inimesed tihtipeale
kustutit kontrollima teadmata, kus ja
kas see autos üldse asubki. Mis kiirusest me siis räägime tulekahju korral.
Lisaks on antud “kampaania” käigus
selgunud, et inimestel on autodes väga palju kehtetuid, tühjaks läinud või
lausa ohtlikke tulekustuteid.
Milline on siis ohtlik kustuti? Kui
teie autos on kustuti, millel puudub
splint, siis on tegu juba äärmiselt ohtliku kustutiga. Sest ainult väike kustuti liikumine või päästiku kogemata
puudutus võib avada kustuti klapi ja
hetkega on teie auto paksu pulbritolmu täis. Samuti on pulberkustutite
sees küllalt suur surve (10–15 bar) ja
kui kustuti on juba parajalt roostene,
ei saa enam kuidagi anda garantiid, et
metall mingil ajal järele ei anna, mis
jällegi võib põhjustada pulbri lekke.
Samuti on autodes palju kustu-

teid, millel tehase poolt antud kehtivusaeg on möödas ja sel juhul tõesti
ei garanteerita, et see kustuti kustutab. Paraku ostavad inimesed kustuti
ikka hinna järgi ja nii peavad paljud
praegu soetama pealtnäha “korraliku” kustuti asemel hoopis uue. Lisaks vaadatakse kontrolli käigus veel
muid asju, mida kontrollija kogenud
silm haarab lennult. Inimene aga kipub arvama, et see kõik on üks raha
välja pressimine.
Seega ei ole siseministri määrus
esmaste tulekustutusvahendite kontrolli kohta üldsegi mitte selleks tehtud, et kedagi kiusata, vaid eelkõige
ikka inimese enda kaitseks. Laske
oma autos olev tulekustuti kord aastas kontrollida ja teil ei teki liigseid
probleeme. Veel parem on, kui oskate vajaduse korral tulekustutit ka
õigesti kasutada. Keegi meist ei tea,
millal seda oskust vaja võib minna.
Priit Grünthal,
MTÜ Aravete Tulehoidja
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toonud mitmeid lavastusi ja on omad
näitlejad alati ka meie koolituspäevadele saatnud. Sel aastal mängitakse Hans Luiki etendust „Poiss põleval
laevalael“.
VÕHMA NÄITERING
Vihula valla Võhma rahvamaja näitering külastas ka eelmisel aastal Aravete teatripäeva. Tollest ajast on säilinud head kontaktid ja nad on andnud
ka mujal vallas etendusi ning osalenud
ka meie koolituspäevadel. Seekord
mängitakse V. Osila näidendit „Kosjakontor“.
LÄSNA TEATER „AHJUTAGUSED“
Kadrina valla Läsna rahvamaja juures tegutsev Läsna teater toob külakosti Lääne-Virumaalt. Mängitakse
trupi poolt koostatud kodulootemaatilist näidendit „Terminalilood“.

Teatrinädal Aravetel

A

prilli esimesel nädalal tähistatakse
Aravete Kultuurimajas Teatrikuud.
Kava on tihe ja loodame, et kõikjale jagub publikut.
2. aprillil kell 19 Aravete Kultuurimajas
Raadioteater. Fotosid näitab, laseb põnevaid
lõike valminud lavastustest ja valmistab ka kohapeal väikse kuuldemängu raadioteatri vanemtoimetajaVirko Annus.
3. aprillil kell 19 Aravete Kultuurimajas mängib Rakvere Teater Urmas Lennuki näidendit “PÄEVA LÕPUS”. Õnnelik
küla kahes osas. Lavastaja Urmas Lennuk. Kunstnik Liina Tepand. Muusikaline
kujundus Tarmo Kesküll (muusikalises kujunduses on kasutatud Esbjörn SvenssonTrio, Pat Metheny, Bill Friselli ja Eesti Keelte muusikat). MängivadVelvoVäli,
Tarvo Sõmer, Erik Ruus, Liisa Aibel jaToomas Suuman.
See on Urmas Lennuki lugu ühest Eesti külast, mille pood, apteek, postipunkt
ja kino on juba suletud, kooligi ootab kinnipanemine ning elanikke jääb järjest vähemaks. See on meie lugu.Ainult selle vahega, et meie elu on päris.

Üritused kultuurimajades
Aravete Kultuurimajas
14.03 kell 14 klubi Vokiratas peoõhtu.
14.03 kell 20 Priit Pihlapi ja Tõnu Aare kontsert „Räägi mulle oma lugu”.
20.03 Loodusklubi. Kevade algus.
02.04 kell 19 Teatrinädal. Raadioteater. Räägib, näitab ja laseb kuulata Virko Annus.
03.04 kell 19 Teatrinädal. Rakvere
Teater Urmas Lennuk „Päeva lõpus“.
Õnnelik küla kahes osas. Mängivad
Velvo Väli, Tarvo Sõmer, Erik Ruus, Liisa Aibel ja Toomas Suuman.
04.04 kell 12 Teatrinädal. Aravete
Teatripäev: Albu Näitering H. Luik

„Poiss põleval laevalael“; Ambla Näitering, A. Kütt „Operatsioon Pritsumaja“; Sääsküla Huviteater, A. Palmiste „Jäneda poiste pajatused“; Läsna
Teater „Terminalilood“; Võhma Näitering, V. Osila „Kosjakontor“.
26.04 kell 8 Loodusklubi. Linnulaulu
kuulamine koos Peep Veedlaga.
26.04 kell 12 Põhja-Järvamaa Laste
lauluvõistlus.

Ambla Kultuurimajas
08.03 kell 17 Tallinn Baroque. Pidulik
ajastuhõnguline naistepäeva kontsert. Pilet 50 krooni. Laual kohvi ja
maiustused.

8. märtsil kell 17
Ambla
Kultuurimajas pidulik ajastuhõnguline
naistepäevakontser t.
Meeleolu loomiseks
publikul
laudadel
kohvi ja maiustused.
Võib ka ise suupisteid
kaasa võtta.
Tallinn Baroque koosneb elukutselistest ja tunnustatud
muusikutest: Liina Saari – vokaal (sopran), Raivo Tarum – zink,
krummhorn, barokktrompet; Tõnu Jõesaar – fiidel, viola da
gamba, barokkt ello; Imbi Tarum – klavessiin.
Teieni tuuakse muusikaline rännak barokiajastu Euroopasse.
Kavas õukondlik tantsumuusika, imitatsiooniline kirikumuusika, programmilised sooloteosed ja kammermuusika, mida esitatakse ajastukohastes kostüümides ja ajaloolistel pillidel.

Kaks lauljat
14. märtsil kell 20 toimub Aravete Kultuurimajas kahe armastatud laulumehe ühise tuuri üks väheseid kontserte. Kaks lauljat, pillimeest, heliloojat, kahe bändi„Apelsin“ ja„Fix“ muusikalist alustala
TÕNU AARE ja PRIIT PIHLAP teevad oma esimese ühise kontserttuuri.
„Räägi mulle oma lugu“ on kontsert, kus kuulete meeste loomingu parimaid palasid („Üksik ratsamees”, „Vana pildiraam”,„Kullakaevaja Joe” jt). Kaasa teeb
ka uue põlvkonna laulja ja muusik
Andre Hein ansamblist„Sobe“.
Saate nautida suurepärast kitarrimängu ja laulu. Nendel meestel
on, millest„rääkida“.
Piletid on juba müügil Aravete
Kultuurimajas.

Mälumäng
Küsimused:
1. Ühel 1918. a päeval liikusid Helsingi
tänavail suunaga sadama poole Eesti välisminister J. Poska ja konsul E. Schwalbe, vedades enda järel lastekelku, millel
suur kartulikott. Taskus oli kummalgi
mehel revolver. Mis oli kotis?
2. Kolõma on venelastele kauge, sünge ja elulootust hävitav paik. Kolõma
mägismaalt saab alguse ka Kolõma
jõgi. Mis merre ta suubub? Kas
Ida-Siberi, Kara, Ohhoota või Beringi merre?
3. Kohtla-Järve Keemiakombinaa-

di kahe vastvalminud objekti avamisel ütles tollane ENSV peamees oma
eestikeelses kõnes legendaarse lause:
“Nüüd oleme saanud ühe kärbse kahe
hoobiga.” Kes?
4.Aleksis Kivi kirjeldatud seitsme venna nimed on: Juhani, Tuomas, Aapo,
Simeoni, Timo, Lauri ja Eero. Neist
kaks paari on kaksikud. Üks paar on
Tuomas ja Aapo. Nimetage teine
kaksikute paar?
5. Toompeal asuva Pika Hermanni
kõrgus on 45,6 m. Kui kõrgel on
torni tipp merepinnast?

3. I. Käbin
4. Timo ja Lauri
5. 95 m

Harrastusteatrite päeval osalevad:
SÄÄSKÜLA HUVITEATER
Sääsküla Huviteatris teevad kaasa
noored ja energilised inimesed. 2008
a jõuludeks valmis lastelavastus „Rolle ja Tolle jõuluootus“, mida mängiti
kõikjal Eestis. Käesoleval aastal valmib
Arlet Palmiste etendus „Jäneda poiste
pajatused“, mis jutustab Jäneda põllutöökooli õpilastest ja tegemistest.
AMBLA NÄITERING „ANNE”
Ambla Näitering on juba aastaid
tegutsenud ja lavale toonud erinevaid
etendusi. Sedapuhku mängitakse trupi
oma liikme Ain Küti etendust “Operatsioon Pritsumaja”.
ALBU NÄITERING
Albu Näitering osaleb meie teatripäeval teist korda. Seal on väga tegus
trupijuht Tiit Tammleht, kes on välja

Tallinn Baroque – pidulik naistepäev

Vastused:
1. Soome valitsuselt laenuks saadud raha
2. Ida-Siberi

Harrastusteatrite Päev 4. aprillil

AMBLA VALLALEHT
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Valla spordielust

Veebruarikuu spordisündmustest
Ambla SK 6-etapilisel seeriavõistlusel paarisvõrkpallis osales
4. etapil meespaarismängus 6 ja naispaarismängus 6 võistkonda. Meesteturniiri võitsid 4 võidu ja 1 kaotusega
Hannes Sepp, Romet Uudeküll, kellele järgnesid 3 võidu ja 2 kaotusega
Silver Kanne, Siim Kallakmaa ja Ain
Kanne, Mikk Kallakmaa. Naiste turniiri võitsid täisedu, 5 võiduga Maret
Arge, Maie Mäe, kellele järgnesid 4
võidu ja 1 kaotusega Piret Kalamägi,
Sirle Virves ja 3 võidu ja 2 kaotusega
Merle Samason, Stella Sepp.
Seeriavõistluse 5. etapp toimub 9.
märtsil naistele ja 12. märtsil meestele, mõlemal päeval algusega kell 18.30
Aravete Spordihoones.
Ambla Külaliiga saalijalgpalliturniiril Aravete Spordihoones
osales 8 meeskonda 50 mängijaga.
Kahest 4-liikmelisest alagrupist pääsesid poolfinaalidesse alagruppide 2 paremat võistkonda, kes selgitasid omavahelistes kohtumistes finaali pääsejad.
Esimeses poolfinaalis kohtusid FC
Kärbes ja U-19 ning minimaalse paremusega 1:0 võitis FC Kärbes. Teine
poolfinaal, kus kohtusid JK Ummistus
ja FC Alliku, oli veelgi tasavägisem ja
normaalajal väravaid ei löödud, järgnenud penaltiseerias oli aga edukam
JK Ummistus. Poolfinaalide kaotajad selgitasid omavahelises mängus III
koha omaniku ja FC Alliku selle ka sai
2:0 võiduga U-19 üle. Ja siis finaal,
mis pakkus paraja üllatuse, sest eelmise aasta võitja FC Kärbes, kelle ridades mängivad Eesti jalgpallimeistrivõistlustel erinevates liigades pallivad
Ambla valla omad mängumehed, ei
suutnud normaalajal JK Ummistuse
väravalukku avada ja järgnenud penaltiseerias olid Ambla Külaliigas karastunud Ummistuse poiste närvid
kõvemad ning väravatega 3:2 kuuluski võitjakarikas Ambla ja Roosna poistele.Turniiril peetud 18 mängus löödi
kokku 36 väravat. Turniiri resultatiivseima mängija eriauhinna sai Sirgo
Voore FC Päästjatest, kes lõi 6 väravat; 5 tabamust sai kirja Alar Heinsaar
JK Ummistusest ja 4 väravat lõi Sten
Rõngelep FC Kärbsest.Turniiri lõplik
paremusjärjestus:
I JK Ummistus – Urmet Jeltsov, Alar Heinsaar, Margus Porkveli, Kerdo Teor, Kristjan Jeltsov, Kuido
Lehtmäe, Siim Susi;

Ambla Külaliiga saalijalgpalli turniiri võitja JK Ummistus: (ees)
Kerdo Teor, (taga vasakult) Urmet Jeltsov, Kuido Lehtmäe, Siim
Susi, Margus Porkveli, Alar Heinsaar, Kristjan Jeltsov.
II FC Kärbes – Marko Kõiv, Leino
Avi, Lauri Varendi, Aron Kütismaa,
Sten Rõngelep, Dagnar Adrat;
III FC Alliku – Garry Kruusla, Veiko Uppin, Urmo Sarjas, Rando Sarjas,
Tauno Kõnnussaar, Enti Inno;
4. U-19;
5. FC Päästjad;
6. Kossutiim;
7. FC HKHK;
8. JKVälk ja Pauk.
Eesti korvpallimeistrivõistluste II liiga vaheturniiri viimastes mängudes on Ambla SK võitnud E.A.B.A.-d 109:54 ja Kotree
SK-d 81:78 ning kaotanud Puhhidele
45:80, Pärnu/Kanpolile 87:93 ja KK
Valga II-le 69:100. Viimane vahegrupi mäng on Aravete Spordihoones 13.
märtsil kell 19.30 KK Rapla/ML Viimistlusega ning seejärel algavad kohamängud.
Järvamaa korvpallimeistrivõistlustel on käimas põhiturniiri
2. ringi mängud.Viimastes kohtumistes võitis Ambla SK KK7 I-st 94:55 ja
Aravetet 100:60 ning kaotas Kumale
70:80.Aravetel tuli lisaks Ambla SK-le
alistuda veel Kumale 71:87 ja Karedale 67:97.
Järvamaa meistrivõistlustel
võrkpallis veteranidele kaotas
Ambla SK meeskond Väätsal peetud
kohtumistes Paidele 0:2 ja Türile 1:2.
Järgmised kohtumised on 5. märtsil
Aravete Spordihoones Imavere ja Türi
meeskondadega.
Ambla SK seeriavõistlusel
suusatamises Kangrumäe radadel on peetud 3 etappi. 3. etapil, mis
peeti eraldistardiga vabatehnikas, tulid
oma gruppide võitjateks Kaidy Kaasi-

ku, Peeter-Erik Rummo, Egle Sepp,
Kaarel Kasper Kõrge, Evely Kaasiku,
Kaspar Kelgo, Marge Porkveli, Tiina Idavain, Avo Siilak ja Ervi Kaasiku.
Kokku osales 3. etapil 46 suusatajat.
Seeriavõistluse otsustav, 4. etapp toimub Aravetel teisipäeval, 3. märtsil
kell 18 vabatehnikas.
Vabariigi aastapäeval toimunud traditsioonilisel Madisepäeva suusasõidul 10 ja 20 km
distantsidel ühisstardiga vabatehnikas
osales seekord 48 suusatajat Järvamaalt ja Lääne-Virumaalt. Pikal võistlusmaal käis tihe rebimine nii meeste
klassi võitja kui ka III koha selgitamisel
ning tasavägine oli ka meesveteranide vanusegrupi duell võitja selgitamiseks. Meeste vanusegrupis õnnestus

Rain Kuresool tugeva lõpuga võit viia
Koeru ja alistatuks osutus selle aasta
Eesti MV pronks vabatehnikasprindis, Ambla SK võistleja Timo Lomp.
III kohale tuli Bert Tippi Koerust, kes
samuti suutis alles viimasel 200 meetril alistada Ambla SK suusataja Raimo
Salla. Meesveteranide võit läks seekord Rakvere võistlejale Olav Karule,
kes viimastel kilomeetritel suutis vahe
sisse sõita Türi suusataja Heino Kurrikoffiga. III kohale tuli Ervi Kaasiku.
Kangrumäe
suusaradadel
peetud Järvamaa koolinoorte
MV-l suusatamises olid väga tublid Aravete KK noorsuusatajad, kes
võistkondlikult saavutasid keskkoolide
ja gümnaasiumide grupis kindla esikoha Koeru ja Paide ÜG ees. Ambla
LPK tuli põhikoolide grupis II kohale
Roosna-Alliku PK järel. Kokku osales
võistlustel ligi 150 noorsuusatajat kaheksast maakonna koolist. Individuaalarvestuses tulid oma vanusegruppides
maakonna koolinoorte meistriteks
Aravete KK õpilased Egle Sepp, Silja
Ratt, Kaspar Kelgo ja Magnus Künnapas. Tublilt suusatasid veel Vivian
Vellama, Siret Niinepuu, Rene Puhke, Magnus Kvell ja Rauno Puhke, kes
kõik saavutasid koha kolme parema
seas. Ambla LPK õpilastest olid paremad Eva-LiisaValdmaa, Kalmer Nelke
ja Rünno Jalak.
Leo Matikainen,
valla spordijuht

Spordiüritused märtsis
2. märtsil kell 18.30 Järvamaa MV korvpallis, Ambla
SK–KK7 I, Paide SH.
3. märtsil kell 18 Ambla SK
SV 4. etapp suusatamises, vabatehnika; S-F Kardikeskuses.
5. märtsil kell 19 Järvamaa
MV võrkpallis, M vet., Ambla
SK–Türi ja Ambla SK–Imavere;
Aravete SH.
6. märtsil kell 19 Järvamaa
MV korvpallis, KK7 I–Kareda;
kell 20.30 Aravete–Ambla SK;
Aravete SH.
9. märtsil kell 18.30 Ambla
SK SV 5. etapp paarisvõrkpallis, naised; Aravete SH.
12. märtsil kell 18.30 Ambla
SK SV 5. etapp paarisvõrkpal-

lis, mehed; Aravete SH.
12. märtsil kell 19 Järvamaa
MV korvpallis, I liiga Ambla
SK–Kareda; kell 20.30 Aravete–Viking; Paides.
13. märtsil kell 19.30 Eesti
MV korvpallis, II liiga Ambla
SK–K Rapla; Aravete SH.
17. märtsil kell 18 Ambla SK
KV suusasprindis, vabatehnika; Aravetel.
19. märtsil kell 19 Järvamaa
MV korvpallis, I liiga Aravete–
KK7 I; kell 20.30 Ambla SK–Viking; Paides.
28. märtsil kell 11 valla KV
võrkpallis, M vet., osalevad ka
Taipalsaari ja Lemi võistkonnad Soomest; Aravete SH.
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Õnnitleme märtsikuu eakaid
sünnipäevalapsi!
EMMY KROTMAN
HELMI-ALVINE
PIHELGAS
MARIA PINK
JOHANNA LIHU
KARL VETTIK
HELLA-FERNANDE
KIRSI
MEERI KULLAMÄGI
HILJA PÕLDMA
IRENE-MIRALDA
PALMISTE
AADA VOORE
HILDE VAGULA
HEINO OJA
KARLA ÕUN
LINDA TREIER
HEDVIG HANSEN
NIINA PAVEL

SELMA RANDMAA
MARELLE TOMBERG
LAINE VAIMETS
ATS PÄRNIK
ÜLO MÄNDLA
HERBERT REINOK
ÜLO-REIN PETTER
LEO RAUDSEPP
ENDEL LIIGE
AITA PAAP
EINO ROOS
JUZEFA-TERESA DISKO
MARET SOOME
ELVIRA LEETRAND
HELVI LUHT
TÕNU PUUSEPP
TOIVO GUITOR

aprillil kell 12
PALMIPUUDEPÜHA
armulauaga.
Reedel, 10. aprillil
kell 12 SUUR REEDE
armulauaga.
Pühapäeval, 12. aprillil
kell 12 KRISTUSE
ÜLESTÕUSMISPÜHA
armulauaga.
Aravete Hooldekeskuses
2. ülestõusmispüha
palvus kell 14.30
Ambla pastoraadis:
neljapäeviti piiblitund
kell 14 ja joonistusring
kell 16.
Leerikooli algus 5. aprillil
pastoraadis kell 13.30.

Pühapäeval, 1. märtsil
kell 12 1. paastuaja
pühapäev armulauaga,
kell 13.30 koguduse
nõukogu koosolek
pastoraadis.
Pühapäeval, 8. märtsil
kell 12 2. paastuaja
pühapäev armulauaga.
Pühapäeval, 15. märtsil
kell 12 3. paastuaja
pühapäev armulauaga.
Pühapäeval, 22. märtsil
kell 12 4. paastuaja
pühapäev armulauaga.
Pühapäeval, 29. märtsil
kell 12 5. paastuaja
pühapäev armulauaga.
Pühapäeval, 5.

TEATED
Perearst Enn Sults teatab:
Ambla arstipunkt on suletud Laile
Bergi täiendusel viibimise tõttu
reedel, 6. märtsil ja 12.–13. märtsil.
11. märtsil on Enn Sults
kohal kell 8–11.
Aravetel on Marika Luisk puhkusel
12.–18. märtsini, sel ajal võtab arst
üksinda vastu.
Eelteade põllumajandusmaa
kasutusvaldusesse
andmise kohta
Ambla Vallavalitsus avalikustab
lähiajal kasutusvaldusesse antavad vabad põllumajandusmaa
maatükid. Täpsem teave avaldatakse Järva Teatajas ja Ambla valla
veebilehel www.ambla.ee.
Info: Milvi Kirsi, maaspetsialist
(tel 383 4244).

Neljapäeviti Aravete
Kultuurimajas:
 geelküünte hooldus ja
paigaldus,
 prantsuse maniküür,
 küünemaalingud,
 kaunistused,
 maniküür (kätemassaaž
tasuta!),
 SPA hooldus (maniküür,
koorimine, mask,
kätemassaaž).
Vajalik eelregistreerimine!
Kui mõtled, mida põnevat ette
võtta oma 10–14-aastase tütre
sünnipäeval, on minul välja pakkuda õpetlik ja lõbus lahendus, mis
kindlasti tüdrukutele meeldib!
Küsi infot telefonil 5347 5723.

Kõik oma rahaasjad saate korda ajada pangabussis!

Ambla kultuurimaja juures
peatub pangabuss üle nädala
kolmapäeviti kell 10.45–11.45
(4. ja 18. märts, 1., 15. ja 29. aprill, 13. ja 27. mai, 10. juuni)
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.

MÜÜA LÕHUTUD KÜTTEPUID
30 cm märg lepp -470 kr/rm
40 cm märg lepp -460 kr/rm
50 cm märg lepp -450 kr/rm
Hinnad koos veoga!
Tellimine 53018893,56607450
info@puud.ee

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

