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Õnnitleme
koolilõpetajaid!
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Lasteaia- ja koolilõpetajad
Ambla vallas 2009. aastal

Sireliõitest otsides õnne,
südames tunne –
armas kodune maja,
koolikella kaja
ja õpetaja ...
Uut algust on vaja.
Ei rohtu need rajad.

Volikogust

Üldplaneeringu
avalik
väljapanek
Aravete Keskkooli IX klassi lõpetajad

Hajaasustuse
veeprogramm

Lasteaia
uudised

Aravete Keskkooli lõpetajad
Getter Eisler
Taavi Grünthal
Armin Ilves
Iko Kobrand
Diana Kuusemaa
Merly Lindlaan
Janar Märjama
Olar Paesalu
Helina Reinaru

Villem Sakala
Günther Siimenson
Tõnis Voore
Kadri Vähter
Evelin Õunapuu
Klassijuhataja Kaja
Greenbaum

Noortelaager

Heino Agu
Mirjam Boisen
Janek Disko
Eva Jelenskaja
Teve Juurik
Karmo Kask
Kaspar Kelgo
Eva-Liisa Kleitsmann
Ats Kukk
Sirja Matikainen
Alari Naarits
Kristi Niidla
Siret Niinepuu
Maiko Piksar
Mart Prosin

Kaiu Pärtel
Andres Raag
Rainis Sakna
Kaidi Somme
Tanel Sonn
Mirjam Suve
Kätlin Tamme
Kristjan Tamtik
Karel Tiigemäe
Geio Tischler
Kadri Uudeküll
Mariette Voolmaa
Klassijuhataja Krista
Pohla

Kultuurisündmused

Spordielu

Teated ja
reklaam

Aravete Lasteaia Mesimumm
lõpetajad
Maleena-Kristiin Augjärv
Kaidy Kaasiku
Keidy Kaasiku
Reigo Kapsi
Evert Ots
Gerli Priilinn

Kelli Serjogin
Kristiina Serjogin
Teodor Siska
Kaur Varinurm
Õpetajad Küllike Pukspuu, Urve Kukk

Ambla Lasteaed-Põhikooli lõpetajad
Ion Bunazoi
Raigo Liivar
Aaro Mikson
Lilian Neemsalu
Kalmer Nelke
Geidi Piirsoo
Elari Piksar

Pilleriin Purka
Arnold Põllu
Kristiina Simson
Kerli Viru
Klassijuhataja Evely
Piksar
(järgneb lk 2)
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Lasteaia- ja koolilõpetajad
Ambla vallas 2009. aastal

AMBLA VALLALEHT

(algus lk 1)

Mujal põhikooli lõpetajad

Mujal keskkooli lõpetajad
Maris Saul (Tallinna Kuristiku Gümnaasium)
Marge Porkveli (Tapa Gümnaasium)
Marten Madisson (Tallinna Nõmme Gümnaasium)
Magnus Künnapas (Audentese Spordigümnaasiumi Otepää filiaal)
Erle Sepp (Paide Täiskasvanute Gümnaasium)
Gerli Valtin, Piret Lill (Järva-Jaani Gümnaasium)
Ingrid Brok (Tapa Gümnaasium)

Maret Hendrikson, Marje Hendrikson
(Päinurme Internaatkool)
Kristiina Jaagus, Taavi Lumiste, Eiko Kalme (Jäneda Kool)
Janella Anvelt (Paide Ühisgümnaasium)
Ülar Jakobson (Paide Täiskasvanute
Gümnaasiumi IX klass)

Ambla Lasteaed-Põhikooli
küttesoojus hakkab tulema maast

A

mbla Vallavalitsus kinnitas 26. mail
Ambla Lastead-Põhikooli küttesüsteemi rekonstrueerimise ja maakütte paigalduse hanke tulemused. Edukaks kuulutatud
tööde maksumus on esialgu kalkuleeritud
summast ligi kaks korda odavam. Soodsaim
pakkumus on 1,4 miljonit, eelkalkulatsioon
oli 2,3 miljonit krooni. Lisaks kaasneb ca
200 tuhat krooni koolimaja elektrisüsteemi

uuendamiseks (amprite tõstmiseks), mis on
vajalik maaküttepumpade tööks.
Kuludest 50% katab Keskkonnainvesteeringute
Keskus. Ambla valla eelarvest rahastatakse kokku ca
0,8 miljonit krooni. Samas on eeldatav aastane sääst
ca 0,25 miljonit krooni.
See on selge näide, et praeguses majandusolukorras on kõige soodsam aeg investeerimiseks.

Ambla valla üldplaneeringu
avalik väljapanek

A

mbla Vallavolikogu 28. mai 2009. a
otsusega nr 25 võeti vastu Ambla
valla üldplaneering.
Üldplaneeringu avalik väljapanek toimub Ambla vallamajas ja Ambla valla raamatukogudes ajavahemikul 10. juunist
kuni 15. juulini 2009. Üldplaneeringu materjalid on tutvumiseks kättesaadavad ka
valla veebilehel www.ambla.ee.
Avaliku väljapaneku tulemuste tutvustamiseks toimub avalik arutelu 29. juulil
2009 algusega kell 15 Ambla Vallamajas.
Üldplaneeringu koostamise sihiks on
Ambla vallast meeldiva ja atraktiivse elamis- ja ettevõtluspiirkonna kujundamine,
kus elamine oleks miljöösse sobitatud ning
tootmisel ei ole kahjulikku keskkonnamõju.
Selleks määratakse üldplaneeringuga valla
ruumilise arengu ajakohased põhisuunad
ja tingimused, valmistatakse ette detailplaneeringute koostamise alused ning seatakse maakasutus- ja ehitustingimused.
Avaliku väljapaneku kestel saab ettepanekuid ja vastuväiteid üldplaneeringu kohta esitada Ambla Vallavalitsusele kirjalikult
aadressil Lai 22, Ambla 73502 Järvamaa või
e-postiga aadressil info@ambla.ee.

Andrus Mikson, abivallavanem

Püsiva töövõimetuse ja puude ekspertiisi
tegemise aeg on kuni poolteist kuud

A

lates 1. oktoobrist 2008
muutus püsiva töövõimetuse ja puude ekspertiisi tegemise kord. Seoses sellega
pikenes ekspertiisitaotluste
menetlemise aeg.
Püsiva töövõimetuse tuvastamist
ning puude raskusastme ja sotsiaaltoetuste määramist taotlev tööealine
inimene (16-aastane kuni vanaduspensioniealine) peab täitma mahuka ja üksikasjaliku ekspertiisitaotluse
vormi ning esitama selle elukohajärgsele pensioniametile.
Kehtiva korra järgi ja rohkem kui
pooleaastasele kogemusele toetudes
võib öelda, et enamikul juhtudel kulub ekspertiisi tegemiseks kuni poolteist kuud.
Miks nii kaua? Sotsiaalministri
määrustega on kehtestatud kindlad
tähtajad, mille jooksul tehakse rida
erinevaid vajalikke toiminguid:
hiljemalt kümne päeva jooksul,
arvates ekspertiisitaotluse saamisest,

küsib pensioniamet taotluses viidatud arstilt isiku terviseseisundi kirjelduse;
hiljemalt järgneva kümne päeva
jooksul koostab arst nõutud terviseseisundi kirjelduse ja saadab selle
pensioniametile;
hiljemalt viieteistkümne tööpäeva
jooksul, arvates ekspertiisiks piisavate
andmete saamisest, teeb pensioniamet
püsiva töövõimetuse ning puude raskusastme ja lisakulude tuvastamise või
tuvastamata jätmise otsuse (eelnevalt
kaasatakse sellesse protsessi ekspertarst, kelle ekspertarvamus on otsuse
tegemisel ülimalt tähtis);
hiljemalt viieteistkümne päeva
jooksul, arvates ekspertiisiotsuse tegemisest, teavitab pensioniamet otsusest nii isikut kui ka terviseseisundi kirjelduse esitanud arsti.
Erisus: kui isik on taotluse esitamise päeval haiguslehel, siis tehakse
otsus kiiremini – hiljemalt viie tööpäeva jooksul. Otsusest teavitatakse

hiljemalt viie päeva jooksul.
Ülaltoodud ajagraafik peab paika
juhul, kui kogu esitatud informatsioon on ekspertiisi tegemiseks piisav. Kui aga andmeid või dokumente
on vaja täiendada, siis selleks on kehtestatud oma tähtajad, mistõttu kogu
protsess pikeneb.
Niisiis tuleb arvestada, et:
kui esitatud terviseseisundi kirjeldus on puudulik, siis hiljemalt kümne päeva jooksul pärast ebapiisavate
andmete saamist küsib pensioniamet
arstilt isiku kohta täiendatud terviseseisundi kirjelduse või andmeid või
dokumente;
hiljemalt järgneva kümne päeva
jooksul esitab arst täiendatud terviseseisundi kirjelduse või puuduvad
andmed või dokumendid;
puuduvate andmete või dokumentide esitamiseks või arsti vastuvõtul käimiseks annab pensioniamet
ekspertiisi taotlejale tähtaja, mille
määramisel arvestatakse asjaoluga,

et arsti vastuvõtule pääsemiseks võib
olla pikk järjekord;
mõnel juhul lisandub ka aeg puude ekspertiisiks vajaliku rehabilitatsiooniplaani koostamiseks.
Pensioniameti poolt määratud
tähtaegadest tuleks kindlasti kinni pidada, sest täiendavaid andmeid ei küsita asjata. Neid õigeaegselt saamata
menetlus lõpetatakse. Et seda vältida, peab kindlasti meeles pidama, et
kolme kuu jooksul enne ekspertiisitaotluse esitamist tuleb käia perevõi raviarsti vastuvõtul. Nii on arstil
teie tervise kohta piisavalt andmeid
ja ka ekspertiisitaotluse menetlemine ei veni talumatult pikaks.
Pikenenud menetluse tõttu inimene rahas otseselt ei kaota, kuid
korduvekspertiisi korral võib tekkida vahe pensioni või toetuse igakuises maksmises ja raha makstakse välja tagantjärele.
Milli Aettik, SKA ekspertiisi
osakonna peaspetsialist

AMBLA VALLALEHT

Volikogust

M

ais toimus koguni
kaks volikogu istungit. Esimene neist 14. ja teine 28. mail.
Esimesel, 14. mai istungil kinnitasime Euroopa Parlamendi valimisteks jaoskonnakomisjonide
koosseisud.
Oleme ju Euroopa Liidu kodanikud, kel seisab ees 7. juunil
parlamendi uue koosseisu valimine. Euroopa Liit mõjutab
meie elu väga oluliselt. Saame
sealt veel mitmeid aastaid abi,
et enda elukeskkonda parandada ja viia samale tasemele teiste, juba aastaid liitu kuulunud
riikidega. Seepärast on oluline
olla oma saadikute kaudu kohal
Brüsselis. Kindlasti peaks iga
kodanik minema valimistele.

Seekord on võimalik valida kas
erakonda või üksikkandidaate.
28. mai volikogu istungil kiideti heaks Ambla valla 2008.
aasta majandusaasta aruanne ja
tegeleti arengudokumentidega.
Valmimas on Ambla valla uus
üldplaneering. Volikogu võttis
selle planeeringu teostajalt vastu ja otsustas suunata avalikule
väljapanekule, et kõik asjast huvitatud saaksid veelkord võimaluse teha oma ettepanekuid.
Volikogu tegi kokkuvõtteid valla arengukava täitmisest möödunud aastal. Tõdeti,
et möödunud 3–4 aastaga on
valla arengus palju ära tehtud.
Valminud on mitmed sotsiaalobjektid, täiustatud infrastruktuuri. Mitmed projektid on viidud sellisesse staadiumi, kus on
välja kuulutatud ehitushanked

– Aravete Keskkool, Ambla aleviku ühisveevärk. Nendest viimase tulemused annavad aimu,
et täna on võimalik ehitada 30–
40% odavamalt kui veel aastapoolteist tagasi. Saame raskel
ajal oluliselt hoida kokku raha
ja ehitada valmis niikuinii ehitamist vajavad objektid.
Volikogu otsustaski garanteerida omaosaluse tasumise
Põltsamaa-Pedja jõgede veemajandusprojekti raames renoveeritavate Aravete ja Käravete
asulate puhta vee ja kanalisatsioonisüsteemide ehituseks 19
miljoni krooni ulatuses. Taotluse esitab juba sügisel AS Paide
Vesi. Asjade edukal laabumisel
võiksid tööd alata juba järgmisel aastal.
Vello Teor,
volikogu esimees

Ettepanekuid Ambla valla arengukava
muutmiseks saab esitada kuni 1. augustini

A

mbla Vallavolikogu hindas Ambla valla arengukava täitmise 2008. aastal
heaks ning algatas arengukava muudatusettepanekute
kogumise.
Muudatusettepanekud tuleb esi-
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tada hiljemalt 1. augustiks kirjalikult Ambla Vallavalitsusele aadressil
Lai 22, Ambla, 73502 Järvamaa või
e-postiga aadressil info@ambla.ee.
„Ambla valla arengukava aastateks 2007–2015” ja „Hinnang
arengukava täitmisele 2008. aas-

tal” ning muud arengukavaga seotud dokumendid on kättesaadavad
valla veebilehel www.ambla.ee, vt
„Valla juhtimine” > „Õigusaktid”
> „Arengukavad” > „Ambla valla
arengukava 2007–2015”.
Merike Koov, arendusnõunik

26. mail kinnitati
Ambla aleviku
vee- ja kanalisatsioonisüsteemi (ÜVK) hanke
tulemused

A

mbla aleviku ÜVK ehitamise I etapi hankes osalemiseks avaldasid soovi 27
ettevõtet ning pakkumuse esitasid kümme. Hanke tulemus
oli väga üllatav. Kui eelkalkulatsiooni kohaselt oli I etapi
maksumuseks ca 10,2 miljonit
krooni, siis enamik pakkumusi
oli 5–7 miljoni krooni vahemikus ning soodsaim 4,6 miljonit
krooni koos käibemaksuga.
I etapi täpsed tegevused selguvad
juunikuus, kui alustatakse ka geoloogiliste ja geodeetiliste uuringutega
ning projekti koostamisega. Nimetatud tegevuste käigus on Ambla aleviku elanikel oodata uuringute teostaja
külaskäiku. Palume kõigil mõistvat
suhtumist.
Ehitustegevuse algus selgub juuni
lõpus või juuli alguses, kuid eeldus
on, et tegevusega alustatakse augusti
alguses. Ehitusperioodil võib kohati
olla häiritud liiklemine.
Andrus Mikson, abivallavanem

Hajaasustuse veeprogrammi taotlusvoor
on avatud kuni 19. juunini

J

ärva Maavalitsus teatas 19.
mail 2009 hajaasustuse veeprogrammi taotlusvooru avamisest Albu, Ambla, Imavere,
Järva-Jaani, Kareda, Koeru,
Koigi, Paide ja Türi vallas.
Hajaasustuse veeprogramm
toetab joogiveesüsteemi rajamisega seotud tegevusi hajaasustuspiirkondades.
Toetuse taotlusi saavad esitada hajaasustuses asuvate majapidamiste omanikud (kes on valla elanikeregistris registreeritud enne
01.01.2008) ja vallas registreeritud
mittetulundusühingud ning sihtasutused, kes täidavad korteri- ja veeühistu ülesandeid või kelle põhikirjaliste tegevuste hulka kuulub oma

liikmete või elanike veega varustamine.
Programmi raames toetatakse järgmisi hoonetevälise joogivee süsteemi rajamisega seotud tegevusi hajaasustusega piirkondades:
kaevude (puur- ja salvkaevude)
ehitamine ning puhastamine;
olemasolevatest või uutest kaevudest joogiveetorustiku ehitamine
või olemasoleva joogiveetorustiku
rekonstrueerimine;
kaevude varustamine vee pumpamiseks ja puhastamiseks vajalike
tehniliste seadmete ja tarvikutega,
sealhulgas selleks vajalike elektritööde teostamine;
rajatud hooneteväliste veesüsteemide teostusmõõdistamine;

vanade puurkaevude tamponeerimine;
vee kvaliteedi analüüs.
Märkus: tegevusi 4–6 toetatakse
vaid juhul, kui need kaasnevad tegevustega 1–3.
Toetuse maksimaalne suurus ühe
majapidamise puhul on 100 000
krooni ja toetuse suurus ei või olla
suurem kui 2/3 projekti abikõlblikest kuludest – seega taotleja peab
arvestama vähemalt 1/3 kulude
osas oma rahalise panusega.
Hajaasustuse
veeprogrammi
programmdokumendis kehtestatud
nõuetele vastavad taotlused tuleb
esitada majapidamise asukohajärgsele vallavalitsusele hiljemalt 19.
juunil 2009.

Enne taotluste koostamist ja esitamist palume kindlasti tutvuda
programmdokumendiga ja taotlejale suunatud informatsiooniga Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse kodulehel www.eas.ee. Täpsem info
ja taotlusvormid on väljas ka Ambla
valla veebilehel www.ambla.ee, vt
„Üldinfo” > „Keskkond” > „Veemajandus” > „Hajaasustuse veeprogramm 2009”.
Programmi kontaktisikud Järva
Maavalitsuses on Arto Saar, tel 385
9609, e-post arto.saar@jarvamv.ee
ja Hannele Saksniit, tel 385 9613, epost hannele@jarvamv.ee.
Kontaktisik Ambla vallas:
Ants Saariste, tel 383 4244, 514
4598; e-post ants@ambla.ee.
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Majanduslike huvide deklaratsioonid
Vastavalt korruptsioonivastase seaduse § 15 ja
Ambla Vallavolikogu 23.
märtsi 2006. a määrusele
nr 6 kuuluvad vallalehes
avalikustamiseks volikogu liikmete ja vallavalitsuse liikmete ning ametnike
järgmised andmed:
1. Ees- ja perekonnanimi.
2. Ametinimetus.

3. Kinnisvara.
4. Registrisse kantud autod, vee- ja õhusõidukid.
5. Aktsiad, väärtpaberid.
6. Pangaarved (pank, arveliik, nende arv).
7. Võlad pankadele ja teistele eraõiguslikele isikutele.
8. Muud varalised kohustused.

Aive Kukk 2. Volikogu liige. 3. Elamu Aravetel 1/2. 4. Sõiduauto
Ford Scorpio 1990 1/2, sõiduauto Mitsubishi Space 1994 1/2. 5.
Aravete Agro OÜ osa väärtusega 4098 kr. 6. Swedbank arveldusarve, SEB arveldusarve. 7. – 8. –
Andrus Mikson 2. Abivallavanem 3. Maatulundusmaa Ambla
vallas. 4. Sõiduauto Audi 100 1994. 5. OÜ I & J Trade osakud väärtuses 40000 kr, AS Hansa Pensionifondi K2 osakud väärtuses
35122 kr 6. Swedbank arveldusarve, SEB arveldusarve. 7. Swedbank laen 58472 EUR; 8. –
Ants Siivard 2. Volikogu liige. 3. Korter Aravetel 1/2; korter Aravetel 1/2, 4. Sõiduauto Citroen C5, kaubik Ford Express 1998. 5.
SEB Progressiivne Pensionifond väärtuses 12827 kr. 6. SEB arveldusarve. 7. – 8. –
Arlet Palmiste 2. Volikogu liige. 3. Elamu Sääskülas Ambla vallas. 4. – 5. Intro Meelelahutus OÜ osakud väärtuses 16000 kr;
Arulepiku talu OÜ osakud väärtuses 40000 kr. 6. Swedbank arveldusarve, SEB arveldusarve. 7. SEB Eesti Ühispank laen 417454
kr 8. –
Enn Sults 2.Volikogu liige. 3. Korter Aravetel. 4. Sõiduauto Mazda 6 2003. 5. SEB Aktiivne Pensionifond väärtuses 19500 kr. 6.
Swedbank arveldusarve, SEB kaks arveldusarvet. 7. – 8. –
Harri Lepamets 2. Volikogu liige. 3. Elamumaa Käravetel. 4. – 5. Hansa Pensionifond K3 osakud väärtuses 70374
kr. 6. Swedbank arveldusarve, SEB arveldusarve. 7. Swed-

bank laen 3404 EUR. 8. –
Katre Mägi 2. Sotsiaalnõunik. 3. Elamumaa Sääskülas Ambla
vallas. 4. Sõiduauto Volkswagen Polo 2002. 5. SEB Progressiivne
Pensionifond osakud väärtuses 46089 kr; Luterma väärtpaberi
aktsia väärtuses 37,26 EUR; Ekspress Grupp aktsia väärtuses 0,42
EUR. 6. SEB arveldusarve. 7. SEB eluasemelaen 13875 EUR. 8. –
Leili Veersalu 2. Volikogu liige. 3. Elamu Ambla vallas. 4. Sõiduauto Nissan Micra 1994. 5. – 6. Swedbank arveldusarve. 7. – 8. –
Madli Põder 2.Volikogu liige. 3. Elamu Ambla vallas 1/2, elamumaa Ambla vallas 1/2. 4. – 5. SEB Pensionifondi osakud. 6.
Swedbank arveldusarve. 7. – 8. Õppelaenu käendus summas
105500 kr.
Marje Arraste 2. Finantsnõunik 3. Kinnistu Tamsalu vallas Lääne Virumaal 1/2, korteriomand Tamsalu vallas Lääne-Virumaal
1/2, korteriomand Tallinnas 1/2. 4. – 5. Sampo Pension 50 väärtuses 58805 kr. 6. SEB arveldusarve, Swedbank arveldusarve,
Sampo pank arveldusarve. 7. – 8. –
Marta Kondas 2. Volikogu liige. 3. Maatulundusmaa Põltsamaa
vallas Jõgevamaal 7/30, Maatulundusmaa Pajusi vallas Jõgevamaal 1/3, elamumaa Aravetel. 4. Sõiduauto BMW 1994. 5. Aravete Agro OÜ osak väärtuses 1200 kr, Sampo pensionifondi osak
väärtuses 24097 kr. 6. Swedbank arveldusarve, Sampo pank arveldusarve. 7. – 8. Õppelaenu käendus summas 62500 kr.
Merike Koov 2. Arendusnõunik. 3. Korteriomand Jänedal Lääne-Virumaal, 1/8 elamumaad Tallinnas. 4. Sõiduauto Hyndai
Accent 2001. 5. Swedbank Pensionifond K2 osakud väärtuses
43052 kr; Eesti Näitused aktsia väärtuses 370 kr; Swedbank IdaEuroopa Aktsiafond väärtuses 34344 kr; Swedbank Pensionifond V1 osakud väärtuses 52177 kr; Swedbank Venemaa Aktsiafond osakud väärtuses 4815 kr; Norma aktsia väärtuses 3403
kr; Silvano Fashion Group aktsia väärtuses 632 kr; Tallinna Kaubamaja aktsia väärtuses 10729 kr; SEB Kasvufondi osakud väärtuses 3007 kr; SEB Tasakaalukas Pensionifond osakud väärtuses
2468 kr; SEB Aktiivne Pensionifond osakud väärtuses 27372 kr;
SEB Dünaamiline Fondifond osakud väärtuses 1100 kr; Eesti Telekom aktsia väärtuses 27945 kr; Tallinna Vesi aktsia väärtuses

356 EUR. 6. Swedbank arveldusarve, SEB arveldusarve. 7. – 8. –
Priit Grünthal 2.Volikogu liige. 3. Korter Aravetel 1/2. 4. Sõiduauto Opel Omega 1999. 5. SEB investeerimishoius nr 213 väärtuses 200 EUR, SEB investeerimishoius nr 210 väärtuses 200
EUR. 6. SEB Eesti Ühispank arveldusarve. 7. – 8. –
Raido Rohi 2. Volikogu liige 3. – 4. Mootorratas Suzuki GSF
1200S 2000, sõiduauto Volkswagen Passat 1997. 5. Swdebank
Pensionifond K3 osakud väärtuses 40928 kr. 6. Swedbank arveldusarve, SEB arveldusarve. 7. Swedbank laen 65972 kr. 8. Õppelaenu käendus summas 75000 kr.
Riho Sepp 2.Volikogu liige. 3. Elamu Ambla vallas Käravetel 1/2,
metsamaa Ambla vallas. 4. Sõiduauto Opel Omega 1990, sõiduauto Mercedes-Benz 1997, Kaubik Ford Transit 1995. 5. Aravete
Agro OÜ osak väärtuses 15100 kr. 6. Swedbank arveldusarve,
SEB arveldusarve. 7. – 8. –
Urve Reinmets 2. Vallasekretär. 3. Kaks elamumaad Ambla vallas 1/2, kaks maatulundusmaad Ambla vallas 1/2. 4. – 5. Aravete
Agro OÜ osak väärtuses 3400 kr. 6. Swedbank arveldusarve. 7.
– 8. Hüpoteek Eesti Vabariigi kasuks summas 65982 kr 1/2, hüpoteek Eesti Vabariigi kasuks summas 195018 kr 1/2, käendusleping 50468 kr.
Vaike Jeltsov 2. Volikogu liige. 3. Ridaelamu boks Roosnas
Ambla vallas, elamu Ambla vallas. 4. Sõiduauto VAZ 2106 1984,
sõiduauto Ford Scorpio 1985, sõiduauto Peugeot 1999, sõiduauto Audi 1991. 5. Aravete Agro osak väärtuses 41300 kr, SEB
Progressiivne pensionifond osakud väärtuses 1963 kr, Swedbank Pensionifond K3 väärtuses 836 kr. 6. SEB arveldusarve,
Swedbank arveldusarve. 7. SEB laen 494685 kr. 8. –
Ülle Ojamäe 2. Volikogu liige. 3. 3-toaline korter Aravetel. 4. Sõiduauto Lada 110 2001. 5. – 6. Swedbank arveldusarve. 7. – 8. –
Ülo-Rein Petter 2. Volikogu liige. 3. – 4. Sõiduauto Zaz 965m
1991, sõiduauto Lada 110 1999. 5. – 6. Swedbank arveldusarve,
SEB arveldusarve. 7. – 8. –
Vello Teor – deklaratsioon avaldatud Riigi Teatajas.
Alari Kirt – deklaratsioon avaldatud Riigi Teatajas.
Priit Grünthal, majanduslike huvide deklaratsioonide hoidja

Suuri muudatusi Aravete koolis tulemas ei ole

K

una viimasel ajal on väga palju räägitud koolide tulevikust, siis uurisime ka
meie direktorilt, mis on Aravete
Keskkooli tulevik.
„Midagi konkreetset ei oska veel
hetkel öelda, sest uued seadused on
veel riigikogus.Tõenäoliselt sellel aastal
uut seadust vastu ei võeta, nii et ajakirjanduses välja öeldud murrangu aasta
koolidele 2012 lükkub edasi 2013-ndasse aastasse. Aga mis puudutab ül-

dist kooli tulevikku, siis keskhariduse
andmine Aravetel jätkub. Kui see seadus rakendub, on kolmel vallal (Ambla, Järva-Jaani ja Koeru) idee, kuidas
keskhariduse andmist jätkata: nimelt
Põhja-Ida Järvamaale jääb juriidiliselt
üks gümnaasium, samas reaalselt toimub gümnaasiumiõpe kõigis kolmes
koolimajas (nii-öelda paralleelklassidena) edasi,” sõnas AndyTilk.
Küsimusele, kas koolimaja ka remontima hakatakse, vastas direktor,

et tõenäoliselt selle aasta sees reaalselt midagi ehitama ei hakata. Sügisel ehk tehakse midagi, kuid see sõltub riigihanke tulemustest. Eesmärk
on, et 2010. aasta lõpuks peab olema
uue koolimaja osa kapitaalselt remonditud.
Selgus, et ka kutseõpet on plaanis
jätkata, millist eriala, see sõltub kutseõppeasutustest ja gümnasistide valikust.
„Järgmisel aastal väga suuri muuda-

tusi ei ole. 12. klassil kaob filosoofia ära
ning selle asemele tuleb joonestamine.
Samuti käivad läbirääkimised huvijuhi
ja teiste võimalike asjast huvitatutega,
et teha poistele erinevaid ringe, näiteks enesekaitse ja tehnikaringi, kuid
selleks peaks saama tehnikat, sest niisama koos käia ja mutreid keerata pole eriti mõtet,” rääkis direktor eesolevatest muudatustest ning lisas veel, et
muutusteks peab alati valmis olema.
Mirjam Suve

Tähelepanu, Ambla valla töö- ja puhkelaagris osalejad!

P

eagi algab töö-, tervise- ja seikluskasvatuse ning koduloo teemaline töö- ja
puhkelaager. Laagrisse eelregistreerimine algas noortekeskustes juba aprillis ning
laagrikohad täitusid kiiresti. Kuna tahtjaid
on rohkem kui laagrikohti (kokku 25 kohta
kahe rühma peale), siis jääb osa kahjuks nimekirjast välja, kuid on võimalus osa saada
pärast tööpäevi toimuvatest erinevatest tegevustest. Küsi noortekeskusest lisa!
Veendu, kas oled ikka kindel laagris osaleja ning
kas oled viinud oma kodukoha noortekeskusesse
kõik laagriks vajalikud paberid: avaldus laagris
osalemiseks, laagrisse pääsemiseks täidetud eelküsimustik, 13–14-aastasel alaealisel kirjalik vanema

nõusolek, isikut tõendava dokumendi koopia ning
arstitõend. NB! 13–14-aastaste alaealiste esmase
instrueerimise juures peavad kohal olema ka lapsevanemad. Laagri omaosalus on 75 krooni.
Info Ambla Vallavalitsuse noorsootöötajalt, laagri
juhilt-kasvatajalt Annika Rohilt tel 58 005 285, epost annika@ambla.ee.
XII Järvamaa Noortepäev 11.
juunil Väätsal
Ka sellel aastal ootame noori koos noorsootöötajatega osalema Järvamaa Noortepäeval.
Päev algab kell 10–12 osaluskohvikuga ehk noorte, noorsootöötajate ja omavalitsusjuhtide ümarlauaga (andke teada, kes soovivad seal osaleda!).

Kell 12–14.30 toimuvad meeskondlikud võistlused: indiaca, võrkpall, veepommid, orienteerumine,
tuletõrjeolümpia, korvpall, mitmevõistlused.
Kell 15–17 sisu- ehk töötoad: kaitseliit, tüdrukute
nipituba, karjäärituba, tehnikatuba, Humana Estonia
(vanast uus T-särk), ringhäälingumuuseum jne. Osaleda saab vaid ühes toas.
Kogu päeva vältel saab mängida erinevaid lauamänge, kohal on minikino, sportbatuudid jpm. Õhtul üllatus noorsootöötajatelt! Päev lõpeb kell 18.
OSALUSTASU 75 krooni (käepael, toit, programm). Kohale viib buss! Anna oma soovist kiiresti
teada noorsootöötajatele noortekeskustes ning koolis huvijuhile.
Annika Rohi, noorsootöötaja
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Päev Kaitseliiduga

N

eljapäeval, 14. mail toimus Ambla
Lasteaed-Põhikoolis Kaitseliidu päev.
Hommikul oli küll vihmane ja külm, kuid
enne kella kümmet kogunesime koolimaja juures ning seejärel suundusime kõik
koos Arulagedale.
Kohale jõudes ootasid meid ees kaitseliitlased.
Kõigepealt pidime kõik võtma ühte suurde rivvi ning seejärel jagati meid nelja rühma. Esimene
grupp hakkas vibu laskma, teine suundus relvadega tutvuma, kolmas rühm metsa orienteeruma ning neljas asus õhupüssidest täpsust laskma.
Igaks tegevuseks oli meil aega üks tund.
Kõik tegevused olid toredad, aga kõige rohkem
meeldis meile metsas orienteerumine, sest seal

tegutses kogu grupp ühtse meeskonnana. Vahva
oli metsas joosta ja ärapeidetud pabereid otsida
ning ülesandeid lahendada.
Relvadega tutvumine oli ka väga huvitav. Tüdrukutele meeldisid kõige rohkem käerauad ja
imestama pani see, kuidas neid käte ümber pannakse. Üllatav oli ka see, kui lihtne on püssi laadimine – isegi laste mängurelv on raskemini laetav.
Meile korraldati ka õhupüssist ja vibuga laskmise võistlused. Õhupüssist lastes oli võimalik
koguda punkte, vibulaskmisel pidi aga noolega
õhupallidele pihta saama.
Lõunastasime me sealsamas Arulagedal – selleks toodi koolist kokkade poolt valmistatud ülimaitsev piknikusöök.

Päev lõppes kella kolme paiku, kui toimus parimate autasustamine ja kõik said külma peletamiseks midagi magusat näksida.
Kuigi väljas oli külm, jäime selle päevaga väga
rahule ja loodame, et taolisi üritusi korraldatakse
meile veel.
Ambla Lasteaed-Põhikooli
7. klass

Maikuu Mesimummi lasteaias

L

Meie laululind Kadi-Liis

asteaias oli 11.–15. mail õuesõppe nädal. Õpiti tundma taimi, lilli, puid, uuriti luubiga putukaid, toimus maastikumäng, külvati seemneid ja
istutati lilli. Suuremad lapsed rajasid Kunksmoori kuju ümber ravimtaimede peenra, kuhu istutasid raudrohtu, piparmünti, sinilatva, nurmenukku,
naistenõgest, saialille. Kivid organiseeris meile kohale ning oli ka lastele abiks Aravete Keskkooli huvijuht Priit Neilinn.
Lasteaia spordipäev toimus 31. mail. Lapsed võistlesid 20 m Meie tublimad sportlased
jooksus, kaugushüppes, palliviskes ja krossijooksus. Kõik võist- vamaa lastelauluvõistlusel 3–4-aastaste vanusegrupis I koha
lejad olid tublid, kuid tublimatest tublimad olid Rein, Teodor, lauluga „Mida keegi teeb”. Palju õnne! Suur tänu õpetaja Esti
Leinartile.
Aron, Keidy, Kaidy ning Maleena-Kristiin.
Ülle Ojamäe, juhataja
Meie lasteaia 3-aastane laulutüdruk Kadi-Liis Pitk võitis Jär-

Ekskursioon koduvallas

E

namik tänapäeva maalapsi elab kõikide mugavustega turvalistes kodudes,
kus elumaja kõrval asuvad lauda või talli
asemel garaažid kiirete autode jaoks. Suuri koduloomi on paljud lapsed näinud vaid
televiisori ja arvutiekraanilt. Kuid läbi elutu ekraani saadud kogemus ei korva vahetut muljet aukartust äratavatest lehmadest
ja hobustest.
„Tahame lähedalt vaadata, silitada, patsutada, oma
käest süüa pakkuda,” kõlas Aravete Lasteaia Mesimumm laste soov. 20. mail saigi soov teoks – onu
Enno mugav buss vuraski läbi koduvalla.
Esimene peatus oli lehmade kodu Aravete Agro
OÜ Mägise suurfarm, kus elab palju lüpsilehmi ja
TEADE!
Aravete Lasteaed Mesimumm ootab neid koduste laste vanemaid
lasteaeda, kes on soovinud lasteaia
kohta sügisel. Lasteaiaga tutvumine ja koosolek toimub esmaspäeval,
15. juunil kell 11.

terve hulk nende lapsi – vasikaid. See kodu osutus
kõikide mugavustega puhtaks ja steriilseks keskkonnaks, kuhu keegi ei tohi sisenda ilma spetsiaalriietuseta. Lapsed said selga kitlid, pähe mütsid ja jalga
sussid. Rühmakaaslase Reigo ema tädi Piret, kes iga
päev lehmade eest hoolitseb, asus külalislahkelt kõike
huvitavat lastele näitama ja selgitama:
„Robotlaut avati eelmise aasta lõpus, praegu elab
laudas 373 lüpsilehma. Laut on vabapidamisega. Et
loomadel oleks hea ja mugav elada ja piima toota,
on neil asemetel mõnusad ja pehmed matid, mille
peal puhata, ning harjad, millega saavad loomad ennast sügada ja puhtana hoida. Sööt ja vesi on pidevalt
loomadele kättesaadav. Roboteid on kaheksa, igale
grupile kaks. Robotid on loomade päralt peaaegu 24
tundi ööpäevas. Loom, keda robot lüpsma hakkab,
saab endale ette jõusööda, mis loomale maitseb ja
meelitab teda ka robotisse tulema. Loomadel hoiavad silma peal neli inimest.”
Teine peatus oli hobuste kodu – tädi Anu Laansalu hobusekasvatustalu. Lapsed said tuttavaks koplis
rohtu söövate imetoredate hobustega, kellel nimedeks Hiive, Rebeka, Orlando ja Ops. Lahke perenaine näitas ja selgitas, kuidas hobuseid hooldada, nen-

Ekskursioonil Mägise suurfarmis
de latreid korrastada, neid harjata ja sööta. Lastel oli
võimalus hobuseid paitada ja neile peopealt leiba anda. Kõikide laste lemmikuks sai Rebeka, kes oskas
lastelt leiba paluda.
Ekskursioon koduvalda lõppes lõbusa piknikuga
Kiigelandis, kus lapsed olid ühisel arvamusel: „Lehm
on etem kui televiisor, sest televiisor ei anna ju piima, ja hobune on tuhat korda armsam arvutist, kuigi
jah – televiisor ja arvuti peavad ka olema.”
Lasteaed tänab Aravete Agro OÜ-d, Karin Puhket, EreliTubinit, Piret Lille ja Anu Laansalu.
Küllike Pukspuu, vanema rühma õpetaja
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Hooaeg kultuurimajades

L

õppenud on järjekordne
hooaeg Ambla valla kultuurimajades. Oli nii mõndagi,
mille üle rõõmustada, ja samas
pidime ka meie püksirihma
pingutama hakkama.
Väike kokkuvõte tulemustest
Ambla laulukoor nägi palju vaeva ja
nende töö lõppes toreda saavutusega
ehk pääsuga üldlaulupeole. Palju õnne
koorile ja dirigent Kaja Kraavile!
Aravete näitering lavastaja Viiu Paljaku juhendamisel sai IX üleriigilisel
külateatrite festivalil laureaadi tiitli.
Samas sai Arlet Palmiste näitleja auhinna. Ammu juba pole riiklikelt festivalidelt meie valda kõrgeid kohti toodud.
Seega tegemist väga märkimisväärse ja
tubli saavutusega.
Aravete lasteaia tubli laululaps KadiLiis Pitk sai oma vanuserühmas (3–4aastased) Järvamaa lastelauluvõistlusel

I koha.Taas kord peab märkima, et viimastel aastatel pole meie lapsed kõrgeid kohti maakondlikul lauluvõistlusel saanud. Seega palju õnne õpetaja
Esti Leinartile ja väikesele Kadile.
Tublilt on tegutsenud klubi Vokiratas, kus rahvarohkeimad peod peeti
koos Kihnu Virve ja Voldemar Kuslapiga. Kuigi klubi kauaaegne president
Leili Veersalu pani oma ameti maha,
loodan, et leiame klubiliste keskelt
uued hakkajad inimesed, kes klubi elu
vedada võiksid. Samas siiras ja suur tänu Leilile kauase ja tulemusliku töö
eest. Põhjust on tänada ka kõiki teisi
ringijuhte nii kultuurimajas, koolides
kui ka lasteaias. See hooaeg oli edukas
ja loodame, et järgmine ei tule kindlasti mitte halvem. Seega puhake, et sügisel rõõmsalt uue hooga alustada.
Jõudumööda oleme ka ruume remontinud ja Aravete Kultuurimajas

MAAKAITSEPÄEV
Amblas 23. juunil 2009
Maakaitsepäeva korraldavad
Kaitseliidu Järva Malev, Järva
Maavalitsus, Ambla Vallavalitsus,
omavalitsused, Üksik-Sidepataljon, politsei.
Maakaitsepäeva kava:
Alates kell 13 Maakaitsepäeva üritused Ambla kultuurimaja pargis
ja Ambla kiriku pastoraadi õuel.
Infopunktid (Kaitseliidu ja eriorganisatsioonide tutvustus).
Lasketiir (õhupüss ja vibu).
Relvastuse näitus ja tutvustus.
Tehnika näitus ja tutvustus.

Tegevuspunktid (köitel ronimine,
paintball, sõduritelk).
Üksik-Sidepataljoni väljapanekud.
Sõdurisupp.
13.00 Võidupüha jumalateenistus
Ambla kirikus pärgade asetamisega Vabadussõja ausambale.
13.30 Taidlejate I kontsert.
14.00 Mastivimplite üleandmine.
14.30 Taidlejate II kontsert.
15.00 Kaitseväeline jalutuskäik.
Võidutule üleandmine maavanemale.
Võidutule üleandmine omavalitsustele.

Suvised kultuuriüritused
JUUNI

AUGUST

23.06 kell 13 Amblas Järvamaa
Maapäev. Sõjatehnika näitus,
sõdurisupp, põnevad mängud.
Laat. Esinevad kohalikud taidlejad.
23.06 kell 21 Aravete Kangrumäel Ambla Valla Jaanituli. Tantsuks ansambel WHB. Lusti ja rõõmu varavalgeni.

08.08 kell 12 Aravete Kangrumäel Järvamaa XVIII Pensionäride Huumoripäev.
20.08 kell 20 Käravete järvemuusika. Klaveril Mihkel Mattisen. Solist Lenna Kuurmaa.
28.08 kell 20 Aravete Kangrumäel lõbus suvepidu. Estraadietendus A. Palmiste „Jäneda poiste pajatused“. Tantsuks
Ambla Valla Majaomanike Ansambel.

JUULI
12.07 kell 22 kinobussi välikino
„Disko ja tuumasõda“.

teise korruse ruumidele ja köögile
on uus ilme antud. Raske majanduslik aeg sunnib tegutsema ja välja mõtlema võimalusi lisaraha teenimiseks.
Seetarvis sai asutatud uus mittetulundusühing Aravete Kultuuri- ja Huviselts. Loodan, et seltsi liikmeskond
kasvab kiiresti ja neid, keda huvitab
Aravete kultuurielu, on rohkem kui
kaks. Seltsi eesmärgiks on kohaliku
kultuurielu edendamine. Selle kaudu on võimalik seltsi liikmeil omi
kultuuri- ja huvitegevusega seotud
projekte ellu viia ja lisaraha taotleda.
Taaskord julgustan kõiki oma mõtetega lagedale tulema. Viime need
koos ellu.
Ürituste poole pealt tuleb tähendada, et visalt, aga siiski järjekindlalt
on suurenenud ürituste külastatavus.
Teatrietendusi külastab keskmiselt juba üle 100 inimese. See on rõõmustav,
aga siiski mitte piisav, et me ei peaks
teatritele peale maksma. Põnevamatest üritustest tuleks ära märkida

AMBLA VALLALEHT

Juhan Viidingu loomingu õhtu, mis
kõigile külastajatele jättis võrratu elamuse. Samuti meie teatrinädal ja juba
eespool mainitudVokiratta peod.
Mida toob suvi
Suvi tuleb samuti põnevate ürituste rohke. Vaata sündmuste kalendrist
täpsemalt. Juba juunis valmib Ambla
laululava ja loodetavasti saab positiivse
vastuse ka Kangrumäe laululava renoveerimiseks tehtud taotlus. Seega kohti, kus pidu pidada, on. Muidugi palve
kõigile suvistele pidulistele: lõket tehes olge ettevaatlikud ja koristage alati
enda järelt ära. Paljudele meeldib istuda Kangrumäel, mille vastu polekski
midagi, kui enda järelt ka koristataks.
Samuti, kui soovite viia Kangumäe
lõkkese oksi või muud puumaterjali,
siis andke sellest ikka enne kultuurimajja teada. Kangrumäe lõkkeplats ei
ole siiski prügipõletamise koht.
Rõõmsat suve ja meeldejäävaid elamusi kultuuriüritustel!
Arlet Palmiste, valla kultuurijuht

Ambla saab külaplatsi
Kangrumäe Külakultuuri Edendamise Selts sai kohaliku omaalgatuse
programmi sügisesest taotlusvoorust
oma kavandiga 25 000 krooni, et ehitada Ambla külaplatsile tantsupõrand.
Kevadisest taotlusvoorust saime 24
837 krooni vabaõhulava ehitamiseks.
Kokku maksab projekt 60 411 krooni,
omaosalust aitab katta Ambla Vallavalitsus 8 074 krooniga ja Ambla rahvas
vabatahtliku talgutööga. Ehitajaks vali-

sime Tapa Ehitus OÜ.
Pühapäeval, 24. mail tegid tublid
Ambla inimesed alevikuvanem Igor
Tokaruki eestvedamisel töödega algust. Niideti muru, kooriti, tasandati
ning riisuti pinnast. Aitäh kõigile, kes
kaasa aitasid! Ehitustööd lõpetatakse
23. juunil, et Ambla rahvas saaks juba jaaniõhtul tantsuplatsil jalga keerutada.
Marta Kondas, projektijuht

Meie näiteringide edu
külateatrite festivalil
Rõõmu kui palju! IX külateatrite
festival toimu Saaremaal 1.–3.mail.
Festivalil osales 22 näitetruppi. Ambla valla mõlemad näiteringid olid kohal. Aravete Kultuurimaja näitering sai
oma tükiga „Meeletu” (Jaan Tätte) festivali laureaadiks. Kuuest näitlejapree-

miast anti üks Arlet Palmistele. Tarkade Meeste Kogu avaldas siirast kiitust
kõikidele meie tüki näitlejatele. Sooja
vastuvõtu sai ka Ambla näitering.
Viiu Paljak, Aravete näiteringi
juhendaja

Arlet
Palmiste
ja Kersti
Saame

AMBLA VALLALEHT
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Valla spordielust

A

mbla SK 4-etapilisel seeriavõistlusel ÜMBER JÄRVE JOOKS KEVAD 2009 osales
kokku 36 jooksjat Ambla, Albu
ja Järva-Jaani vallast, Tallinnast,
Rakverest ja Paidest ja neist 24
läbisid kõigi meie valla nelja
järve ringi. Noorim osaleja oli
3-aastane Aleks Homin ja tema
kuulus ka kõige arvukamalt –
7-liikmeliselt – esindatud perekond Selge koosseisu. Oma vanusegruppide paremad olid:
–10-a T Kaidy Kaasiku, Keidy Kaasiku, KaroliinaTõnisson;
–10-a P Carl Bret Parko, Jarmo Kaasiku, Mikk Mäekivi;
11–13-a T Laura Kallas, Rahel Kallas,
Marelle Kask;
11–13-a P Kaarel Kasper Kõrge, Eero-Sven Grebenjuk, Sken Selge;
14–16-aT Karin Kallas;
14–16-a P Ramon Kallas;
17–34-a N Sille Selge, Marge Porkveli, Signe Selge;
17–39-a M Sten Selge, Margus Porkveli,Taavi Leinart;
M vet. Margus Vellama, Aare Selge,
Vello Lillipuu.
Täname võistlust auhindadega toetanud AS-iWürth!
Sari jätkub sügisel taas 4-etapilisena
ja siis selguvad juba ka karikavõitjad 8
etapi kokkuvõttes.
Ambla Spordiklubi poolt
korraldataval maastikurattasõidu 3-etapilisel Timeks CUP
esimesel osavõistlusel tuli starti 41
ratturit. Oma võistlusgruppide paremad olid:

Maikuu spordisündmustest
M-12 Kevin Lootus, Jarmo Kaasiku,
Martin Mihkel Meidla;
M-14 Kert Puusta, Alvar Urbas, Ragnar Mednikov, Kaarel Kasper Kõrge;
N-14 Eve Kirsipuu, Kaidy Kaasiku,
Keidy Kaasiku;
N-18 Greete Steinburg;
N sen. Jana Matvejeva,Vilve Pilv;
M-16 Mikk Altermann, Hanno Peipsi,
Kert Nansep;
M-18 Rainer Neidra, Siim Jalakas;
U-23 Raido Saar, Siim Holtsmann,
TaaviVeelmaa;
M sen. Ivar Pilv, Peeter Puhke, Enno
Eilo;
M-39 Danek Laanela, Kaido Kriisa,
Aivar Lagenõmm.
Seeriavõistluse 2. etapp toimub 21.
juunil algusega kell 12 Kangrumäel.
Ambla valla noored jalgpallipoisid mängisid edukalt vendade
Roobade KV-l Roosna-Allikul. P-12
turniiril tuli meie võistkond III kohale. Meeskond mängis koosseisus: Kaur
Lillevälja, Johannes Jürisson, Jan-Are
Nursi, Enno Tubin, Veikko Väisänen,
Kalmer Külv, Simo Lanto ja Hendrik Kurganov. P-16 turniiril aga meie

valla meeskond kaotusekibedust ei
tundnud ja tuli turniiri võitjaks. Esikoha tõid meie meeskonnale Rene
Puhke, Kristjan Tamtik, Geir Pärtel,
Mart Prosin, Markus Leemet, Kerdo
Teor, Ranno Lepasepp, Kalmer Nelke
ja Markus Voolmaa. Meie võistkondade parimateks mängijateks tunnistati
Veikko Väisänen ja Rene Puhke. Tubli
esinemise eest said poisid võimaluse
sõita kaasa elama Tallinnas toimuvale
U-19 eliitliiga mängule Eesti–Saksamaa. Nüüd ootab jalgpallipoisse ees
5-päevane ühine jalgpallilaager Ambla
vallas koos külalistega Soomest Taipalsaari vallast.
Ambla valla MV-l kergejõustikus osales kokku 14 võistlejat, neist
kaugemad tulid võistlema Valgast ja
Harjumaalt. Parimad tulemused sündisid meeste arvestuses, kus Lauri
Kadakas Saue vallast jooksis 100 m
11,31-ga, 400 m 55,9-ga ja hüppas
kaugust 6.28; Romet Ruse Ambla vallast heitis ketast 38.05 ja tõukas kuuli
11.82; Margus Porkveli Ambla vallast
ja Marek Luts Valgast jooksid 1500 m
vastavalt 4.42,2-ga ja 4.45,5-ga. Häid

tulemusi näitas ka KJK Tipp esindaja Anu Ellam, kes viskas oda 37,22 ja
heitis ketast 37,54. Medaliarvestuses, kus liideti kuni kolme parema ala
punktid, tulid parematele kohtadele:
T Marelle Kask,
P Rico Rohi,
N Anu Ellam,
M Lauri Kadakas, Romet Ruse, Margus Porkveli;
N vet. Lia Jamnes;
M vet. Priit Ernesaks,Vello Petter,Veljo Permjakov.
Ambla Külaliiga 2009 jalgpalliturniiril osaleb 7 võistkonda ligi
80 mängijaga: FC Päästjad, FC Ekvaator, FC Sport, JK Välk ja Pauk, JK
Ummistus, Kossutiim ja Roosad Pantrid. Mängud toimuvad tavalisest väiksemal väljakul lihtsustatud reeglitega kolmapäeviti Aravetel ja laupäeviti
Amblas Arulageda jalgpalliväljakul.

Leo Matikainen,
valla spordijuht

TEADE
Aravete Spordihoone on avatud 19. juunini kell 17–20.

Spordiüritused juunikuus
3. juunil kell 18.00 Külaliiga jalgpall, Roosad Pantrid – Kossutiim,
Aravete.
6. juunil kell 12.00 Külaliiga jalgpall, 1. ja 2. vooru mängud, Arulageda.
kell 12.45 Ambla – Taipalsaari jalgpallis, 1. poolaeg;
kell 13.30 Külaliiga jalgpall, 1. ja 2.
vooru mängud;

kell 14.15 Ambla – Taipalsaari jalgpallis, 2. poolaeg;
kell 15.00 Külaliiga jalgpall, 3. ja 4.
vooru mängud.
10. juunil kell 18.00 Külaliiga jalgpall, FC Päästjad – JK Ummistus,
Aravete.
13. juunil kell 12.00 Külaliiga jalgpall, 5 ja 6. vooru mängud, Arulageda.

20. juunil kell 12.00 Rannavolle
SV 1. etapp, Aravete.
21. juunil kell 12.00 Timeks cup
maastikurattasõidu SV 2. etapp,
Kangrumägi.
23. juunil kell 18.00 Jaanipäeva
jalgpall VANAD – NOORED, Arulageda.
26.–28. juunil Eesti valdade XVII
Suvemängud, Kohila.

Käravete saab endale võrkpalli liivaväljaku
aikuu kolmandal nädalal eraldati maksimaalne võimalik sumKülaselts on leidnud võimaluse Käravete järve äärse maa munitsipaM
sõlmis Käravete Küla Selts ma kohaliku tähtsusega projektidele omavahendite arvelt tellida väljaku- liseerimiseks. Tänaseks on positiivne
ehituslepingu võrkpalli liiva- ehk 25 000 krooni. Lisaks toetas pro- le nõudmistele vastavad võrgupostid, otsus langetatud ning külaselts esitab
väljaku ehk rannavolle väljaku
rajamiseks. Ehitatava väljaku
asukoht Käravete koolipargis
on määratletud ning ehitustööd käivituvad mai lõpunädalal. Liivaväljak ehitatakse vastavuses siseriiklikele võistlustele
esitatavate nõuetega. Ehitajaks
onTKM Ehitus OÜ.
Väljaku ehitamise kogumaksumus
on 73 561 krooni ja selle toetuseks
taotles Käravete Küla Selts toetust
kohaliku omaalgatuse programmi
(KOAP) 2008. aasta II taotlusvoorust.
Taotlus rahuldati täies ulatuses ning

jekti Ambla Vallavalitsus 48 561 krooniga. Siirad tänud meie ettevõtmiste
toetajatele ning loodame teie jätkuvat
toetust Käravete mitmekülgsemaks
muutmisel. Usun, et külaseltsi tegevus kooskõlas seltsi poolt koostatud ja
kinnitatud küla arengukavaga, arvestades seejuures valla arengukava, aitab
oluliselt parandada piirkonna elukeskkonda, tõsta selle atraktiivsust.
Võrkpalli liivaväljaku rajamine on
jätkuetapiks Käravete koolipargi väljaehitamisel ja Andres Pohla koostatud pargi haljastusprojektis kavandatu
elluviimisel.

mis ehituse käigus ka paigaldatakse.
Loodame väljaku ehituse lõpuks leida
võimalusi välisvõrgu ning piiride soetamiseks. Koos ehitajaga kavandame
väljaku valmimise vahetult jaanipäeva
eel, millega loome kõik eeldused sisukaks rannavolle hooajaks meie oma
kodupargis.
Pargi arendusprojekti raames on
külaselts eelnevate projektitaotluste
toel rajanud samasse laste mänguväljaku. Järge ootavad sama projekti raames
vaatesillad järve kaldal, tantsupõrand
jm. Käravete Küla Seltsi algatusel on
vallavolikogu otsusega esitatud taotlus

lähiajal taotluse Ambla vallale nimetatud maa kasutusvaldusesse andmiseks.
Maa kasutusvaldus annab õiguse järve
kaldale silla või muu sarnase ehitise rajamiseks loa taotlemiseks.
Veel sel aastal kavandame silla ehitamiseks toetuse taotluse esitamist
kohaliku omaalgatuse programmi
(KOAP).
Ilusaid suveilmu soovides,
Harri Lepamets,
MTÜ Käravete Küla Selts juhatuse
esimees, rannavolle väljaku
ehitamise projektijuht
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Õnnitleme juunikuu eakaid
sünnipäevalapsi!
JEKATERINA KALME
KAMILLA NARITS
HILDA SAVOLAINEN
BENEDIKT DISKO
VILMA ALAKÜLA
ARVO MAAREND
ENGELHARDT TAEL
ARVI RAIK
ELMAR TÕLDSEPP
SILVIA SUI
ASTA KASEVÄLI

AINO-LUULE-KLAUDIA
NÄKK
PILVI KÕIVA
LEILI EPLIK
LAINE RANDLA
MAIRE SAAME
HELVE KUIMETS
JAAN PAPPA
ERIKA LIIGE
MAIE KELGO
VILMA KÕIV

Tähelepanu, Ambla valla külade õngitsejad!
Kangrumäe selts korraldab V Ambla valla küladevahelised
õngitsemisvõistlused Preediku järvel laupäeva, 27. juuni
hommikul kell 6.
Võistlusklassid: mehed, naised, noored ja küla.
Marta Kondas,
MTÜ Kangrumäe Külakultuuri Edendamise Selts
KASUTADUD RIIETE KAUPLUS ARAVETEL
(endine side pood)
E–R 10–17, L 10–14

TEATED
Aravete Raamatukogu on
suletud 15. juunist kuni 10.
juulini.
OÜ Silmarõõm vastuvõtt
reedel, 12. juunil kell 10–12
Ambla Kultuurimajas ja kell
13–16 Aravete Kultuurimajas.
Eelnev registreerimine
telefonil 383 4242.
Aravete Aiand
Müügil suvelilled, taimed, lõikelilled. Avatud E–L kell 10–18,
P kell 11–16.
Asume Aravetel Mäe tänaval.
Tel 5346 0616; www.araveteaiand.ee
Lugupeetud metsaomanikud!
Keskkonnaameti piirkondliku
metsandusspetsialisti Krist-

AMBLA
VALLALEHT

jan Mikola vastuvõttu Ambla
vallamajas ei toimu 4. juunil ja
18. juunil.
Info metsanduse küsimustes:
Jaanus Nilp, tel 384 8680, 510
9735.
Anda üürile 3-toaline korter
Aravetel. Info tel: 529 7960.
Saare Põrand OÜ müüb eksklusiivseid tamme- ja saarepuidust põrandalaudu (20 x
75; 120; 150; 175 x 300–3000
mm). Samas müüme soodsalt voodri-, lava-, terrassi- ja
höövellaudu (haab, must lepp,
lehis). Eritellimusel mööbel
(tamm, saar).
Transpordi võimalus.
Lisainfo www.saareporand.ee,
tel 564 4757 Madis.

Pühapäeval, 7. juunil kell 12
KOLMAINUPÜHA armulauaga.
Teenib EELK Tapa Jakobi koguduse õpetaja Reet Eru.
Pühapäeval , 14. juunil kell
12 2. pühapäev pärast nelipüha armulauaga.
Pühapäeval, 21. juunil kell
12 3. pühapäev pärast nelipüha armulauaga.
Teisipäeval, 23. juunil kell 13
Võidupüha palvus.
Pühapäeval, 28. juunil kell
12 4. pühapäev pärast nelipüha armulauaga.
Pühapäeval, 5. juulil kell 12
5. pühapäev pärast nelipüha
armulauaga.

Pühapäeval, 12. juulil kell 12
KULDLEER armulauaga. Alanud on registreerimine kuldleeri koguduse kantseleis ning
lauatelefonil 3834 033 ja mobiilil 5647 1859.
Palvused Ambla kirikus teisipäeviti kell 9.30.
Kirik avatud reedeti kell 15–
18, laupäeviti ja pühapäeviti
kell 11–18.
SURNUAIAPÜHAD:
Sipelga kalmistul 24. juunil kell
12.
Aegviidu vanal kalmistul 19.
juulil kell 14.
Ambla kalmistul (kirikus) 2. augustil kell 12.

Teadaanne koerte ja kasside omanikele
marutaudivastasest vaktsineerimisest
Vastavalt kehtivale seadusandlusele kuuluvad kõik
koerad ja kassid vaktsineerimisele marutaudi vastu.
Marutaudi vastu vaktsineeritakse üks kord aastas, alates 3
kuu vanusest. Kogunemispunktis on vaktsineerimine tasuta. Koduvisiidid on eelneval kokkuleppel tasulised. Enda ja
teiste loomade turvalisuse huvides peab koer olema kindla
rihma otsas (soovitavalt suukorviga).
Kui keegi soovib oma loomale kompleksvaktsiini (koerte
katk, parvo, hepatiit, leptospiroos, marutaud – tasuline), palun enne vaktsineerimist kohapeal teatada.
Info telefonil 385 9033 või 514 3630.
Kogunemispunktid esmaspäeval, 8. juunil:
Aravete, Sauna 1 (endine Sauna pood) 14.00–15.30
Käravete vana kaupluse parklas
18.00
Ambla kiriku parklas
18.45
Jõgisoo korterelamute juures
19.30
Aravete Agro kontori parklas
20.15
KETE vana kaupluse parklas
21.00
Roosnas teostab vaktsineerimist Signe Orav, aeg omavahelisel kokkuleppel (tel 508 4237).
Jüri Kommusaar, volitatud veterinaararst, tel 514 3630

Perearst Enn Sults teatab:
9. ja 10. juunil on pereõdede Marika Luiski ja Laile Bergi täiendusel
viibimise tõttu Ambla arstipunkt suletud, Enn Sults võtab vastu nendel päevadel ainult Aravetel tavalistel vastuvõtuaegadel: 9. juunil kell
14–17.30 ja 10. juunil kell 8–12.
Enn Sults on puhkusel 15. juunist kuni 5. juulini ja 3. augustist kuni
16. augustini. Marika Luisk Aravetel ja Laile Berg Amblas töötavad sellel ajavahemikul tavapärastel vastuvõtuaegadel.
Marika Luisk ja Laile Berg on puhkusel 6. juulist kuni 2. augustini,
Enn Sults võtab sellel ajal vastu Aravetel tavapärastel vastuvõtuaegadel ja Amblas ainult teisipäeviti kell 8–10.
Palun Ambla piirkonna patsientidel enne Laile Bergi puhkusele
jäämist välja võtta krooniliste haiguste puhul regulaarselt tarvitatavate ravimite retseptid. Samuti ei saa puhkuste perioodil võtta kohapeal plaanilisi analüüse (kolesteroolid, maksaproovid, keskmised kolme kuu suhkrud jt). Analüüse tulge tegema siis, kui puhkused läbi on,
kuna üksi lihtsalt ei jõua kõike teha.

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

