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Võidupühal peeti Amblas
Järvamaa maakaitsepäeva
M

aakaitsepäeva
korraldasid Kaitseliidu Järva Malev,
Üksik-Sidepataljon, Järva Maavalitsus, Ambla Vallavalitsus, teised
omavalitsused ning politsei.
Maakaitsepäeva üritused algasid
Amblas 23. juunil kell 13. Üritusi oli
mitmesuguseid ja tegemist jätkus kõigile huvilistele: oli vaadata sõjatehnikat,
sai kaitseliitlaste juhendamisel püssi ja
vibuga märki lasta, nägu kaitsevärviliseks maalida, puude vahele paigaldatud
köisrajal turnida. Süüa pakuti hernesuppi. Laadal kaubeldi nii näputöö, söödava
kui ka Järvamaa koguteostega. Kontserdi andsid Ambla valla taidlejad. Tunnustati tublimaid katseliitlasi.
Erukapten Alfons Jakobson tõi Jõgevalt võidupüha paraadilt Amblasse presidendi poolt läkitatud võidutule, millega
Järva maavanem Üllar Vahtramäe läitis tõrvikud kõigi omavalitsuste juhtide
käes, et nendest tuledest saaks süüdata
Järvamaa jaanituled.
Päeva lõpetuseks avati Ambla külaplats, kus on väike vabaõhulava ja tantsupõrand. Ambla kultuurimaja pargi
ja külaplatsi ehitamist korraldab Kangrumäe Külakultuuri Edendamise Selts
Marta Kondase eestvedamisel. Lava ja
tantsukoha tarvis saadi toetust kohaliku
omaalgatuse programmist ja Ambla Vallavalitsuselt.
Õhtul süüdati uue külaplatsi kõrval ka
Ambla jaantuli.

Teated ja
reklaam

Fotod A. Ansberg

Spordielu

2

 nr 7 (188) juuli 2009

Volikogust

V

olikogu järjekordne istung toimus 18. juunil
Aravete moto- ja vabaajakeskuses.
Volikogu liikmetele andsid ülevaate planeeritavast Aravete Biogaasi koostootmisjaamast Hendry Uljas
ja Priit Mihklesaar. Biogaas on Mägise suurfarmi, teiste Aravete Agro
farmide ja Tammsaare osaühingus
toodetud sõnnikust saadav gaas, mis
sisaldab meile kõigile balloonigaasis
tuttavat metaani. Saadakse see sõnnikust kääritamise teel spetsiaalsetes kääritustankides, puhastatakse
ja edasi käivitatakse gaasiga sisepõlemismootor, mis toodab elektrit ja
lisaks soojusenergiat. Piltlikult öeldes on võimalik „kõhutuulest” saada
elektrit ja sooja.

Koostootmisjaam läheb maksma 60–70 miljonit krooni. Ettevõttel on plaanis lähiajal esitada
Keskkonnainvesteeringute
Keskusele taotlus selle projekti kaasfinantseerimiseks. Väikene toetus,
üle 3 miljoni krooni on saadud juba PRIA-lt. Asjade laabudes võiks
koostootmisjaama ehitus alata tänavu hilissügisel ja esimene elekter
ja soe tulla jaamast järgmisel aastal sügiseks. Jaamal on planeeritud
võimsust nii palju, et see suudaks
enam-vähem katta Aravete asula
soojatarbe. Samas võimaldab koostootmisjaam hoida kütte hinna madalama, võrreldes põlevkiviõli hinnaga.Vaid kõige käredama pakasega
oleks vaja täiendavalt lisaks kütta
õliga.
Aravete peaks vabanema ebameeldivast heitgaaside lõhnast, mis

AMBLA VALLAVOLIKOGU OTSUS

pärineb põlevkiviõli põletamisest.
Kaduma peab ka ebameeldiv sõnniku lõhn, mis kaasneb praegu selle
laotamisega, sest kääritatud sõnnikust saadaval väetisel säilib vaid ca
10% selle esialgsest lõhnast, kusjuures selle mineraalne väärtus taimede jaoks kasvab.Täiendava sissetuleku võivad saada ka teised talunikud,
kes soovivad müüa oma taimekasvatusjääke – kuivatusjäägid, põhk,
riknenud teravili. Tulevikus muutub kindlasti tasuvaks spetsiaalselt
koostootmisjaamale
kasvatatud
taimne tooraine. Mõtelda võib tulevikus ju ka sellele, et ühendada
edaspidi Maarjamõisa asula Aravete
tsentraalsesse küttesüsteemi ja minna jälle üle kesksele küttele. Kokkuvõttes võidavad kõik: Aravete elanikud odavama kütte ja puhtama õhu
arvel, kõik vallaelanikud, kes vaba-

Vello Teor, volikogu esimees

Avaliku enampakkumise teade
mbla Vallavalitsus kuulutab eraldi ruumi: garaaž (68,1 m ), 5 klas- nr 1120105842 Swedbankis 13. juuA
välja Ambla Lasteaed-Põ- siruumi (48,6 m , 36,3 m , 30,7 m , liks 2009. Kirjalikust enampakkumihikooli kõrvalhoone (välja ar- 68,5 m ja 72,2 m ), 3 koridori (1,6 sest võivad osa võtta kõik füüsilised ja
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vatud katlaruum 23,1 m ) üldpinnaga 423,5 m2, asub aadressil
Pikk tn 37, Ambla alevik, rendile andmiseks kirjaliku enampakkumise.
Hoone on ühekordne, vundament
– betoonlintvundament, kandekonstruktsioon – silikaatkivi, vahelaed –
raudbetoonpaneelid, katusekate –
eterniit, välisviimistlus – puhasvuuk,
üldpind 423,5 m2. Hoones on 16
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m , 35,8 m ja 25,0 m2), 3 WC-ruumi (2,2 m2, 4,8 m2 ja 1,3 m2), 2 pesuruumi (8,2 m2, 1,4 m2) ja panipaik
(18,8 m2). Hoones on lokaalne külm
vesi ja kanalisatsioon, elektrivarustus
3*380V, peakaitse 32 A.
Rendi alghind on 3338 krooni
kuus, tagatisraha 330 krooni ja osalustasu 100 krooni. Tagatisraha 330
krooni ja osalustasu 100 krooni kanda
Ambla Vallavalitsuse arveldusarvele
2

Vello Teor, volikogu esimees

Ambla, 18. juuni 2009 nr 34
Ambla Vallavolikogu 2009. aasta valimiseks valimisringkonna
moodustamine, ringkonna piiride ning mandaatide arvu kindlaksmääramine
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 13 ja Kohaliku omavalitsuse
volikogu valimise seaduse § 8 lg 1 ja lg 5, § 9 lg 1 alusel,
Ambla Vallavolikogu otsustab:
1. Moodustada Ambla Vallavolikogu 2009. aasta valimiseks Ambla valla haldusterritooriumil üks valimisringkond mandaatide arvuga 13.
2.Valimisringkonna nr 1 piirid kattuvad Ambla valla haldusterritooriumi piiriga.
3. Otsus jõustub 22. juunil 2009. a.
4. Avalikustada otsus Ambla Vallavalitsuse stendil, Ambla valla veebilehel, valla
raamatukogudes ja vallalehes.
5. Käesoleva otsuse peale võib esitada Ambla Vallavolikogule vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul, arvates otsuse teadasaamise päevast või päevast, millal oleks pidanud otsusest teada saama, või esitada kaebuse Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul
arvates otsuse teatavakstegemisest.

Vello Teor, volikogu esimees
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nevad ebameeldivast sõnniku lõhnast, ja lõpuks Eesti riik, sest on vaja vähem kaevandada põlevkivi. Nii
et kasu sellise jaama käivitumisest
oleks üsna laialdane.
Volikogu otsustas järgmise volikogu koosseisu liikmete arvu. Neid
on 13. Viimase 18 aasta jooksul on
Ambla valla elanike arv langenud
umbes 1000 inimese võrra ja seepärast on asjakohane vähendada ka
volikogu liikmete arvu. Valimisringkondi on edaspidigi üks. Kinnitasime valimisteks uue valimiskomisjoni koosseisu.
Volikogu soovib kõigile ilusat toimekat suve ja veidigi puhkust sinna
vahele. Et põllul kasvaks hea saak ja
et see oleks võimalik ka salve koguda, et siis sügisel jälle uue hooga
edasi minna.

AMBLA VALLAVOLIKOGU OTSUS

Ambla, 18. juuni 2009 nr 33
Ambla Vallavolikogu järgmise koosseisu liikmete
arvu määramine
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 12, Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 7 lg 1, 2 ja 3 alusel,
Ambla Vallavolikogu otsustab:
1. Määrata Ambla Vallavolikogu järgmise koosseisu liikmete
arvuks 13 liiget.
2. Otsus jõustub 22. juunil 2009. a.
3. Avalikustada otsus Ambla Vallavalitsuse stendil, Ambla valla
veebilehel, valla raamatukogudes ja vallalehes.
4. Käesoleva otsuse peale võib esitada Ambla Vallavolikogule
vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul, arvates otsuse teadasaamise päevast või päevast, millal oleks
pidanud otsusest teada saama, või esitada kaebuse Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva
jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.
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juriidilised isikud. Pakkumise võitjale
saadetakse vastav teade koos õigusakti ärakirjaga pakkumise tulemuste
kinnitamise kohta. Teates märgitakse
rendilepingu sõlmimise aeg ja koht.
Kui pakkumise võitja ei ilmu mõjuva
põhjuseta ettenähtud tähtaja jooksul
rendilepingu sõlmimisele, kaotab ta
õiguse rendilepingu sõlmimiseks ja
tagatisraha. Vara antakse rentnikule
kasutusse peale rendilepingu sõlmi-

mist ühe nädala jooksul.
Avaliku kirjaliku enampakkumise
pakkumuste esitamise tähtaeg on
13. juuli 2009. a kell 16.00. Pakkumused esitada kinnises ümbrikus
pealkirjaga „Enampakkumine Pikk
37 kõrvalhoone, mitte avada enne 14.
juulit 2009” aadressil Lai 22, Ambla,
73502 Järvamaa. Pakkumused avatakse vallavalitsuse istungil 14. juulil kell
10.00 aadressil Lai 22, Ambla.
Lisainformatsioon Ambla Vallavalitsusest Lai 22, Ambla või telefonil
383 4244.
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Teadaanne Järvamaa maakonnaplaneeringu
teemaplaneeringu „Maakonna sotsiaalne
infrastruktuur” avaliku väljapaneku kohta

J

ärva maavanem võttis 2.
juuni 2009. a korraldusega
nr 345 vastu Järvamaa maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu „Maakonna sotsiaalne
infrastruktuur”.
Alates 12. juunist kuni 10.
juulini 2009. a toimub nimetatud
teemaplaneeringu avalik väljapanek
Järva Maavalitsuses, Paide Linnavalitsuses ja Järva maakonna vallavalitsustes. Avaliku väljapaneku ajal on
Järva Maavalitsuses tööaja jooksul
tagatud huvitatud isikute juurdepääs

kõigile planeeringuga seotud materjalidele ja informatsioonile.
Planeerimisseaduse § 20 lõike 1
kohaselt on igal isikul õigus avaliku
väljapaneku ajal esitada Järva Maavalitsusele ettepanekuid ja vastuväiteid
planeeringu kohta.
Teemaplaneeringu
„Maakonna sotsiaalne infrastruktuur“ algatas
Vabariigi Valitsus 31.01.2005 korraldusega nr 48 kehtivate maakonnaplaneeringute täpsustamiseks ja
täiendamiseks. Teemaplaneeringu
eesmärk on sotsiaalsete teenuste

kättesaadavuse tagamise otstarbekaimate lahenduste leidmine Järvamaa
eri piirkondadele. Planeering annab
alused maakonna sotsiaalse infrastruktuuri optimeerimiseks ja arendamiseks ning loob eeldused haldussüsteemi korrastamiseks.
Enne vastuvõtmist on teemaplaneering kooskõlastatud Haridus- ja Teadusministeeriumi, Kultuuriministeeriumi, Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeeriumi,
Põllumajandusministeeriumi ja Sotsiaalministeeriumiga, samuti Järva

maakonna kohalike omavalitsuste
ja naabermaakondade maavalitsustega. Kooskõlastamise käigus tehtud parandus- ja täiendusettepanekud, millega planeeringu koostamist
koordineeriv komisjon arvestas, on
planeeringusse sisse viidud.
Teemaplaneeringuga saab alates
12. juunist tutvuda ka Järva Maavalitsuse kodulehel aadressil www.jarvamv.ee.
Teemaplaneeringu avalik arutelu toimub Järva Maavalitsuses 15.
juulil 2009 algusega kell 16.

Täiskasvanute rehabilitatsiooniteenuseks
on sel aastal vähem raha

K

äesolevaks aastaks on Sotsiaalkindlustusamet sõlminud halduslepingu
75 rehabilitatsiooniteenust osutava asutusega. See on rohkem kui möödunud aastal. Samas rahalisi vahendeid on möödunud aastaga võrreldes tunduvalt vähem.
Tänavune eelarve on veidi üle 84 miljoni krooni, mis jaotub võrdselt puudega täisealiste ja puudega laste vahel – mõlemale grupile 42 miljonit
krooni. Laste eelarve sisaldab ka eelmisel aastal
rehabilitatsiooniteenuseks kasutamata jäänud raha
ning kõik senised taotlused on rahuldatud. Kahjuks ei saa sama öelda täisealiste kohta. Täisealistele puudega inimestele osutati rehabilitatsiooni-

teenust eelmisel aastal ligi 66 miljoni krooni eest.
Sel aastal on raha tunduvalt vähem. See võib tähendada rehabilitatsiooniteenusele soovijate kauakestvaid järjekordi ja võimalik, et ootaja kannatus
katkeb.
Sotsiaalkindlustusamet soovitab
Inimene, kes on end registreerinud rehabilitatsiooniteenuse järjekorda, kuid kellele rehabilitatsiooniasutus teatab, et planeeritust väiksemate
võimaluste tõttu talle kokkulepitud ajal teenust
osutada ei saa, võib:
leppida teadmisega, et järjekord niipea ei saabu
ja jääda ootele sama teenuseosutaja juurde;

Kestab 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 AmblaVallamajas.
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.

pöörduda sama, juba olemasoleva suunamiskirjaga teise rehabilitatsiooniasutusse, kus on lühem
järjekord.
Rehabilitatsiooniteenuse järjekorra andmed on
kättesaadavad sotsiaalkindlustusameti kodulehel
www.ensib.ee. Andmeid uuendatakse üks kord
kuus. Informatsiooni saab ka infotelefonil 16106.
Kui suunamiskirjal märgitud kalendriaasta jooksul rehabilitatsiooniteenust järjekorra pärast kasutada ei saa, siis kehtib sama suunamiskiri kuni teenuse saamiseni. Kulu kaetakse selle kalendriaasta
rahast, millal teenust tegelikult osutati.
Elve Tonts,
Sotsiaalkindlustusamet

Ettepanekuid Ambla valla
arengukava muutmiseks saab
esitada kuni 1. augustini

A

mbla Vallavolikogu hindas maikuu istungil
Ambla valla arengukava täitmise 2008. aastal
heaks ning algatas arengukava muudatusettepanekute kogumise.
Muudatusettepanekud tuleb esitada 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. aastal” 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
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Suitsuandur on alates juulist igas kodus kohustuslik

S

elle aasta 1. juulist on suitsuandur igas kodus kohustuslik. Nõude mõte on vähendada tulesurmade arvu ja
tulekahjude hävitavaid tagajärgi kodudes.
Suitsuandur tulekahju ära ei hoia,
kuid aitab tekkinud põlengule õigel
ajal jälile saada. Tulekahju saab ära
hoida ainult inimene ise oma tegevusega või jättes hoopistükis mõned
asjad tegemata. Suitsuanduri paigaldamine on üks samm ette mõtlemine ning piltlikult öeldes plaan B juhuks, kui kodus peaks siiski midagi
kärssama või põlema minema. Plaan
A on tulekahju ärahoidmine.
Lisaks sellele, et tulekahju tõttu
sureb igal aastal Eestis hulk inimesi, hävivad tules inimeste asjad, mis
tuleb normaalseks elukorralduseks
pärast tulekahju taastada. Ka igapäevaste tarbeesemete korraga asendamine võib osutuda väga suureks
väljaminekuks. Peale otsese ärapõlemise muudavad kodu sisustuse kasutamiskõlbmatuks kõrge kuumus,

tahm ja tulekustutusvesi. Kes ise tulekahju üle elanud, need teavad.
Millist suitsuandurit
valida?
Andureid, mis tulekahjule reageerivad, on mitut tüüpi. Millist siis ikkagi
valida? Esmalt võib andureid liigitada
selle järgi, millisel toiteallikal nad töötavad. On andurid, mis tuleb ühendada vooluvõrku, ja patareitoitel töötavad andurid.Vooluvõrku ühendatavate
andurite puhul on enamasti tegemist
juba tulekahjusignalisatsiooniga, mida
tohib paigaldada ainult litsenseeritud
paigaldaja. Paljudesse uutesse elumajadesse on sellised tulekahjusignalisatsioonid sisse ehitatud ning nendes kodudes on suitsuanduri nõue täidetud.
Kus sisseehitatud tulekahjusignalisatsiooni ei ole, tuleb paigaldada patareitoitel suitsuandur, mille patareid
tuleb vahetada kord aastas.
Patareitoitel suitsuandureid on kahte tüüpi: optilised ja ioonsuitsuandurid. Optilise suitsuanduri sees on
kamber, milles valgusvihk. Tulekahju

korral tungib suits kambrisse ning valgusvihk murdub ja andur hakkab alarmi andma.Valgusvihu võib katkestada
ka tolm, veeaur või andurisse roninud
putukas. Sellepärast tuleb andurit regulaarselt hooldada, pühkides sealt
tolmu, ning paigaldada andur kohta,
kus see valeteateid ei annaks. Aurude
tõttu ei ole andurile sobivad paigalduskohad vannituba ja köök.
Ioonandur reageerib põlemise
korral õhus lenduvatele osakestele.
Ka ioonandureid tuleb hooldada.
Ioonandur avastab paremini lahtise leegiga põlengukoldeid. Optiline
andur on efektiivsem hõõgumisega
seotud tulekollete avastamisel, kus
tuleb palju suitsu.
Kui koju paigaldada ainult üks andur, soovitame optilist andurit, sest
kodus on palju materjale, mis süttides esmalt hõõguvad, ning optiline andur avastab sellise tulekahju varem. Kui koju paigaldada mitu
suitsuandurit, on parema tulemuse
saavutamiseks mõistlik paigaldada
erinevatesse ruumidesse erinevat

tüüpi andurid.
Kui kodus on üks suitsuandur, on
kõige sobilikum see paigaldada magamistubade vahelisse koridori. Kui
kodus on mitu suitsuandurit, panna
need magamistubadesse ja elutuppa.
Kööki ei tasu suitsuandurit paigaldada, toidu valmistamisel hakkab
andur valehäiret andma. Valehäireid
võivad põhjustada ka veeaur ja ehitustööde tolm.
Suitsuandur tuleb lakke kinnitada
kruvidega. Kleebitud andur võib alla kukkuda ning puruneda. Kruvid ja
tüüblid on suitsuanduriga kaasas.
Suitsuanduri patareid tuleb vahetada keskmiselt üks kord aastas. Andur annab patarei tühjenemisest ka
ise märku vaiksete signaalidega.
Suitsuandurist on kasu ainult siis,
kui see on lakke paigaldatud ning patarei on täis.
Suitsuanduri töökorras olekut
saab kontrollida anduril olevat testnuppu vajutades.
Sirle Matt, Lääne-Eesti
Päästekeskus

LEADER kevadvooru toetused on jagatud,
sügisvooru tähtaeg on 30. september

A

renduskoja LEADER tegevusgrupi kevadvooru
projektide tulemused on teada. Ambla vallast said toetuse
järgmised projektid.
Meetmest 1.1 (kohaliku elukeskkonna arendamise investeeringutoetus) toetati MTÜ Tammiku Talumuuseum projekti „MTÜ
Tammiku Talumuuseum-rahvamaja rekonstrueerimise põhiprojekt”
171 382 krooniga ja MTÜ Sääsküla
Huviklubi projekti „Sääsküla külahoone ehitusprojekt” 114 696 krooniga.
Meetmest 1.2 (seltsitegevuse, spordi ja kultuuripärandi väärtustamine läbi omaalgatusliku tegevuse) toetati MTÜ Sääsküla
Huviklubi projekti „Harrastustaidlejate kontsertsari „Tunne naabrit”
50 000 krooniga ja MTÜ Sääsküla
Külaselts projekti „Sääsküla III külapäev 1. augustil 2009. a Arulepiku
talus” 19 000 krooniga.
Meetmest 2.1 (ettevõtluse arendamise toetus) ei toetatud ühtegi
Ambla vallast esitatud projekti.

Meetmest 2.3 (siseriikliku ja
rahvusvahelise koostöö arendamine) toetati MTÜ Ambla Metsaühistu projekti „Soome metsakultuuri tutvustajate vastuvõtt” 12 636
krooniga.
Kokkuvõttes võib öelda, et
Arenduskoja piirkonda kuuluvatest
omavalitsustest näitasid Ambla valla
seltsid ja ettevõtjad kõige tagasihoidlikumat huvi LEADER programmist
toetuse taotlemise vastu. Ometi on
toetuse abil võimalik vägagi palju ära
teha. Kel endal ideid napib, vaadake
toetatud projektide nimekirju Arenduskoja veebilehel http://arenduskoda.ee.
Tähelepanu! LEADER projektide sügisese taotlusvooru
tähtaeg on 30. september. Sügises taotlusvoorus võetakse vastu
taotlusi meetmetest 1.2 ja 2.3 toetuse taotlemiseks.
Meetme 1.2. „Seltsitegevuse, spordi ja kultuuripärandi
väärtustamine läbi omaalgatusliku tegevuse” raames toe-

tatakse järgmisi tegevusi: kohalike
ühenduste sisemine tugevdamine ja
teadlikkuse suurendamine (koolitus- ja 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).
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. Täpsem info on veebilehel http://arenduskoda.ee.
Merike Koov, arendusnõunik

AMBLA VALLALEHT
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LEADER-tegevusgrupi õppereis Taani

M

TÜ Arenduskoda korraldas 8.–14.
juunil LEADER-programmi raames
õppereisiTaani, et tutvuda sealse Djurslandi tegevusgrupiga. Õppereis oli mõeldud
Arenduskoja aktiivsematele LEADER-tegevustes osalejatele, sh projektide hindamiskomisjonide liikmetele. Reisil osales
32 inimest Arenduskoja tegevusgrupi piirkonnast. Ambla vallast käisid reisil Marta
Kondas, Vello Teor, Arlet Palmiste ja Merike Koov.
Taani-poolne vastuvõtja oli Djurslandi tegevusgrupi tegevjuht Karen Just, kelle käest kuulsime
LEADER-programmi käivitamisestTaanis, sh Djurslandis.Taanis on kokku ca 50 tegevusgruppi. Djurslandi tegevusgrupp asub Jüüti poolsaare idaosas,
hõlmates kahte omavalitsust kokku ca 78 tuhande
elanikuga. See tegevusgrupp loodi alles 2007. aastal, nii et meie Arenduskoda on LEADER-tegevusgrupina tegutsenud aasta võrra kauem (2006. a suvest). Djurslandi tegevusgrupil on 120 liiget.Taanis
võivad tegevusgrupi liikmeteks olla erinevalt Eestis
kehtivatest reeglitest ka eraisikud.
Djurslandi tegevusgrupi nõukogu on 15-liikmeline: 4 elanike esindajat, 4 ettevõtjat, 4 mittetulundusorganisatsioonide esindajat, 1 kummastki liikmeks olevast omavalitsusest ja 1 maakonna poolt
nimetatud esindaja. Nõukogul on vähemalt 10
koosolekut aastas. Nõukogu liikmete tööd ei tasustata, hüvitatakse vaid sõidukulud.Tegevusgrupil on
üks palgaline töötaja (tegevjuht Karen Just), muu
tegevus toimub vabatahtlikkuse alusel. Erinevalt
meie Arenduskojast ei ole Djurslandi tegevusgrupi
liikmetel vaja tasuda liikmemaksu. Tegevusgrupp
teeb regulaarset koostööd omavalitsustega (kord
kuus ametlikud kohtumised), samuti tundub olevat tugev side maakonna tasandiga (maakond koordineerib tegevusi).
Tegevusgrupi strateegia koostamisse oli Kareni
sõnul kaasatud lai isikute ring ning seetõttu sai ka
strateegia ise väga lai (n-ö seinast seina). Põhilised
teemad on Djurslandi tegevusgrupil elukeskkond
ja maaelu edendamine, „vesi ja maa” – rannikuala
kasutamine ja majandamine, tööhõive ja ettevõtlus. Probleemiks on (nagu paljudel juhtudel meilgi) kontakti saamine ettevõtjatega.
Projektitaotluste vastuvõtmist alustati eelmisel
aastal, toetust sai 28 taotlust. Tänaseks on toimunud 4 taotlusvooru. Karen nimetas näiteid toetatud projektidest: ujumissild, puuetega inimeste
ettevõtte loomine, invatualeti ehitamine külamajja, noortekeskus, laste ja noorte spordiklubi, giiditeenus, näitused-muuseumid jne.Toetussumma on
10–650 tuhat Taani krooni (1 Taani kroon maksab
ca 2 Eesti krooni). Toetust saab taotleda 20–60%
projekti eelarvest, aga nagu Karen ütles, üle 50%
siiski ei taheta toetada. Toetus makstakse refinantseerimise põhimõttel nagu Eestiski. Ei taheta toetada eraomanduses olevaid objekte (hooneid), ei
toetata pilootprojekte. Karen Just nimetas kokku-

Reisikaaslased
võtvalt Djurslandi tegevusgrupi senised olulisemad
kogemused/õppetunnid LEADER-projektide rahastamisel:
koostöö on oluline, seda oleks vaja rohkem;
vabatahtlik töö on oluline;
paljud taotlejad tahavad toetuse abil renoveerida
oma eraomandit;
on tekkinud firmad ja erakonsultandid, kes
„haistavad raha” ja esitavad taotlusi;
taotletakse toetust projektidele, mille järele pole vajadust.
Külastasime ka kolme erinevat LEADERi rahaga
toetatud projekti. Üks neist oli Bønnerupi loodusMeie võõrustaja Karen Just näitab
Taani kaardil Djurslandi asukohta

maja-muuseum, mis asus mere ääres endise kalatööstuse jäähoidla ruumides. LEADER-toetusega
(500 tuhat Taani krooni) soetati ja korrastati rannakalapüügi teemalise näituse ekspositsioon: otsiti vanu rannakalurite töövahendeid, osteti need ära
ja korrastati väljapanekuks. Projekti läbiviijad olid
soovinud ka paigaldada hoonele uut katust, kuid seda ei toetatud, kuna hoone on eraomandis.
Teine projekti oli Fjellerupi küla vabaõhumuuseum, mida kohalik külaselts arendab LEADERtoetuse (464 tuhatTaani krooni) abil.Vabaõhumuuseumi idee seisneb kunagise mõisa (mille peahoone
on ära viidud Taani vabaõhumuuseumisse) tähistamises maastikul: peahoone alusmüüri väljakaevamises, endise mõisaaia korrastamises ja nn külaplatsina kasutamises. Fjellerupi külas elab alaliselt
400 elanikku, suvel kasvab see suvitajate arvel 10–
15 tuhandeni. Külaseltsi eestvedamisel on ehitatud
ilus ja avar külamaja avalikuks kasutamiseks (see oli

valminud juba enne LEADER-programmi).
Kolmas ja väga meeldejääv külastus oli Taani
mootorite muuseumi. See muuseum asub tüüpilises Taani talus, endistes loomapidamis- ja abihoonetes. Muuseum on tekkinud mootorite putitamise töökoda ja vastavat huvi omava talupidaja
eestvedamisel. Muuseumis on väljas üle 400 erineva mootori, enamus neist vanuses 70–90 aastat, kõik töökorras ja kenasti eksponeeritud. Meie
jaoks pandi uhkemaid mootoreid ka järjest käima
– töötasid tõepoolest. Muuseum sai LEADER-toetust 350 tuhat Taani krooni, millega korrastati ekspositsioon (värviti eksponaate, tehti ühtsed sildid ja
viidad) ning ehitati piirded ja siseteed (sh ratastooliga liikumiseks). Muuseas olgu mainitud, et muuseumi pilet maksab 40 Taani krooni.
Kokkuvõtteks võib öelda, et õppereisil saime
põgusa ülevaate LEADER-tegevuste korraldusest
Taanis ja nägime konkreetsete rahastatud projektide tulemusi. Kohati jäi mulje, nagu oleksime meie
oma LEADER-tegemistes taanlastest pisut ees.
Taanlased ja eestlased on paljuski sarnased. Siiski
torkas igal kohtumisel silma üks oluline erinevus:
kui meil ollakse uhked selle üle, kui palju keegi toetust sai (ja pahased siis, kui toetust ei saanud), siis
taanlased rõhutavad igal võimalusel seda, kui palju
nad ilma riigi, omavalitsuse või LEADERi toetuseta ära on teinud. Ka LEADERist on neil võimalik
taotleda maksimaalselt 60% (meil 90%) projekti
kuludest. Aga eks see näita ka majanduse ja ühiskonna arengutaset – meil on, mille poole püüelda.
Merike Koov, arendusnõunik

Mootorite muuseumis
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Maarjamõisa külaselts võtab hoogu üles

K

ülaseltsi ettevõtmiste eesotsas seisvad neli meest on
tavaks muutnud aasta tähtsamate sündmuste tähistamise ja
kevadised koristustalgud.
Kuigi Maarjamõisa külaselts registreeriti ametlikult alles 19.aprillil 2007,
pole külaelanikud ka enne seda sugugi
käed rüpes istunud. Külavanem Ants
Aasamets on enda meeskonda ehk
seltsi eestseisusesse kaasanud Viktor
Tõnissoni,Ants Siivardi jaVeljo Naaritsa. „Ega üksi ei suudaks ma midagi ära
teha, koos tulevad ka ideed ja lihtsam
neid ellu viia.Viktor on hea organisaator, Ants jagab tehnikat, Veljo toetab
juriidilise nõuga, ise oskan ülesandeid
delegeerida,“ pajatas külavanem.
Külavanema sõnul on kõige raskem inimesi ühistegevustesse kaasa tõmmata. Aga kes juba korra on
käed külge löönud ja kogenud oma
küla tunnet, seda järgmine kord pikalt paluda ei tule. „Kui keegi mida-

gi liigutama hakkab, siis tuleb keegi
teine ka juurde, kasvõi targutama,
kui midagi muud ei ole teha,” ütles Aasamets. Külas on väljakujunenud harjumus ühiselt tähistada aasta
tähtsamaid sündmusi – jaanipäeva ja
jõule –, aastatega on sellest saanud
tava. Näiteks jaanipäeva tähistamine
pole enam üksnes külarahva omaette koosistumine. „Eelmise aasta
jaanitulel oli vähemalt 150 inimest
kohapealt ja kaugemalt, lastele olid
mängud ja igaühele leidus tegevust,“
sõnas Aasamets.
Külarahvas on oma majade ümbrust ikka ise korras hoidnud, pargialuseid ja platse on aga koristatud talgute
korras.Tänavu tuli talgutele paarkümmend inimest, kelle abiga said korda
pargialused, koristatud ja põletatud
vanad lehed ja puuoksad ning mädanenud puid maha võetud. Pärast tööd
maitses hästi Moonika Boiseni keedetud hernesupp ja tassike teed.

Tänavused kevadkoristustalgud on läbi saanud ja aeg on
pruukosti võtta
„Rõõmu teeb, et noored on meie
tegemistes hakanud kaasa lööma,
külas toimib naabrivalve, selle eesotsas on Angelika Pormann,“ kiitis
külavanem.

Tulevikuplaanides on vaja teoks teha projekt, kus mõisapargi ühte nurka
tuleb laste mänguplats ja on ruumi ka
külaelanike koosistumise kohale.
Signe Kalberg

Preediku äärde kogunes rekordarv õngitsejaid

K

angrumäe seltsi korraldatavale V Ambla valla küladevahelisele õngitsemisvõistlusele kogunes 31 õngitsejat. Ilm
soosis osalejaid, kuigi tuul oli
keeranud end kirde suunda,
mille peale vana kalamees ütleb, et tuul puhub kala pannilt.
Kui esimestel võistlustel oli rohkem

mehi, siis seekord oli noori 7 ja naisi 9,
mehi osales 15. Küladest olid esindatud Aravete, Käravete, Ambla, Raka,
Reinevere, Mägise küla, külalisõngitsejad olid Albu valla Orgmetsa külast
ja Jõelähtme valla Kostivere alevikust.
Kuna külavanema osalemine andis 10
lisapunkti külade arvestuses, siis olid
kohal ka Reinevere ja Mägise külavane-

mad ningAmbla alevikuvanem. Kokku
püüti kahe tunni jooksul 2170 grammi
ahvenat ja särge. Noorte arvestuses oli
parim Kirsika Bazilenko, kes püüdis
50 g; naistest oli jätkuvalt parim Angela Kondas-Rämmeld (300 g), meeste
võidukarika sai teist aastat järjest Nikolai Bazilenko (350 g). Külade karika
viisid kaasa külalised Kostiverest, kes

kuuekesi kokku püüdsid peaaegu pooled üldse püütud kaladest.
Tänan kõiki osalejaid ja Ambla Vallavalitsust, kes toetas üritust ilusate karikate soetamisega! Kohtume 2010.
aastal juunikuu viimase laupäeva hommikul kell 6.00 ikka Preediku järve
ääres.
Marta Kondas, korraldaja

Spordiüritused
juulikuus
4. juulil kell 12 Ambla SK
SV rannavolles, 2. etapp,
Aravetel.
10. juulil kell 16 Aravete
Rannavolle 2009, segapaarid, Aravetel. Kell 19
Aravete Rannavolle 2009,
veteranid, Aravetel.
11. juulil kell 11 Aravete
Rannavolle 2009, mehed,
Aravetel.
17. juulil kell 18 Järvamaa MV rannavolles, veteranid, Aravetel.
18. juulil kell 12 Järvamaa MV rannavolles, mehed, Aravetel.
25. juulil kell 16 Rava
Rahvatriatlon, Raval.
26. juulil kell 12 Timeks
cup maastikurattasõidu
SV 3. etapp, Kangrumäe
radadel.

7

 nr 7 (188) juuli 2009

AMBLA VALLALEHT

Valla spordielust

Juunikuu spordisündmustest
Tervisespordisarja „Liikumist ja sportimist harrastav Järvamaa” Aravete tervisespordipäev tõi Kangrumäe terviseradadele
49 osavõtjat. Võistlusarvestust peeti
pereorienteerumises, kus 4 ja enamaliikmeliste perekondade grupis võitis perekond Kaasiku Aravetelt, kelle
liikmed Ruth, Reimo, Jarmo, Kaidy
ja Keidy leidsid üles kõik 14 kontrollpunkti. 2- ja 3-liikmeliste perede
grupis olid 3 edukamat võistkonda
Anu Pallon, Raul Laas ja Siiri Poopuu, Merle Mutle ning Raido ja Rico
Rohi. Kepikõnnile ja matkarajale läks
kokku 35 osalejat, kes oma distantsid
ka edukalt läbisid. Tervisespordipäeva
lõpetuseks loositi osalejate vahel välja
hulgaliselt auhindu kokku 3000 krooni väärtuses. Tänan ürituse läbiviimisel osutatud abi eest Kalju Toomast ja
Heidi Antonsit.
Ambla Spordiklubi poolt
korraldataval maastikurattasõidu 3-etapilisel Timeks CUP
2. osavõistlusel tuli starti 45 ratturit
Tallinnast, Harjumaalt, Lääne- ja IdaVirumaalt,Tartust ja Järvamaalt. Oma
võistlusgruppide paremad olid:
M-12 Tair Stalberg, Kevin Lootus,
Marten Jõeäär;
M-14 Kert Puusta, Sten Arulaan, Alvar Urbas;
N-14 Mairis Õispuu, Laura Kallas,
Eve Kirsipuu;
N-16 Karin Kallas;
N-34 Annika Orula;
N sen. Maris Kaarjärv, Heidi Tamme,
Maili Antons;
M-16 Ramon Kallas;
M-18 Rainer Neidra;
U-23TaaviVeelmaa, Rauno Puhke;
M sen. Ivar Pilv,Valeriy Kuznetsov;
M-39 Kristjan Randma,Valeri Homutov, Mart Laaniste.
Seeriavõistluse 3. etapp toimub 26.
juulil algusega kell 12 Kangrumäel.
Ambla valla noortele jalgpallipoistele tulid viieks päevaks
külla Taipalsaari valla jalgpallurid, et koos jalgpalliaabitsa tõdesid
omandada, vaba aega sisukalt veeta ja
üks korralik Eesti–Soome maavõistlus pidada. Esimese ühistreeningu andis tunnustatud jalgpallitreener Viktor
Mets Paidest, kelle harjutuskavas oli
hästi palju tehnikaelemente. Veel harjutati ühiselt sulgpallimängu, sõideti kartautodega, külastati Kiigelandi,

Taipalsaari ja Ambla valla noored jalgpallurid
võisteldi erinevates teatevõistlustes ja
avardati teadmisi geograafia ja keelealases mälumängus Eestimaast ja Soomemaast. Laagri eelviimasel päeval
aga pandi Arulagedal pall mängu selgitamaks seekordne karikavõitjaAmbla–
Taipalsaari omavahelises kohtumises.
Kuigi seekord jäi karikas 7:0 võiduga
koju, tõdeti koos, et tähtsam tulemusest on omavaheline suhtlemine, ühistreeningud ja võimalus avardada oma
silmaringi. Juba 14. korda toimunud
kahe valla ühisürituse eestvedajad on
Taipalsaari valla poolt olnud spordijuht Tapani Torvi ja kohalikud jalgpallientusiastid Eero ja Raimo Nieminen.
Täname ka bussijuhti ja omanimelise
transpordifirma omanikku Veijo Ventot, kes taaskord lahkesti ka meie poisse sõidutas. Ka pidevalt sadanud vihm
ja jahe ilm nendel päevadel ununes ja
muutus teisejärguliseks.
Järgmisel aastal oleme kutsutud
vastuvisiidile Taipalsaari valda. Ka
üks tume plekk jäi seekord meie
vastuvõttu häirima. Kohe esimese laagripäeva õhtul võttis jalad alla
ühe Aravete koolimajas majutunud
soomlase digikaamera Casio ja 40
eurot. Kui kellelgi Ambla Vallalehe
lugejatest on infot kadunud digikaamera ja raha kohta, siis palun andke
sellest teada.
Ambla Külaliiga 2009 jalgpalliturniiri kevadringis osales 7
võistkonda ligi 80 mängijaga. Kevadringi läbis kõige edukamalt seekord
JK Ummistus, kes 4 võidu ja 2 viigiga kogus 14 punkti. Ainult punktiga
jäävad Ummistusest maha 4 võidu, 1
viigi ja 1 kaotusega eelmise aasta võitja Kossutiim ning FC Päästjad. Võrdselt 9 punkti on kevadringiga kogunud

FC Ekvaator ja JKVälk ja Pauk, kes on
vastavalt 4. ja 5. kohal. Ka 6. koha pärast käis tihe rebimine FC Spordi ja
uustulnuka, Külaliiga kõige noorema
võistkonna Roosade Pantrite vahel,
kus omavahelises kohtumises õnnestus seekord 3:2 peale jääda FC Spordil. Kevadringi 6 edukamat väravalööjat olid:
Elari Jõendi (Kossutiim) 13 väravat,
Siim Kossar (FC Ekvaator) 10 väravat,
Priit Simson (FC Päästjad) 9 väravat,
RaunoTikko (Kossutiim) 9 väravat,
Egon Eelvee (Kossutiim) 8 väravat,
Marek Palandi (JK Välk ja Pauk) 7 väravat.
Külaliiga jätkub sügisringiga septembris–oktoobris.
Ambla SK 4-etapilisel seeriavõistlusel rannavolles Aravete liivaväljakutel osales 1. etapil 10 võistkonda.Vaheldumisi vihmas ja päikeses
peetud turniiri võitsid Tarvi Saar, Priit
Simson, kes finaalis alistasid Kristo Meiuse, Marit Laidro tulemusega 25:19. III koha kohtumises võitsid
Aivar Kaljur, Andres Leismann tulemusega 25:12 Aarne Aljamad, Kalle
Uudekülli. Järgmine etapp toimub 4.
juulil algusega kell 12.
10. ja 11.juulil saab aga toimuma
Aravete Rannavolle 2009 auhinnaturniir, kus reedel, 10. juulil algusega
kell 16 toimub turniir segapaaridele
ja kell 19 veteranidele ning laupäeval,
11. juulil algusega kell 11 paralleelselt
seeriavõistluse etapiga ka põhiturniir.
Osalema oodatakse ka külalisvõistkondi Soomest.
Jaanipäeva jalgpallikohtumine Ambla valla vanemate ja nooremate mängijate vahel möödus
seekord väga tasavägiselt. Kui 2. pool-

ajal oli mänguseis juba 4:1 nooremate kasuks, tundus rändkarika omanik
juba selge olevat. Nii arvasid kindlasti
ka nooremad ise, mitte aga vanemad
mängijad. Kohtuniku Riho Sepa lõpuvile kõlades oligi seis viigiline 4:4. Karikasaaja selgitamiseks tuli appi võtta
penaltid ja siin olid täpsemad noored
4:3. Kohtumise parimateks mängijateks tunnistati AlverToots ja Siim Susi,
resultatiivsemad mängijad olid 2 väravaga Aron Kütismaa, Alver Toots ja
Tõnis Voore. Noorim osavõtja oli 10aastane Mikk Mäekivi ja vanim osaleja
55-aastane Urmas Kullamägi. Kokku
osales sõprusmängus 17 pallurit.
Eesti valdade XVII Suvemängudel, mis toimusid Raplamaa Kohila vallas, tuli Ambla vald üldarvestuses
68 osalenud valla konkurentsis 19. kohale, suurte valdade grupis 16. kohale.
Parem tulemus jäi seekord kergejõustiku taha, kus tulime alles 28. kohale,
sest erinevatel põhjustel jäi terve rida
meie paremaid kergejõustiklasi võistlustest kõrvale ja võistelda tuli pooliku
võistkonnaga. Individuaalselt oli meie
edukaim kergejõustiklane seekord
Romet Ruse, kes kettaheites saavutas
III koha uue isikliku rekordiga 40.11 ja
oli kuulitõukes 12.23-ga 9.Veel mahtusid 8 parema hulka oma vanusegruppides Elo Strauss 800 m 7. koht, Maili
Antons kaugushüppes 7. koht, Margus
Porkveli 1500 m 7. koht, Marge Porkveli 800 m 8. koht ja Merit Kalamägi
kettaheites 8. koht Parim võistkondlik
koht tuli maastikurattasõidus, kus tihedas konkurentsis saavutasime 5. koha. Individuaalselt tuli Jana Matvejeva
grupis N-35 võitjaks, Maili Antons samas grupis 5. kohale ja Ivar Pilv grupis
M-40 6. kohale. Mälumängutiim, kes
seekord võistles koosseisus BennoTikko,Vello Teor, Silvar Rõngelep, Marge
Porkveli ja Leo Matikainen, tuli tänu
tublile lõpuspurdile 11. kohale. Veel
osales mängudel ka meie ainus orienteerumise esindaja Kalju Toomas, kes
grupis M-50 saavutas 12. koha. Võrkpallimeeskond kevadiselt eelturniirilt
teatavasti finaalturniirile 16 parema
meeskonna hulka napilt ei pääsenud ja
nii tuli seekord leppida 17. koha jagamisega. Eesti valdade 2010. aasta Talimängud peetakse veebruari lõpusVäike-Maarja vallas ja Suvemängud juuni
lõpusTüri vallas.
Leo Matikainen, valla spordijuht
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Jumalateenistused EELK Ambla Maarja kirikus

Õnnitleme juulikuu eakaid
sünnipäevalapsi!
HELMI PARKJA
MAGDA LEET
EVI SINISOO
ASTA KÕIV
ENDEL KULM
ÜLO TARENDI
VAIKE
TIISVELT
PAUL
ROOTSMA
ENDEL KÕIVA
ALLA
JELENSKAJA

UNO JÕGI
AINO KAIMER
LAINE
TIIGEMÄE
MIRALDA
PERMJAKOVA
HELGI KAIO
OLEV LEPIK
SALME LAOS
ASTRA KOSSAS
MILVI MÄTLIK
MAIA
BÖTTKER

ANT-OLAVI
KRABI
VALENTINA
PÄRNIK
ARMILDA
SÖÖT
VAIDO
KOBRAND
MAIE LEPP
AITA RAIG
VIIA-URVE
KOPPELMANN
LEA POTIVAR

Pühapäeval, 12. juulil
kell 12 KULDLEER armulauaga. Kuldleerist osavõtjatele kell 11 pastoraadis
kohvilaud.
Pühapäeval, 19. juulil
kell 12 7. pühapäev pärast
nelipüha armulauaga.
Pühapäeval, 26. juulil kell 12 LASTERISTIMISPÜHA.
Pühapäeval, 2. augustil kell 12 SURNUAIAPÜHA armulauaga. Mä-

lestame lahkunuid.
Hommikupalvused kirikus teisipäeviti kell 9.30.
Toimub registreerimine
kuldleerist osavõtuks ja
lasteristimiseks telefonidel
383 4033 ja 5647 1859.
Kirik on avatud kuni 2.
augustini reedeti kell 15–
18 ja laupäeval ning pühapäeval kell 11–18.
Aegviidu vanal kalmistul surnuaiapüha 19. juulil
kell 14.

Suvised kultuuriüritused
JUULI
12. juulil kell 22 kinobussi välikino
„Disko ja tuumasõda“. Pilet 50 kr.
AUGUST
1. augustil kell 12 Sääsküla külakokkutulek Arulepiku talus. Ühine
jalutuskäik külas, tantsuansambel, käsitöö müük, lasteala. Oodatakse kõiki
endisi ja praeguseid külaelanikke.
8. augustil kell 12 Järvamaa XVIII
Pensionäride Huumoripäev Aravete
Kangrumäel. Päevajuht Margus Abel.
20. augustil kell 20 Käravete jär-

vemuusika. Klaveril Mihkel Mattisen.
Solist Lenna Kuurmaa. Ilutulestik. Pilet
25 kr.
28. augustil kell 12 Ambla valla noortepäev Amblas. Käsitöötoad.
Mängud. Õpikojad.
28. augustil kell 20 lõbus suvepidu Aravete Kangrumäel. Sääsküla
külateatri estraadietendus: A. Palmiste „Jäneda poiste pajatused“. Tantsuks
Ambla Valla Majaomanike Ansambel.
Üllatusesineja. Pilet 50 kr.
29. augustil kell 21 Muinastulede
öö Käravete järve ääres.

Kõik oma rahaasjad saate korda ajada pangabussis!

Ambla kultuurimaja juures
peatub pangabuss üle nädala
kolmapäeviti kell 10.45–11.45

Merelaager noortele
Merelaager – s.o purjetamine, ujumine, meremeeste
võistlused jm.
Millal: 24.–26. juulil 2009.
Kellele:
13–21-aastastele,
purjetamisest ja merest huvitatutele.
Koht: Merelaager asub Paldiski lähedal
Pakri lahe kaldal Laokülas (vt www.merelaager.ee).
Peamine tegevus: purjetamise algtõed,
purjetamine merel ja meremeeste võistlused, saun, pallimängud, söömine.
Majutus: telgiga katusealused.

LAAGRIS TULEB JÄRGIDA
KINDLAID OHTUSREEGLEID.
Maksumus: osalustasu
390 kr.
Sisaldab tegevusi, toitlustust ja transporti (Aravetelt).
Väljasõit Aravetelt kell 16.00, Albust
16.30.
Registreerimine 13. juuliks.
Lisainfo: tel 518 6648, leho@albu.ee Leho Rohtla või annika@ambla.ee Annika
Rohi.
Vt ka www.merelaager.ee

(8. ja 22. juuli, 5. ja 19. august,
2., 16. ja 30. september, 14. ja 28. oktoober,
11. ja 25. november, 9. ja 23. detsember)
Bussis saate:
• nõu pangateenuste kohta
• tellida ja kätte pangakaardi
• makseautomaadist oma kontole sularaha kanda ja välja võtta
• teha arvuti abil makseid
• sõlmida hoiuseid ja erinevaid lepinguid
Pangabussi sõiduplaan internetis: www.swedbank.ee
Küsige lisa 6 310 310

TEATED
TÄHELEPANU,
Aravete ühisveevärgi tarbijad!
Ärge jooge keetmata kraanivett!
Ambla Vallavalitsus sai 30. juunil vastused 26. juunil võetud veeanalüüsi tulemustele, mille kohaselt Aravete kraanivee Enterokoki sisaldus on lubatust
suurem. Vee keetmine on vajalik kuni
vee kvaliteedi mittevastavuse põhjuste
väljaselgitamiseni ja kordusuuringute
teostamiseni. Ambla Vallavalitsus tea-

AMBLA
VALLALEHT

vitab elanikke jooksvalt valla veebilehe
kaudu (www.ambla.ee).
Vana-undiaugu talu müüb ja rendib
puu- ja plastmaterjalist suplustünne.
Kontakt: 5390 8759.
Odavad küttepuud, lõhutud ja sobivas mõõdus. Koormad mõõdetavad.
Tel 5301 8893, e-post alari@puud.ee.

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

