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24. veebruaril tähistame
Eesti Vabariigi aastapäeva

S

ünnipäevad on meile alati olulised. Olulisem neist
on isamaa sünnipäev. On üldse omamoodi ime, et suurriikide meelevallas oleval väikesel Eestil õnnestus veebruaris
92 aastat tagasi oma iseseisvus
välja kuulutada.
”Manifest kõigile Eestimaa rahvastele” – selline oli sel päeval Päästekomitee poolt välja antud ajaloolise dokumendi nimi, mis sai aluseks
Eesti Vabariigi väljakuulutamisel.
”Igal rahval on õigus valida suveräänsus, mille all ta tahab elada.” See on
vaid üks lause sellest dokumendist,
mis näitab selgelt ära üleskutse sisu
ja meelsuse. Teame ajaloost, et 24.
veebruar oligi tol kaugel aastal ainuke võõrvõimust vaba päev. Juba
järgmisel päeval jätkus Saksa vägede
okupatsioon. Üks suur vahetas välja teise ning meie rahva kannatused
jätkusid.
Eesti rahvas on läbi ajaloo väga
palju pidanud kannatama ja kaotusi
taluma, kuid täna oleme õnnelikud
– me elame vabana oma riigis.Vabadus on võimalus muutuda paremaks.
Ja paremaks on meil veel palju asju
tahta. Oleme oma riigi ja omavalitsustega veel täiuslikkusest kaugel,
kuid see ei peaks mitte vähendama,
vaid hoopis suurendama meie tegutsemistahet.

Oleme ainus Eesti riik maailmas.
Ainus, kus räägitakse ja mõeldakse
eesti keeles. Ta on tõepoolest meie
õnn ja rõõm – nii me laulame. See,
et me vahel nuriseme, näitab siiski,
et me tegelikult muretseme oma riigi pärast.
Võime öelda ka, et oleme ainus
Ambla vald Eesti riigis. Ükski teine
vald ei ole meie valla nägu ja meie ei
ole ühegi teise valla moodi. Nii nagu
eestlane ei tohi häbeneda eestlaseks
olemist, ei tohiks Ambla valla inimene häbeneda Ambla vallakodanikuks
olemist.
Olen veendunud, et raske aeg toob
esile meie tugevad ja nõrgad küljed,
meie oskused ja puudused. Kindlasti
on olnud kergem valitseda ajal, mil
majandus kasvas, tööpuudust ei olnud ja tulumaksu laekus niivõrd hästi, et tundus ilmvõimatuna, et igale
peole võib järgneda ükskord ka kassiahastus. Täna seisame sellega silmitsi ega tea, kas suurem langus on
möödas või ootab alles ees. Seetõttu
on minu kohuseks kutsuda kõiki vallavolinikke unustama igasugused po-

liitilised erimeelsused, ulatama üksteisele sõbrakäe ning panema raskel
ajal seljad kokku selleks, et saaksime
vallana püsima jääda. See on aeg, kus
terad eralduvad sõkaldest – sõelale
jäävad need, kes suudavad olla kõrgemal isiklikest ambitsioonidest ja
näha valda tervikuna.
Õnnitlen teid kõiki Eesti Vabariigi
sünnipäeval ja soovin teie kaudu õnne ja edu ka kõigile teie tuttavatelesõpradele. Soovin Ambla valla rahvale jõudu ja usku – nii iseendasse kui
ka oma valda ja kaaskodanikesse.
Rait Pihelgas, vallavanem

Eesti iseseisvuspäeva tähistamiseks toimub 24.
veebruaril kell 12 Ambla
Maarja kirikus muusikaline
jumalateenistus Ambla valla taidlejate osavõtul, millele järgneb kell 12.30 pidulik
aktus Vabadussõja mälestusmärgi juures. Olete kõik
oodatud iseseisvuspäeva tähistamisele ja Vabadussõjas
langenute austamisele!
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Volikogust
Head alanud aastat!
olikogu alustas oma tööaastat pika istungiga 21.
jaanuaril. Üle kolme tunni kulus väga erinevate päevakorrapunktide aruteluks.
Siinkohal lähemalt neist mõnest.
Teist aastat järjest ebaõnnestus
Ambla valla teenetemärgi väljaandmine. Esitatud oli kaks kandidaati, mõlemad väärikad ja tublid.
Teenetemärgi statuut sätestab, et
märgi andmise otsustab vallavo-
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likogu vähemalt 2/3 poolthäältega ehk kandidaat peab koguma
vähemalt 9 volikogu liikme poolehoiu.
Statuudi muutmisega tegeles volikogu 2008. aastal, aga teenetemärgi
andmise otsustamine jäi suures osas
truuks vanadele põhimõtetele, ehkki juba siis oli ette ennustatav, et selle
korra järgi pole võimalik märki välja
anda, kui esitatakse rohkem kui üks
kandidaat. Aga selline oli volikogu
enamuse soov.
Arvan, et kui soovime siiski
edaspidi teenetemärki välja anda, siis tuleb veelkord läbi töötada teenetemärgi statuut ja leida la-
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hendus, kuidas tunnustada tublisid
inimesi, kes meie ümber tegutsevad. Nad on ju olemas!
Volikogu algatas uue Ambla valla
arengukava koostamise ja tegi vallavalitsusele ülesandeks selle koostamise korraldamise. Meie kehtiv
arengukava hakkab tasapisi kaasajale jalgu jääma. Vald on muutunud,
muutunud on elanike arv ja muud
andmed, paljud plaanitud tööd on
tehtud või teostamisel. Vaja on koos
läbi arutada uued suunad ja strateegiad. Seepärast seisab lähikuudel ees
palju tööd tulevikuga, sest arengukava on planeeritud vaatega ette kuni
aastani 2025.

Toomas Lemming esitas Ambla
vallale ettepaneku tema Uustalu kinnistul oleva allika looduskaitse alla
võtmiseks. Kaitseala kehtestaks 50meetrise raadiusega piiranguvööndi
kaitstava objekti ümber. Samas haaraks see ka kohaliku kultuurihoiuala
tervikuna. Asja muudab komplitseerituks see, et naaberkinnistu – Mingi – müüs riik oksjonil ja uus omanik soovib sellel teostada metsa raiet.
Vallavolikogu algatas kaitseala moodustamise vastavalt seadusele ja vallavalitsus tellib nüüd pädeva ekspertiisi, et selgitada, kas kaitseala loomine
on õigustatud või mitte.
Vello Teor, volikogu esimees

Sotsiaalvaldkonna teated
Tähelepanu,
Ambla valla eakad!

alates 01. jaanuarist 2010 vaid retseptiravimeid.

Seoses 2010. aasta vallaeelarve menetlemisega on hetkel peatatud eakate sünnipäevatoetuste
maksmine.
Tähelepanu, raske
ja sügava puudega inimesed!
Ravimitoetuse taotlejatele kompenseeritakse

Tähelepanu, lähedase või
pereliikme hooldajad –
OMASTEHOOLDAJAD!
Tapa valla omastehooldajate tugigrupp ootab
Ambla valla omastehooldajaid oma tugigrupiga
liituma. Esimene ühine kokkusaamine toimub
neljapäeval, 11. veebruaril 2010 kell 12 Tapa linnas MTÜ Seenior toas, aadressil Roheline tn 6–1.

Teemaks on ERGONOOMIKA. Kuidas säästa enda ja hooldatava tervist! Eelteadmiseks ja oma aja
planeerimiseks annan teada, et kokkusaamise ajaline kestvus on planeeritud kella 12-st kuni 14-ni.
Suur palveTeile, omastehooldajad ja/või isikud,
kes sooviksid osaleda: ootan teiepoolset tagasisidet telefonil 3834 242, 5347 3327 või e-postile
katre@ambla.ee.
Katre Mägi sotsiaalnõunik

Virtuaalne innovatsioonimuuseum – uue ajastu võimalus

I

nimesed on alati huvi tundnud kõige uue vastu ja ajastaega ka ise leiutanud palju uusi asju oma elu-olu paremaks
muutmiseks. Osa nendest
leiutistest on sattunud erinevatesse muuseumidesse, osa
on aga jäänud toanurka vedelema ja mitte keegi peale asja
väljamõtleja ei teagi selle olemasolust. Nüüd oleks aeg see
tühimik parandada.
Käesoleva aasta algusest käivitus
uus projekt virtuaalse innovatsioonimuuseumi loomiseks. Kõike uut ja
uuenduslikku saamegi paigutada innovatsiooni mõiste alla. Nii nagu areneb
ajaga maailm, arenevad ka inimesed.
Muuseumi esialgse ekspositsiooni
hankimine toimub Lääne-Virumaal
paiknevast 121 külast.
Otsesed kasusaajad on kohalikud
elanikud ja projekti üldine eesmärk
on eelkõige läbi kohaliku omaalgatuse luua eeldusi maarahva elukvaliteedi parandamiseks ja maapiirkonna at-

raktiivsuse suurendamiseks pikemas
perspektiivis.
Kohalik innovatsioonimuuseum on
veebipõhise rakendusega ja sobib kõigis vanustes inimestele. Eriti huvitatud
kaasalöömisest peaksid olema kooliealised lapsed, kuna internet ja arvutikasutus pakub neile suurt huvi.
Vaid mõne hiirekliki kaugusele jääb
võimalus sattuda keskkonda, kus nii
pildi, audio kui videovormis saab arusaadavaks kogu segadus, mis meil ikka
veel innovatsiooni, leiunduse, loovuse ja tehnilise loomingu osas valitseb.
Virtuaalsest innovatsioonimuuseumist
võib saada ajalootunni ja loovust arendavate tundide vaieldamatu ja loov
abimees, just oma külast või asulast
pärit näidete varal.
Virtuaalne innovatsioonimuuseum
annab kohalikele inimestele juurde
ühe huvitava suhtlusvormi ehk loovusruumi, liidab inimesi valdades. Nimelt
on loodav veebikeskkond kui sotsiaalne võrgustik, mis ärgitab loovale mõtlemisele, on uudne ja kättesaadav.

Inimesed näevad virtuaalses muuseumis, kuidas lähemad või kaugemad
naabrid oma elukvaliteeti on osanud
parandada. Jõuab kohale arusaam, et
innovatsioon on kultuuri lahutamatu
osa ja et see pole midagi muud kui olemasoleva või uue teadmise kasutamine uudsel moel majandamiseks. Läbi
selle väärtustame ajalugu ja piirkonna
identiteedi suurendamisel on oluline
roll oma ajaloo ja traditsioonide väärtustamisel.
Virtuaalse innovatsioonimuuseumi
abil on võimalik propageerida ning
mõista loovat elu- ja mõtteviisi, vastutuse võtmise ja ettevõtlikkuse kasu. Näiteks tänu virtuaalsele innovatsioonimuuseumile, kus väärtustatakse
kohalikku inimressurssi, jääb paljudesse kuurialustesse või aianurka seiskunud omavalmistatud aiatraktor suure tõenäosusega vanarauaks viimata.
Muuseumiprojekti elluviimine loob
eeldused, et lähikondsete tehnilise
loometöö näidete varal paraneks üldine arusaam loovuse, leiunduse ja inno-

vatsiooni määravast rollist kogukonna,
rahva, riigi ja inimkonna arengumootorina.
Muuseumi objektide andmete kogumisel kasutatakse kohalikke elanikke, kes otsivad neile ette antud kriteeriumite järgi muuseumisse „üles
riputatavaid” eksponaate, salvestavad
need ning teevad muid üleskirjutusi eksponaadi saamisloost. Eksponaat
pannakse internetti muuseumi leheküljele ülesse kas foto-, filmi või helimaterjalina koos sinna juurde kuuluva
jutuga.Veebikeskkond võimaldab eksponaate vaadata nii ajaliste kui ka kauguste piiranguteta.
Muuseumi all hakkab toimima ka
näitustesaal, kus kõigil on võimalus
näidata enda loometööd, kodukoha ajalugu, fotoseeriaid ja veel paljugi
muud põnevat.
Kui soovid projektis kaasa lüüa, vaata www.krap.ee või kontakteeru omavalitsusega.
Reelika Andresson-Kesa,
muuseumi projektijuht
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Sulle, kes Sa oled jäänud töötuks!

I

gaühel meist on elus olnud rõõmsaid ja
raskeid aegu. Tore on teiste kogemustest
ja headest näidetest õppida ning enda kogemusi jagada. Tule sinagi tugigruppi, õpi
teistelt ja jaga oma kogemusi!
Mõned käsitletavad teemad on peresuhted, lastekasvatus, stressiga toimetulek, töö- ja pereelu ühitamine, tunded ja vajadused, näpunäited säästuajaks
jm.
Tugigruppides toimub perede grupipõhine nõustamine suletud grupina 5 kuu jooksul, st grupi tegevusega ei saa liituda perioodi keskel.Tugigrupp käib

koos üks kord nädalas 2–3 tundi korraga.Tugigrupi
töös kasutatakse loengumeetodit, grupitööd ja viiakse läbi pereüritusi.
Tugigrupid alustavad tegevust SA Dharma projekti „Koostöö = lahendused” raames veebruaris
2010. Ambla vallas alustab tugigrupp oma
tegevust Aravetel teisipäeval, 23. veebruaril
2010 kell 12–14.30.
Tegevusi toetab Euroopa Sotsiaalfond. Tegevuste
läbiviimist korraldab MTÜ Süda-Eesti Sotsiaalkeskus koostöös kohalike omavalitsustega.
Huvi korral võta ühendust ja anna teada oma osa-

lemisest MTÜ Süda-Eesti Sotsiaalkeskusele tel 385
2772, 5340 2705 või e-post kaidily@sesok.ee või
sotsiaalnõunik Katre Mägile tel 3834 242 või 5347
3327 või e-post katre@ambla.ee.
TÄHELEPANU!
Võlanõustaja EviTorim võtab Ambla vallas Aravetel, Käravetel või Amblas (sõltub soovijatest) vastu
neljapäeval, 18. veebruaril 2010. a kell 9–14.
Aeg palume eelnevalt kokku leppida telefonil 5278
807 (Evi Torim) või 5347 3327, 3834 242 (Katre
Mägi).
Katre Mägi, sotsiaalnõunik

Teade Ambla valla üldplaneeringu ülevaatamisest

A

mbla Vallavolikogu otsustas 21. jaanuari 2010. a otsusega nr 2 „Ambla valla üldplaneeringu
ülevaatamine”
jätkata planeeringute edasist

elluviimist Ambla vallas Ambla Vallavolikogu 24. septembri
2009. a määrusega nr 15 „Ambla valla üldplaneeringu kehtestamine” kehtestatud Amb-

Pension ja tulumaks
ensionäri tulumaksuvaba krooni kuus. Seega pensionär võib
P
tulu on ka sel aastal maksi- saada maksuvabalt kokku kuni 5250
maalselt 5250 krooni kuus. Tu- krooni kuus.
lumaksuseaduse kohaselt on
riikliku pensioni maksuvaba
tulu 36 000 krooni aastas ehk
3000 krooni kuus. Järelikult
see osa pensionist, mis ületab
3000 krooni kuus, kuulub tulumaksustamisele.
Samal ajal on nii töötaval kui ka
mittetöötaval pensionäril õigus lisaks
ka üldisele maksuvabale tulule, mis
on 27 000 krooni aastas ehk 2250

Üldise maksuvaba tulu (2250 kr
kuus) arvesse võtmiseks peab mittetöötav pensionär esitama avalduse elukohajärgsele pensioniametile. Avalduses peab kindlasti olema
märgitud avaldaja nimi, isikukood,
elukoht ja kuu ning aasta, millest alates soovitakse maksuvaba tulu arvestamist. Allkirjastatud avalduse võib
saata posti teel või ise pensioniametisse kohale viia.

la valla üldplaneeringu alusel
ning lugeda üldplaneering
ülevaadatuks.
Ambla valla üldplaneering ja sellega seotud menetlusdokumendid on

kättesaadavad vallamajas (paberile
trükituna) ning internetis Ambla valla veebilehel www.ambla.ee, vt “Valla juhtimine” > “Õigusaktid” > “Planeeringud” > “Üldplaneering”.

NB! Kui mittetöötav pensionär on
avalduse pensioniametile juba korra
esitanud, siis iga pensionitõusu järel
või uue aasta saabudes uut avaldust
esitada ei ole vaja.
Töötav pensionär peab valima, kas ta soovib lubatud tulumaksuvaba osa arvestamist töötasult või pensionist, ja esitama
avalduse vastavalt tööandjale või
pensioniametile. Mõlemas kohas
seda teha ei saa.
Näiteks:
a) Kui töötav pensionär on esita-

nud avalduse maksuvaba tulu arvestamise kohta tööandjale, siis üldist
tulumaksuvaba tulu (2250 kr) arvestabki palga maksmisel tööandja. Kui
samal ajal tema pensioni suurus on
näiteks 4500 krooni, siis 3000 krooni
sellest on maksuvaba ja 1500 kroonilt peetakse kinni tulumaksu 21%.
b) Kui töötav pensionär esitab kõnealuse avalduse pensioniametile, siis
on tulumaksuvaba kuni 5250-kroonine pension ning tulumaks peetakse
kinni tööandja juures kogu töötasult.
Katre Mägi, sotsiaalnõunik

Muudatus bussiliini nr 39 Paide–Aravete–Tapa–Paide graafikus
Alates 1. veebruarist hakkab
liini nr 39 Paide–Aravete–Tapa–
Paide reis nr 8 väljuma Tapalt senise
17.25 asemel kell 17.30. Väljumisajad kõigist liini peatustest muutuvad
5 minuti võrra hilisemaks, Paidesse
saabub buss kell 18.45.
KAUGBUSSILIINI NR 39
(reis 5, 6, 7, 8, 9 ja 10) PaideAravete-Tapa-Paide SÕIDUPLAAN (toodud siinkohal osaliselt). Kehtib alates 01.02.2010.
Liiklus toimub: reisil 5, 6, 9, 10 iga
päev; reisil 7 ja 8 tööpäevadel.
Liini teenindab: AS ATKO Liinid.
Märkused: Peatus sõitjate väljumiseks Paidesse saabumisel „Pärnu
5”. Liini pikkus: reisil 5, 6 ja 7, 8 –
114 km; reisil 9 – 70 km; reisil 10
– 60 km.

Väljumise
kellaaeg

Väljumise
kellaaeg

Väljumise
kellaaeg

Peatuse nimi

Väljumise
kellaaeg

Väljumise
kellaaeg

Väljumise
kellaaeg

Reis 5

Reis 7

Reis 9

13:00

16:00

13:02

16:02

18:00

Paide bussijaam

16:00

18:45

21:15

18:02

Kultuurikeskuse

–

–

13:04

16:04

–

18:04

Paide kutsekool

15:59

18:44

21:14

......

......

......

......

......

......

......

13:47

16:47

19:01

Aravete KETE

15:20

18:05

20:29

13:49

16:49

19:03

Aravete

15:18

18:03

20:27

13:54

16:54

19:05

Tindi

15:13

17:58

20:23

13:56

16:56

19:10

Käravete

15:08

17:53

20:20

13:57

16:57

19:11

Käravete II

15:07

17:52

20:17

14:00

17:00

19:15

Sipelga tee

15:04

17:49

20:15

14:04

17:04

19:20

Ambla

15:00

17:45

20:13

14:08

17:08

19:23

Räsna

14:57

17:42

20:11

14:10

17:10

19:25

Koeru tee

14:55

17:40

20:10

14:13

17:13

19:27

Jootme

14:53

17:38

20:08

14:17

17:17

19:30

Tapa küla

14:50

17:35

20:05

14:21

17:21

19:32

Tapa mõis

14:48

17:33

20:03

14:25

17:25

19:35

Tapa

14:45

17:30

20:00

Reis 5

Reis 8

Reis 10
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Ülevaade endiste KETE-kate
kokkutuleku ettevalmistustöödest

E

elmise aasta septembrikuu
Ambla Vallalehes avaldasime üleskutse endistele Aravete KETE töötajatele ja KETE-ga
seotud isikutele, mille eesmärgiks oli kujundada valmisolek
2010. aastal toimuvaks kokkutulekuks.
Esimene kokkusaamine üleskutsele tagasisidet andnuile toimus 13. oktoobril, osales 10 endist KETE-kat.
Toimus arutelu kokkutuleku vajadusest, selle reaalsusest. Oldi üksmeelsed, et endiste KETE-kate kokkutulek on vajalik ning tuleb jätkata ürituse
õnnestumise nimel kooskäimisi. Oldi
arvamusel, et kaasata tuleks ka KETEga seotud teenindavad isikud. Ürituse toimumisaeg võiks olla 2010. aasta
juulis või augustis BAM-il (kardikeskuses). Aeg täpsustub muude ürituste kalenderplaani selgumisel seal.
Kokkutulek võiks sisaldada ka KETE

endisel territooriumil tegutsevate ettevõtete külastamist. Lisaks võiks korraldada väikeses mahus tsehhide vahelisi võistlusi.
Järgmine kokkusaamine toimus 11.
novembril 2009. Koosoleku ajaks oli
koostatud KETE tsehhides töötanud
töötajate nimekiri. Arutelu toimus nimekirja üle ning seda täiendati kohapeal. Arutati kokkutuleku päevakava
ja arvati, et pärast külaliste saabumist
võiks toimuda endise KETE territooriumiga ja seal töötavate ettevõtetega
tutvumine. Muud üritused toimuksid BAM-il, kus on laagriplats, kus on
toitlustamine, võistlused, meelelahutuslikud üritused ja päev lõpeb muusikalise osaga. Kindlasti võiks üles panna
näituse, mis seotud KETE-ga.
Kolmas koosolek toimus 2. detsembril ja siis arutati ürituste kondikava. Jõuti üksmeelele selles, et
kokkutuleku alguses kogunetakse

kardikompleksis (BAM-il) sisseseadmiseks ning siis siirdutakse KETE
territooriumil tegutsevaid ettevõtteid
külastama. Edaspidine tegevus toimub
saabumiskohas ehk kardikompleksis.
Selleks koosolekuks oli KETE endiste töötajate nimekirjas juba ligi 300
töötajat. Nimekirja koostamisel osalesid paljud, aga erilised tänud Helgi
Kingsepale.
Viimane koosistumine toimus 20.
jaanuaril 2010. Arutati kokkutuleku
ajakava ning tehti täpsustusi. Otsustati jagada ülesanded valdkonniti ning
määrata toimkondade eestvedajad,
vastutajad:
peakorraldaja – Harri Lepamets;
sekretariaat –Virge Põhjala;
KETE tutvustamine – Agu Ojamäe;
majandustoimkond (transpordi
korraldus, parkimine, turvamine; telkimine, majutus; toitlustus; näituse
organiseerimine; meditsiiniteenistus)

– Kuido Karjust;
võistluste toimkond – Kalju Toomas;
isetegevuse, vaba aja toimkond –
Helve Matkamäe.
Toimkondadesse kaasatakse veel
täiendavaid isikuid. Siinkohal ongi palve neile, kes osalemisest tõsiselt huvitatud, andke endast märku! Kindlasti
palume ühendust võtta isikutel, kellel
on säilinud KETE aegseid mälestusi
(trükised, fotod, esemed jms).
Pakuti esialgu kokkutuleku ajaks
24.–25.07.2010. Tuleb selgitada kardiraja kalenderplaan ning sobivuse
korral jääda nimetatud kuupäevade
juurde.
Järgmine koosistumine toimub 17.
veebruaril, kus tuleb juba juttu toimkondade tööst ning ürituse eelarvest.
Harri Lepamets,
korraldusmeeskonna nimel,
tel 518 5111

LUGEMISAASTA 2010

A

mbla Vallalehes ilmub lugemisaasta
puhul iga kuu väike intervjuu. Täna
vastab küsimustele Ambla Vallavolikogu
esimees Vello Teor.
Milliseid erinevaid tekstikandjaid kõige rohkem loed?
Raamatuid loen viimastel aastatel palju-palju
vähem, kui tahaks ja sooviks. Lugemisharjumus,
mis kujunes välja keskkoolipäevil, on kahjuks jäänud üsna kaugesse minevikku. Olen siiski soetanud koju mõned riiulitäied kirjandust, mille lugemine on plaanis ..., siis, kui ... kui tekib rohkem
aega lülitada ennast muust aktiivsemast tegutsemisest välja! Mina tahan raamatusse süvenemiseks
aega, et aega oleks niivõrd palju ja jätkuks korraga
raamatu läbilugemiseks. Noorte jaoks ongi lugemine palju tähtsam kui täiskasvanueas. Täiskasvanu jaoks on see ehk rohkem meelelahutus. Aga
noore kujuneva inimese jaoks rohkem õppimine,
kogemine ja enese arendamine. See on ju tohutu
mõttetöö – kujutada kogu kirjaniku loodud maailmapilt enese peas elavaks, jälgida selle arenguid
ja seoseid ning leida ehk isegi midagi sellist nendes seostes, millele kirjanik ei osanudki tähelepanu pöörata.
Täna loen enamasti internetti ja ajalehti. Harvem ajakirju ja raamatuid.
Tahaks siinkohal veidi õiendada. Meie keeles ja
argiteadvuses käivad erinevad kampaaniad. Mingid nn moesolevad sõnad tekivad, elavad ja siis

Vello Teor

unuvad. Näiteks me ammu ei tegutse/toimeta/
kooskõlasta enam, vaid menetleme. Meil kasutatakse kirjanduse aadressil umbmäärast mõistet tekst
(vaata ka küsimuse püstitust). Kui koolis sai kunagi õpitud Tammsaare ja Tuglase romaane/jutustusi/luulet, siis tänaseks on need taandunud mingiteks kirjanike tekstideks.Või kas võib nimetada siis
Tammsaaret ja Tuglast kirjanikeks? Ehk olid nad
„tekstnikud”? Või on asi hoopis selles, et tänapäevase kirjanduse kvaliteet on nii vilets, et seda ei tihata enam nimetada kirjanduseks, kõlbab ka tagasihoidlikum väljend – tekst – ja lihtsalt teeme oma
üldistustes tõelistele klassikutele liiga?
Ma tahaks, et kirjandus jääks siiski kirjanduseks
ja tekstideks võiks nimetada mõnda lihtsamat kirjarida.
Milliseid ajakirju, raamatuid eelistad
lugeda?
Kui loen ilukirjandust, siis eelistan romaani.Viimasel ajal ka luulet.
Milline on Sinu viimase aasta suurim lugemiselamus?
Doris Kareva „Mandragora”.
Milline on Sinu lapsepõlve lemmikraamat?
Vist ikkagi Lutsu „Kevade”, kui järele mõelda
lapsepõlvele.
Kui tihti külastad raamatukogu?
Paraku ei ole ma täna ühegi raamatukogu aktiivne lugeja. Ostan tavaliselt raamatu lugemiseks.
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Mesimummide jaanuar

A

ravete Lasteaias Mesimumm algas aasta meeldivate uudistega. Nimelt osales koolieelikute rühm RMK
Aegviidu looduskeskuse poolt
Harjumaa ja Järvamaa lasteaedadele korraldatud konkursil
„Meisterdusi metsast”.
Jõulukuul meisterdasid lapsed
koos õpetajatega kasetohust, kaseketastest ja muust looduslikust materjalist töid peakirjadega „Loomapere” ja „Päkapikud”. Uue aasta algul
saime nende eest tänukirja, raamatu

„Linnuaabits” ja vildikate komplekti.
Suure ja raskema töö nagu kasepuidust ketaste saagimise tegid ära ja
juhendasid lapsi õpetajad Malle, Ene
ja õpetaja abi Janet. Suur tänu kogu
rühmale.
Konkursil osales Harjumaalt 18
lasteaeda ja Järvamaalt 3 lasteaeda.
Kokku 115 tööga. Konkursitöödest on Aegviidu looduskeskuses 1.
märtsini avatud näitus. Fotosid konkursitöödest saab näha RMK koduleheküljel www.rmk.ee.
Ülle Ojamäe, lasteaia juhataja

Tänukirja saanud koolieelikud oma auhindade ja juhendajatega

Aravete 4H noored käisid Kiidupäeval

J

õgeva kultuurikeskus oli
16. jaanuaril 4H noorte ja
juhendajate võõrustajaks. Leidis aset iga-aastane 4H Kiidupäev, mille eesmärgiks on tunnustada tublisid ja aktiivseid
2009. aasta 4H liikmeid.
Igas maakonnas, igas vallas ja igas
klubis leidub vähemalt üks tegus ja
krapsakas noor, kes on avatud muutustele ning püüdleb edasiminekute
poole. Ma julgen uskuda, et neid on
veel palju rohkem kui see ainus.
4H-s tegutseb palju aktiivseid inimesi, kes kõik vajaksid kiitmist. Paraku on nii, et ära märgitud saavad
vaid vähesed. See ei tähenda sugugi,
et teised pole tublid olnud, vaid et
esile tõstetud isik on olnud eriti tubli ning seetõttu väärib natuke suuremat äramärkimist. Igast maakonnast

valiti aktiivseim klubi, noor ja juhendaja. Järvamaa parimad olid: Jäneda
klubi, nende juhendaja Kadri Toomingas ja Aravete 4H liige, ühtlasi ka
president Maie Mäe. Mainiksin siinjuures ära, et eelmisel aastal Paides
said ära märgitud Järvamaa parimateks nii meie klubi, toonane juhendaja Kadri Käärde ja Aravete klubi
noor Triine Lepp.
Aravete Mad House klubi liikmed
esitasid 2009. aasta Järvamaa aktiivseima noore kandidaatideks Maie
Mäe ja Maila Mäe. Miks just nemad
ja miks pälvis tunnustuse Maie? Mõlemad tüdrukud on ühed aktiivseimad liikmed, kes meeleldi võtavad
osa üritustest ning aitavad neid korraldada. Kõige kiiduväärsemateks
iseloomujoonteks on neil ühiselt kohusetunne, sõbralikkus ja järjekind-

Järvamaa aktiivseim noor Maie Mäe

4H-kad Maile, Anne-Mari, Mirjam, Helen, Caroly, Teele,
Maie, Annika väikese Christinaga.
lus. Ühtlasi on tegu väga usaldusväärsete ja äärmiselt abivalmite noortega.
Maie kiitmise aluspõhjaks sai ilma
kahtluseta tema julgus. Pärast eelmise juhendaja lahkumist võttis ta ohjad
enda kätte ega lasknud klubitegevusel unustusse vajuda. Ta tegutses sihikindlalt ja koostöövalmilt. Septembris, kui klubi sai uue juhendaja
Annika Rohi, jätkas Maie samuti eesotsas, aidates noort juhendajat nõu ja
jõuga. Pole kahtlustki, et tema vääris
tunnustust kõige enam! Kiidetud sai
samuti juhendaja Annika, kes võttis
osa fotokonkursist ning saavutas oma
vanusegrupis teise koha.
Jõgeval käisid meie klubi 24-st
liikmest seitse noort ja juhendaja.
Kõik jäid päevaga väga rahule. Eelkõige peeti muljetavaldavaks ürituse meelelahutuslikku poolt. Maie
kommenteeris Kiidupäeva järgmiste sõnadega: „Mulle meeldis ürituse
ülesehitus. Kava oli kombineeritud

erinevatest muinasjuttudest, mis oli
väga põnev. Mõnus oli ka poolpidulik
õhkkond ja seltskond, mis tegid seal
veedetud aja huvitavaks. Üle pika aja
oli hea näha ka vanu tuttavaid.” Mirjam Suve, Maila Mäe ja Helen Siska
kiitsid etenduse sisu ning etteasteid.
Suur rõõm oli taas kohtuda noortega, keda juba tükk aega polnud näha
saanud. Eriti meeldejäävaks peetakse
Jõgeva poiste tantsukava.
Tegemist on ääretult vajaliku ja
südamliku üritusega. Kõik saavad
tunnustatud, kui mitte kirjalikult,
siis heade sõnadega kindlasti. Nii
võib iga noor järgmise Kiidupäevani
endale meenutada Eesti 4H juhatuse esimehe Anu Kersalu sõnu: „4H
noored on kõige ilusamad, kõige targemad ja kõige sõbralikumad!” Minule isiklikult sellest piisab.
Teele Siska, Aravete Mad
House klubi sekretär
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Mis toimub veebruaris kultuurimajades?
12. veebruaril algusega kell
19 on Aravete Kultuurimajas
veidi teistmoodi kohvikõhtu.
Kui tavaliselt on laval ansambel ja vahepeal teeb õhtujuht huumorit, siis
sedakorda toimub üritus nimetusega
KOHVIKKLUBI 25+. Peo alguses
näitab Kass Arturi Rändkino dokfilmi „Disko ja tuumasõda”, et viia
inimesed õigesse ajastusse ja õigesse
meeleollu. Kui film vaadatud, jätkub
80ndate VIDEODISKO. Ainulaadne
võimalus lasta end viia tagasi nõukogude aega!
Nostalgiamulli torkab puruks muusika aegadest, mil veel seda head muusikat mängiti. Nimelt kütab kontsad
kuumaks 80ndate VIDEODISKO
Gunnar Grapsi, Jaak Joala, Marju Läniku, AnneVeskiga eesotsas. Diskoriks
eks-kommnoor DJ Olaf. Ega rohkem
polegi vaja mõelda – silmapliiatsiga jutid säärtele ja diskole!
19. veebruaril on Aravetel
taas külas “Kinobuss”. Kell 13.30
dokfilm “Tõrjutud mälestused”.
Filmi autoris on lapsepõlvest peale tekitanud ärevust ja abitust ema luupainajad, mille taga on kogemused Stalini
sunnitöölaagritest. Pilthaaval mälestusi kogudes leiab autor tee oma ema
painajalike unenägude mõistmiseks.
Film näitab, kuidas totalitaarsete režii-

mide ja suurte riikide poliitilised kokkulepped mõjutavad tavaliste inimeste
eluteed.
Filmi autoril, kirjanik ja ajakirjanik
Imbi Pajul ilmus 2006. aastal samanimeline raamat, mis on tänaseks tõlgitud mitmesse keelde.Teos valiti 2007.
aastal Rootsi koolide õppeprogrammi, mis käsitleb kommunismi kuritegusid. Koos filmi ja raamatuga on
Paju esinenud 2005–2009 vahelisel
perioodil Soome, Eesti, Rootsi, Norra, Taani, Saksamaa, Iirimaa, USA,
Taiwani filmifestivalidel ja ajaloo- ja
mäluseminaridel ja on aidanud kujundada ettekujutust Eesti ajaloo valusast
okupatsiooni perioodist ja inimsaatustest. Taani ajakirjandus on nimetanud
filmi Eesti oma holokaust filmiks.
Kell 18 „Levist väljas“ (Island). Film on
soe ja kaasahaarav Islandi uusversioon traditsioonilisest
Põhjamaade kino
lastefilmist. Kalli
elab koos emaga Reykjavikis ning veedab enamuse ajast Internetis, teleka
ees või oma mobiiltelefoniga rääkides.
Seetõttu ei ole talle just väga meeltmööda sõita jõuludeks isa juurde, kes

Spordiüritused veebruaris
1. veebr kell 20.30 Järvamaa MV korvpallis, Kontsertlavad–Pärsti, Koigi SH.
3 veebr kell 19 Järvamaa MV korvpallis, Aravete–Kareda; kell 20.30 Ambla
SK–KK7 I, Aravete SH.
5. veebr kell 18.30 Eesti MV korvpallis, Ambla SK–KK Askus, Aravete SH.
6. veebr kell 12 Ambla Külaliiga saaliturniir futsalis, Aravete SH.
9. veebr kell 20.30 Järvamaa MV korvpallis, Aravete–KKK, Tarbja SH.
10. veebr kell 18 Ambla SK suusatajate SV 3. etapp, vabatehnika, Kangrumägi.
11. veebr kell 18.30 Ambla SK paarisvõrkpalli SV 4. etapp, M, Mvet, Aravete
SH. Kell 20.30 Järvamaa MV korvpallis,
Ambla SK–Viking, Paides.
12. veebr kell 20 Eesti MV korvpallis,
Ambla SK– õmme RIM, Aravete SH.
Kell 20.30 Järvamaa MV korvpallis,
Kontsertlavad–Kuma, Väätsa SH.
15. veebr kell 18.30 Ambla SK paarisvõrkpalli SV 1. etapp, SEGA, Aravete SH.
17. veebr kell 18.30 Eesti MV korvpallis, Ambla SK–Kuressaare Vesse, Aravete SH. Kell 20.30 Järvamaa MV korvpallis, Aravete–Koigi, Koigi SH.

19. veebr kell 19 Järvamaa MV korvpallis, Aravete–Tarbja. Kell 20.30 Ambla SK–Kontsertlavad, Aravete SH.
24. veebr kell 12 Madisepäeva suusasõit, Järvamaa MV suusatamises,
Kangrumäel.
25. veebr kell 19 Järvamaa MV korvpallis, Aravete–KK7 II, Paides.
26. veebr kell 19 Järvamaa MV korvpallis, Kontsertlavad–Pärsti; kell 20.30
Ambla SK–KK7 I, Aravete SH.
27.–28. veebr Eesti valdade XVIII Talimängude finaalturniir korvpallis ja
suusatamine, Väike-Maarjas.
Veebruaris Järvamaa MV võrkpallis
veteranidele ja naistele.
Madisepäeva suusasõidu täpsema
infoga saad tutvuda Ambla SK, Järvamaa Spordiliidu ja ka Eesti Suusaliidu
kodulehel.
Aravete Spordihoone on endiselt
avatud ka laupäeviti kell 12–15.
Ambla vallas on suusarajad Aravete Kangrumäel, Aravete staadionil ja
Amblas kooli staadionil ja Arulagedal.
HEAD LIBISEMIST!
Häid elamusi Taliolümpiamängudelt!

elab kaugel maakohas saare põhjaosas.
Asjad aga osutuvad isegi halvemaks,
kui Kalli oleks osanud oodata: tema
kasuõde on tõeline nuhtlus, jääkarud
ja hundid hulguvad väljas ringi ja tagatipuks puudub seal levi.
Elu kaugel maailmanurgas vastandab Kalli „reaalse elu” väljakutsetega.
Üsna pea saab poisil sellest elust kõrini
ning ta otsustab põgeneda – keset talve, mil Islandil valitsevad ekstreemsed
loodusjõud ja karm reaalsus.
23. veebruaril külastab Aravetet taas „Vana BaskiniTeater“.
Sedapuhku näidatakse Alan Avckbourni komöödiat “Kihluspidu”.
Etendus algab nagu ikka kell 19. Lavale astuvad armastatud näitlejad Maria
Klenskaja, Kadri Adamson, Tõnu Kilgas, Kärt Reeman, Nero Urke ja teiste
seas ka teatri direktor ja tuntud ürituste korraldaja Aarne Valmis. Piletid on
juba müügil.
Kui naised mängu tulevad, siis toimub meestega peaaegu alati midagi
kummalist. Muidugi on see väga individuaalne ja võibolla igaühe juures ei
olegi muudatus märgatav. Aga siiski ...
Julie-Ann ja Justin ei ole abielus, kuid
on juba pool aastat koos elanud ning
paistab, et kõik klapib ja aina paremaks
läheb – „prooviabielu“ on edukalt läbitud. Vanemate küllakutsumiseks ja

väikese „kihluspeo“ korraldamiseks on
aeg küps ...

Teatrikuu Aravetel
Kui mujal tähistatakse teatrikuud
märtsis, siis Aravetel on see juba aastaid olnud aprillikuus. Ka käesoleval
aastal läheb see samamoodi. Mitmete
teatriürituste seas korraldame 6. aprillil väljasõidu Eesti Nuku- ja
Noorsooteatri etendusele“High
Scool Musical”. See on üle maailma ülipopulaarne muusikal, kus lavale
astuvad paljud Eesti tuntud näitlejad ja
lauljad. Ühisväljasõit algab kell 12 Aravetelt, etendus algab kell 14 ja seejärel
toob buss ka kõik tagasi. Broneeritud
on 40 kohta, seega, kes ees, see mees.
Pilet koos bussisõiduga maksab kuni
10. veebruarini 300 krooni, pärast seda läheb hind kallimaks. Registreerida
ja maksta saab kultuurimajades ja Aravete kooli huvijuhi juures. Ootame
aktiivset osalust.
Arlet Palmiste, valla
kultuurijuht

Jaanuarikuu
spordisündmustest
Saalivõrkpalli paaristurniiri
3. etapil osales kokku 13 võistkonda.
Meesteturniiri võitsid täiseduga Priit
Simson,Tarvi Saar, kes alistasid kõik 5
vastast. II koha saavutasid 4 võidu ja 1
kaotusega Marti Lepik, Marek Palandi ja III koha Ain Kanne, Mikk Kallakmaa, kes ühtlasi võitsid ka veteranide
arvestuses, jättes II kohale Priit Grünthali, Ahto Matvejevi ja III kohale Aksel
Õunapuu, Leo Matikaineni. Naisteturniiril osales 4 võistkonda ja täisedu
3 võiduga tulid võitjateks Piret ja Merit Kalamägi, II koha saavutasid Kadri
Uudeküll, Kaidi Sommer 2 võidu ja
1 kaotusega ja III koha Merle Samason, Helen Siska 1 võidu ja 2 kaotusega. Naisteturniiri 3 etapi kokkuvõttes
võitsid esikoha Piret ja Merit Kalamägi 36 punktiga, II koha saavutasid Kaidi Sommer, Kadri Uudeküll 27 punk-

tiga, edestades III kohale jäänud Maie
ja Maila Mäed sama punktide summa
juures parema kohaga viimasel etapil. Kokku osales naispaarismängus 8
võistkonda. Seeriavõistlus jätkub 11.
veebruaril 4. etapiga meestele ja veteranidele ning 15. veebruaril 1. etapiga
segapaaridele.
Eesti meistrivõistluste II liiga vahegrupiturniiril on Ambla SK
korvpallimeeskond alistanud kodusaalis Keila KK 93:85 ja kaotanud
võõrsil Swedbankile 73:99. Kaotus
tuli vastu võtta ka SK Altiuselt 76:93.
Järvamaa korvpallimeistrivõistlusteks on registreeritud 3
meie võistkonda: Ambla SK ja Aravete/Kontsertlavad I liigasse ja ainult kohalikest mängijatest koostatud Aravete
II liigasse.
(järgneb lk 7)
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Valla spordielust

Jaanuarikuu spordisündmustest
(algus lk 6)

Seni peetud mängudes on Ambla
SK alistanud Paistu 93:50 ja Kontsertlavade meeskonna 110:57.
Viimane kaotas ka Viking Vindow
meeskonnale 80:95. Aravete meeskond alustas II liiga mänge kaotustega Luutar Laenud meeskonnale
44:58 ja Koeru SK meeskonnale
54:63. Viimased tulemused vallalehe trükkimineku ajal olid järgmised: Aravete/Kontsertlavad võitis
KK7 I tulemusega 103:87 ja Ambla
SK kaotas Kumale 63:83.
Eesti valdade XVIII Talimängude
alagrupiturniiridel
osales Ambla vallast 3 korvpallivõistkonda. 40 meeskonna konkurentsis õnnestus veebruari lõpus
Väike-Maarjas toimuvale finaalturniirile 16 parema sekka 2. aastat
järjest jõuda Ambla SK mängijatest
koostatud Ambla valla meeskonnal,
kes alagrupiturniiril Taeblas alistas
kohaliku meeskonna 66:46, Vasalemma valla meeskonna 79:41 ja
Märjamaa valla meeskonna 74:66.
Meeskond mängis koosseisus: Elari Jõendi, Timo Matikainen, Meelis
Matkamäe, Rein Roosmäe, Peeter
Kraavik, Erkko Linnas, Romet Ruse ja Priidu Talviste. Ambla valla II
meeskond, kes oli koostatud Järvamaa MV-l mängivate Kontsertlavade ja Aravete meeskondade baasil,
tuli turniiril Toila vallas 3. kohale,
mis üldkokkuvõttes andis 17.–21.
koha jagamise. Ambla valla naiskond osales alagrupiturniiril Võrumaal Parksepas ja kuigi kaotati tubli mänguga Ülenurme vallale 32:46
ja Imavere vallale 23:27, saadi üldarvestuses 14 võistkonna konkurentsis 10.–11. koht koos Paikuse vallaga. Ambla valla naiskond
mängis koosseisus: Marii Pilv, Piret
Kalamägi, Merit Kalamägi, Maie
Mäe, Tuuli-Riin Tomann, Kristina
Karu ja Maria Lohu.
Ambla SK 4-etapilise suusatamise SV eraldistardist vabatehnikas suusatatud 1. etapi starti kogunes Järvamaalt, Lääne-Virumaalt
ja Harjumaalt selle sarja rekordarv osalejaid – 63. Eriti pingeline
oli võistlus 17–39-a meeste võistlusgrupis, kus startis 23 võistlejat.

Kuigi selle grupi esikolmikut eristasid selged vahed, siis 4.–8. koht
mahtus juba 1 minuti sisse. Gruppide paremad olid:
–10-a T: Keidy Kaasiku, Kaidy
Kaasiku, Karoliina Tõnisson;
–10-a P: Martin Himma, Jarmo
Kaasiku, Carl Enn Hellat;
11–13-a T: Egle Sepp, Marleen
Raudsepp, Vivian Vellama;
11–13-a P: Kaarel Kasper Kõrge, Erki Salla, Rauno Sepp;
14–16-a T: Siret Niinepuu, Silja
Ratt;
14–16-a P: Rene Puhke, Inno
Puusepp, Maikel Homin;
17–34-a N: Hanna-Maria Puhke, Anita Homin, Signe Selge;
17–39-a M: Ilmar Udam, Raimo
Salla, Valeri Homin;
N veteranid: Tiina Idavain, Jana
Matvejeva, Maili Antons;
M veteranid: Ivar Pilv, Peeter
Puhke, Veljo Permjakov.
Seeriavõistluse 2. etapp sõidetakse Kangrumäel eraldistardist
klassikalises tehnikas 30. jaanuaril
ja 3. etapp 10. veebruaril vabatehnikas.
Tõstmisvõistlused Aravete
Kang 2010, mis on ühtlasi ka aastaid Ambla valla spordiau kaitsnud
endise tubli tõstesportlase Mati
Kulmu II mälestusvõistlused,
toimus teist aastat järjest Aravete
Spordihoones. Üle Eesti oli kangi
sikutama tulnud 38 võistlejat, nende seas ka 3 õrnema soo esindajat.
Püstitati ka üks Eesti noorterekord
kehakaalus –35 kg kogusummas 84
kiloga, mille autoriks oli Kalle Talu
Vargamäe Spordiklubist, ning kolm
Eesti juunioride rekordit raskejõustikuklubi Athleticus võistleja Mart
Seimi poolt, kes kehakaalus +105
kg rebis 135 kg, tõukas 178 kg ja
2 tõsteliigi kogusummas 313 kg.
Kohalikest jõumeestest tegid kaasa Aron Tammearu, kes kehakaalus
–94 kg rebis 75 kg ja tõukas 100 kg
ning sai II koha, ja Erik Kuningas,
kes kehakaalus +105 kg ei saanud

Aron Tammearu

Erik Kuningas
rebimises 3 katsega küll üles algraskust, kuid tõukamises sai sirgetele
kätele 150 kg, mis oli kehakaalu
4. tulemus. Mati Kulmu lähemates kehakaaludes, milles ta viimati võistles, olid võitjad kehakaalus
–77 kg Ain Pent Vargamäe Spordiklubist kogusummaga 258 kg ja
kehakaalus –85 kg Darvi Jalast samuti Vargamäe SKst kogusummaga
265 kg. Sinclairi edetabeli järgi olid
võistluste paremad:
Naised: Ave Bombul, Reelika
Põdersoo ja Agnes Rannaste.
Mehed: Mart Seim, Ain Pent,
Riho Kägo, Darvi Jalast, Raido Ruven ja Viljar Vaher.
Võistluste peakorraldaja Erik
Kuninga sõnul oli võistlejate arv
optimaalne ja võistlus sujus tõrgeteta ning kõik osalejad jäid korraldusega igati rahule. Võistluste käigus toimus ka Eesti Tõsteliidu poolt

kohtunike litsentseerimine, kus
hinnati nende teadmisi ja oskusi
praktilises tegevuses. Eriline tänu
võistluste õnnestumises kuulub aga
ürituse toetajatele.
Võistluse organiseerimise eest
tänusõnad Tõsteklubi Athleticus
ja MTÜ Eesti Professionaalsete
Rammumeeste Ühingu esindajale Erik Kuningale. Korraldamisele
kaasa aitamise eest tänusõnad neile: Mikk Paap, Günther Siimenson, Kaarel Künnapas, Armin Ilves,
Marko Kuningas, Lauri Ilves, Erik
Raag, Marko Remlik, Sander Valgema, Kert Vellama, Romet Uudeküll ja Kennerth Kuningas.
Samuti korraldajate tänusõnad
ettevõtetele OÜ Puiduladu, OÜ
Terasman, OÜ Premium 7, Kleisal OÜ, Videal OÜ, Gramo OÜ, ZModule OÜ ja Ambla vallale.
Leo Matikainen, valla spordijuht
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Õnnitleme veebruarikuu
eakaid sünnipäevalapsi!
VALVE AASMAA
NIINA ALISTE
INGRID HEIN
HILDA KALVE
LEIDA KAMP
ELVI KANNIKE
VÄINO KATS
VILLEM KELGO
ANNI KREEVAN
ELVI KUKK
HANS LÖÖPER

ELLEN MARKS
NAIMA MEIER
ILME PIIBELEHT
SILVIA RIIMAN
ENNO SAARELA
LIA TAIMRE
HELMI TOOME
HELVI VILINURM
AUGUST VISKOV
KALEV ÕUN

Pühapäeval, 7. veebruaril
kell 12 2. pühapäev enne
paastuaega armulauaga.
Pühapäeval, 14. veebruaril
kell 12 Pühapäev enne
paastuaega. Jutlustab stud.
theol. Tanel Kumpas.
Pühapäeval, 21. veebruaril
kell 12 Paastuaja 1. pühapäev
armulauaga. Peapiiskopi
palvepäeva karjasekiri.
Kolmapäeval, 24.
veebruaril kirikus kell 12
Iseseisvuspäeva muusikaline
palvus. Kaasa teenib Ambla

SÄRTS OÜ annab rendile bürooruumi Tapal, Pikk 69 II korrusel,
suurusega 22 m2.
Info: GSM 509 2769, e-post enno@
sarts.ee; www.sarts.ee.
Vesi24 ehitus OÜ
Trasside ja torustike sulatustööd.
Keskkütte hooldus ja remontööd.
Torustike renoveerimine ja ehitus.
Tel 5671 6814,
e-post: vesi24ehitus@hot.ee
Anda üürile pikemaks perioodiks
2-toaline korter Käravete alevikus,
Ambla vallas. Toad eraldi. Lisaand-

Kultuuriüritused veebruaris
12. veebruaril kell 19 Kohvikklubi
25+. Dokfilm „Disko ja tuumasõda“ ja
80ndate VIDEODISKO. Diskoriks ekskommnoor DJ Olaf. Ega rohkem polegi
vaja mõelda – silmapliiatsiga jutid säärtele ja diskole! Pilet 70 krooni. Broneeri
peolaud varakult.
19. veebruaril„Kinobussi“ filmipäev:
kell 13.30„Tõrjutud mälestused“ (Eesti–
Soome) Imbi Paju film Eesti ajaloost;
kell 18.00„Levist väljas“ (Island, laste- ja
noortefilm).
20. veebruaril kell 14 klubi „Vokiratas“
Talveõhtu. Külas Pajusti taidlejad. Tantsuks Aegviidu kapell.

AMBLA
VALLALEHT

Ambla pastoraadis
neljapäeviti:
•
laste- ja noorte
joonistamisring kell 16,
•
piiblitund kell 18.
Pühapäevakool 7. veebruaril ja
21. veebruaril kell 11.

TEATED
Metsa ülestöötamine ja väljavedu, küttepuude, ruloonpõhu
müük, lume lükkamine.
Tel 5646 0326.

Aravete kultuurimajas

Kultuurimaja segakoor Inna
Toome juhatusel. Kell 12.30
aktus kirikaias Vabadussõja
ausamba jalamil.
Pühapäeval, 28. veebruaril
kell 12 Paastuaja 2. pühapäev
armulauaga.

med: dušš, turvauks, mööbel, pesumasin, külmkapp, ahjuküte. Üürihind 500 kr kuus, millele lisanduvad
kommunaalkulud (elekter, vesi). Info
tel 5623 1181.
VASTLAD KIIGELANDIS
9.–16. veebruaril
Ootame teid: vastlakombeid kuulama, vastlamänge mängima, vastlaliugu laskma, vastlasõitu tegema
(saanisõit hobusega).
Kuum taimetee on piletihinna
sees. Grupi suurus 5–60 inimest. Kindlasti vajalik eelnev registreerimine.
Programmi pikkus 2 tundi. Pilet 50
kr inimese kohta. Vastlasööke (hernesupp, vastlakukkel) on võimalus
tellida lisaraha eest.
Info ja registreerimine: Anu Laansalu, tel 511 3237; 383 2038; e-post:
anu.valdmaa@mail.ee.

Kõik oma rahaasjad saate korda ajada pangabussis!

23. veebruaril kell 19 Vana Baskini
Teater „Kihluspidu“. Mängivad Kadri
Adamson, Tõnu Kilgas, Madis Milling,
Maria Klenskaja jt. Pilet 125/150 krooni.

Ambla kultuurimaja juures
peatub pangabuss üks kord kuus
teisipäeviti kell 14.00–15.00

Ambla Maarja kirikus

(26. jaanuar, 23. veebruar, 23. märts, 27. aprill,
25. mai, 29. juuni)

24. veebruaril Eesti iseseisvuspäeva tähistamine: kell 12 Ambla Maarja
kirikus muusikaline jumalateenistus
Ambla valla taidlejate osavõtul; kell
12.30 pidulik aktus Vabadussõja mälestusmärgi juures.
Aravete Spordihoones

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

14. veebruaril kell 12 Eakate Tervisepäev.

Pangabussi sõiduplaan internetis: www.swedbank.ee
Küsige lisa 6 310 310

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

