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Ambla laulukoor juba viiene!

S

el hooajal tähistab Ambla
laulukoor oma viiendat
sünnipäeva!
Selle uskumatult kiire aja jooksul võime üles lugeda mitmeid esinemisi Järvamaa laulu- ja tantsupidudel, Ambla kihelkonnapäevadel,
kooripäevadel „Järvako“; samuti
palju ilusaid esinemisi Ambla kirikus. Kolm suve mängisime Vargamäe metsades ingleid ja kõige
tähtsam – eelmise suve suurüritus
„Üheshingamine“ Tallinna laulukaare all XXV Üldlaulupeol.
Oleme õnnelik koor, sest sel-

le viie hooaja jooksul oleme tunda saanud kolme koorijuhi karmi
kätt. Kõige pealt Silvia Pääbo, kes
alustas koos meiega selle vankri vedamist. Teisena Kaja Kraav – suure
vaeva nägija, kes süstis meisse enesekindlust ja pealehakkamist ja kes
hetkekski ei kahelnud, et me suure
laulukaare alla ei mahu. Ja kolmandaks – tänavu sügisest Inna Toome,
kes on samuti hea range õpetaja ja
võtab proovides meist viimast.
Selleks, et maha pidada üks
korralik ja mõnus sünnipäevapidu, kutsume kõiki 20.

märtsil kell 19 Ambla Kultuurimajja!
Kuulame head koorimuusikat
ja keerutame jalga ansambli saatel.
Külla on lubanud tulla Tapa segakoor „Leetar” ja sel sügisel alustanud Albu segakoor. Ja nagu ikka,
kus on palju lauljaid koos, lõpeb
esinemine suure ühislaulmisega!
Olete kõik oodatud sünnipäevapeole! Laudade broneerimine on
juba alanud.
Kõigi kooriliikmete nimel
Tiia Pihlak, koorivanem

Maamaksust

A

lates 1. jaanuarist 2010
kehtib muudetud maamaksuseadus. Maamaksu ei
tasuta enam kolm korda aastas, vaid kaks korda: 31. märtsiks ja 1. oktoobriks. Kuni
1000-kroonine maamaks tasutakse täies mahus 31. märtsiks.
Maamaksust, mis ületab 1000
krooni, tasutakse 31. märtsiks

pool, kuid mitte vähem kui 1000
krooni. Ülejäänud osa maamaksust
tasutakse hiljemalt 1. oktoobriks.
Maksu- jaTolliamet väljastas maksuteated 15. veebruariks. Need
maaomanikud, kes ei olnud maksuteadet 25. veebruariks kätte saanud,
on kohustatud sellest 30 päeva jooksul teavitama asukohajärgset vallavalitsust või Maksu- ja Tolliameti Järva bürood. Maamaksu ei määrata ja

maksuteadet ei väljastata, kui maksusumma on alla 50 krooni.
Maamaksu määramise aluseks
on maaomandi või kasutusõiguse
olemasolu 1. jaanuari seisuga, aasta keskel enam ümberarvestusi ei
tehta. Kes müüb oma kinnistu aasta esimesel poolel, tasub maamaksu terve aasta eest – sellega tuleb
tehingu sooritamisel arvestada.

Milvi Kirsi, maaspetsialist

2

Volikogust

V

eebruari volikogu istungil osales Riigikogu
liige Tõnis Kõiv, kes rääkis
aktuaalsetel teemadel, mis
puudutavad riigi käesoleva
aasta eelarvet, eurole üleminekut Eestis ja tööpuudust.
Volikogu liikmed võisid esitada küsimusi.

 nr 3 (196) märts 2010

Riigi eelarve ja inflatsiooni seis
võimaldavad meil suure tõenäosusega järgmisel aastal kasutusele
võtta Euroopa ühisraha. Selle pingutuse hinnaks on aga suur tööpuudus ja kokkuhoiupoliitika, et
hoida riigieelarvet maksimaalselt
3% miinuses. Paraku riigi poolt pakutavad meetmed uute töökohtade
loomiseks on tagasihoidlikud ega
suuda abistada enamust töö kaotanud inimesi uue töö leidmisel. Ko-
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gu lootus on pandud uute välisinvesteeringute riiki meelitamisele ja
ideele, et need loovad töökohti.
Volikogu võttis töösse neli vallavalitsuse esitatud eelnõu, mis puudutavad sotsiaalvaldkonda. Edaspidi muutub eakatele makstava
sünnipäevatoetuse kord. Eelnõu
järgi hakkavad tagasiulatuvalt aasta
algusest saama sünnipäevatoetust
ainult üle 80-aastased juubilarid.
Samas on praegu eelnõus kirjas I

klassi astuvate laste ranitsatoetuse
maksmine. Algatasime ka Aravete
Hooldekeskuse põhimääruse eelnõu ja sinna suunamise korra.
Volikogu otsustas müüa Aravetel
peremehtuks kuulutatud remondihalli aadressiga Maarjamõisa tee
2b, mida varem kasutas Lada autode maaletooja. Enampakkumise
korraldajaks on AmblaVallavalitsus.
Vello Teor,
volikogu esimees

Eurole üleminekust ja töökohtade loomisest

T

änan võimaluse eest esineda volikogu
ees ja rääkida päevakajalistest teemadest – riigi rahanduse seis, eurole üleminek ning tööpuuduse leevendamise meetmed.
Kuna Eesti riigi rahandus on tänu Vabariigi Valitsuse, Riigikogu ja üldiselt kõikide meil elavate
inimeste ühiste pingutuste tulemusena heas seisus,
siis ei ole näha takistusi euro kasutuselevõtuks 1.
jaanuarist 2011.
Kas euro toob kaasa hinnatõusu?
Eestis on plaanis sõlmida kaupmeestega heade
kavatsuste lepe, et kaupmehed riigi eeskujul ümardaks hinnad allapoole. Oma osa jääb ka klientide,
tarbijate teha, et nad ei oleks nõus maksma kal-

limat hinda. Hinnavõrdlusel on abiks, et hinnad
peavad 6 kuud enne ja pärast eurole üleminekut
olema näidatud mõlemas vääringus, nii kroonides
kui eurodes. Mida rohkem avalikult hinnatõusu
ohust räägitakse, seda teadlikumaks saavad tarbijad ja seda vähem on kaupmeestel, teenusepakkujatel võimalust rahavahetuse tõttu hindu tõsta.
Kust tulevad uued töökohad?
Tänu Eesti riigi heale rahanduspoliitikale eristume me teistest riikidest, äratame laiemat rahvusvahelist tähelepanu. Meil on parem stardipositsioon majanduskriisist väljumiseks.
Uued töökohad Eestis tekivad eelkõige välisinvesteeringutest ning euro kasutuselevõtt soodustab Eestisse investeerimist, näiteks siin toot-

mise alustamist, töökohtade loomist. Eeldusteks
on sobiva infrastruktuuri, arusaadava maksukeskkonna ja keeli oskava vaba tööjõu olemasolu.Töötuse kõrge määr tähendab, et vaba tööjõudu on.
Nüüd on põhiline küsimus viia tööjõu kvalifikatsioon vastavusse uutel töökohtadel nõutavaga,
ennast Töötukassa abil täiendada, ümber õppida.
On viimane aeg alustada oma keeleoskuse täiustamist, sest avar maailm meie ümber ei võimalda
hästi hakkama saada ainult eesti keelele tuginedes.
Samal ajal tuleb säilitada inimeste minimaalne toimetulek erinevate hüvitiste ja toetuste abil.
Soovin jõudu Ambla vallavolikogule ja -valitsusele ning tervist ja õnne vallarahvale!

Nõuetele mittevastava tulekustutiga
võivad kaasneda sanktsioonid

E

elmise aasta detsembris
kehtestati siseministri määrusega nr 53 uued nõuded kantavale tulekustutile ja tuletõrje
voolikusüsteemile. Määruses ei
ole küll väga suuri muudatusi,
kuid siiski mõningaid, millele
tahaks juhtida tähelepanu.
Kõigepealt leevendati süsihappe
kustutite hoolduse ajavahemikku, senise 5 aasta asemel on nüüd ka süsihappe kustuti hoolduse ajavahemik
10 aastat nagu pulberkustutil. Olulise
muudatusena on välja toodud kustutite
kontrolli ajavahemik. Kõiki kustuteid, mis asuvad kuivas ja ühtlase temperatuuriga ruumis, tuleb
lasta kontrollida iga 2 aasta tagant, kõiki ülejäänud tuleb lasta
kontrollida iga aasta.
Määruses ei ole enam kirjas, kes
võib kontrollida ja hooldada tulekustuteid, sest see on paika pandud Päästeseaduses. Kadunud on mõiste “pädev

isik” ja lisaks ei tohi antud tegevusega
tegeleda enam MTÜ-d. Kõik kontrolli
ja hooldust teostavad ettevõtted peavad
olema registreeritud majandustegevuse registris, mis on avalik ja igaüks saab
sealt andmeid vaadata ning kontrollida. Muutunud on veidi ka nõuded, mis
peab olema kirjas kustuti kontrolli- ja
hoolduslipikul.
Seega peab enamik kustuteid 10
aasta (kui tootja ei määra lühemat aega) möödudes läbima hoolduse, sh
ka survetesti. Kui seni pigistas kustuti
kontrollija ehk veidi silma kinni, sest
kustuti ise oli ju heas seisukorras, siis
nüüd seda enam teha ei saa. Päästeseaduse §393 alusel võib selline “silma kinni pigistamine” lõppeda päris kopsaka
trahviga. On juba tulnud tagasisidet, et
päästeteenistuse ametnikud oma reididel seda punkti nüüdsest kontrollivad. Kustuti omanikele tähendab see
aga märkimisväärset kulude kasvu, sest
nõuded on täitmiseks ja kustuti peab

vastama kõigile nõuetele. Karmis konkurentsis on kustutite müügihinnad
küll tuntavalt odavnenud, aga hoolduse hind odavnenud ei ole ja seega on
üldjuhul soodsam osta uus kustuti, kui
hooldada vana. Ambla valla asutustes
on juba väga suur osa kustuteid vanuses
10 ja rohkem aastat. Seetõttu soovitaks
ettevõtjatel ja omavalitsusel hakata arvestama sellega, et osa kustuteid tuleb
lihtsalt ringi vahetada uute vastu ja planeerida selleks ka vastavad kulutused.
Kindlasti tekib kohe küsimus, et kuhu panna vanad kustutid. Tulekustuti
liigitatakse ohtliku jäätme alla ja tuleb
viia prügilasse.Väätsa prügilas tuleb iga
kustuti eest tasuda 36 krooni.
OÜ Tulehoidja on valmis ära kontrollima teie tulekustutid ja pakub teile jätkuvalt ka uusi kustuteid. Aravetel
saab seda teha endiselt Aravete depoo
hoones. Selleks peate oma kustutid
lihtsalt sinna viima.
Priit Grünthal, OÜ Tulehoidja

Tõnis Kõiv,
Riigikogu liige

Teade
Aravete
veetarbijatele

A

mbla Vallavalitsus,
kooskõlastatult Tallinna Tervisekaitsetalituse Järvamaa osakonnaga,
teatab, et Aravete keskpuurkaevu vett on regulaarselt kord kuus analüüsitud kontrollimaks
töödeldud joogivee mikrobioloogilist koostist.
Analüüsi tulemused näitavad töödeldud vee vastavust joogiveele kehtestatud nõuetele.
Viimane veeproov võeti 11.
veebruaril 2010 kell 10 ning
analüüsiti Rakvere Veterinaar- ja Toidulaboratooriumis.
Tulemus näitas, et töödeldud
vesi vastab mikrobioloogilise koostise poolest joogiveele
kehtestatud nõuetele.

AMBLA VALLALEHT
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Probleemidest õhksoojuspumpadega

M

eie poole on pöördunud
mitmed elanikud probleemidega, mis puudutavad
õhksoojuspumpade (edaspidi
ÕSP) paigaldamist. Peamisteks
probleemideks on välisagregaadist tekkiv müra ja hoone
välisilme rikkumine.
Kuidas probleeme
ennetada?
Esmalt tasub uurida, kas pakutav
ÕSP vastab kehtivatele ohutus- ja tervisekaitsenõuetele (sh ka müra normtasemele), kas pakkuja omab paigaldamise kogemust ning kas seade on
sobilik teie ruumidele. Teiseks peaks
korteriühistuga kooskõlastama välisagregaadi paigaldamise. See välistaks
hilisemad vastuseisud ja pretensioonid. Kindlasti tuleb nõuda paigaldajalt
kondenseerunud vee ärajuhtimise lahendamist.

Ehitusluba või omavalitsuse kirjalikku nõusolekut ei ole vaja, kuna
ÕSP ei ole ehitise konstruktiivne osa
(vastupidiselt õhk-vesisüsteemsele
soojuspumbale) ning selle paigaldamist ei käsitleta ehitustegevusena. Sisuliselt tõlgendatakse seda võrdväärsena külmiku või soojapuhuri ostmise
ja paigaldamisega.
Vastavalt kehtivale Ambla valla üldplaneeringule peab Ambla Vallavalitsusega kooskõlastama ÕSP välisagregaadi paigalduse Ambla alevikus
miljööväärtuslikul alal asuvate hoonete tänavapoolsetele fassaadidele.
Mida teha, kui paigaldatud
seade teeb häirivat müra?
Müra olemasolu ja mõju käsitleb
rahvatervise seadus ning müra normtasemed on määratud sotsiaalministri
04.03.2002 määrusega nr 42.
Vastavalt toote ja teenuse ohutu-

se seadusele on seadme tootja/edasimüüja/paigaldaja kohustatud kas
seadme välja vahetama või vähendama müra taset muul meetodil. Juhul,
kui tootja/edasimüüja/paigaldaja ei
nõustu eelnimetatud toiminguga, tuleb pöörduda Tervisekaitseinspektsiooni poole. Nende kohustus on lahendada tervisekaitsega seonduvaid
kaebusi, teostada tervisekaitse laboratoorseid uuringuid (sh müra taseme mõõtmisi) ning rakendada sundi
seaduses ettenähtud alustel ja ulatuses.
Mida teha, kui paigaldatud
välisseade riivab silma?
Nagu eespool öeldud, peab vallavalitsusega kooskõlastama ÕSP välisagregaadi paigalduse Ambla alevikus
miljööväärtusliku ala hoonete tänavapoolsetele fassaadidele. Muudel juhtudel peaks paigalduse kooskõlastama
korteriühistuga ning mõistlik on tel-

lida arhitektuurne terviklahendus välisagregaatide paiknemisele.
Korteriühistul on üldkoosoleku otsusega õigus nõuda kooskõlastamata
paigaldatud välisagregaadi ümberpaigaldust või isegi likvideerimist.
Välisagregaadist tilgub
vesi, kas see on ohtlik?
Üldjuhul on tegu kondenseerunud
veega, mille ärajuhtimist paigaldaja ei
ole lahendanud. See vesi ei ole ohtlik
inimestele, kuid võib ohustada hoone
konstruktsioone.
Sellise probleemi ilmnemisel tuleb
seadme omanikul pöörduda paigaldaja poole olukorra parendamiseks. Samuti tasub pöörduda Ambla valla ehitusjärelvalvespetsialisti poole, kes saab
teid nõustada ja anda hinnangu situatsiooni ohtlikkusest hoonele.
Andrus Mikson,
abivallavanem

LEADER esimese taotlusvooru tulemused selgunud

A

renduskoja LEADER meetme 1.1 „Kohaliku elukeskkonna investeeringutoetus“,
meetme 1.2 “Seltsitegevuse,
spordi ja kultuuripärandi väärtustamine läbi omaalgatusliku
tegevuse”, meetme 1.3 „Erinevate elanikegruppide kaasamise toetus“ ja meetme 1.4 „Piirkonna maine kujundamise
toetus“ projektitaotlusi võeti
vastu kuni 25. jaanuarini.
Meetmesse 1.1 laekus 29 taot-

lust (taotluste summa 9 490 362 kr),
sh Ambla vallast 5 taotlust. Meetmesse 1.2 saabus 36 taotlust (taotluste summa 1 873 033 kr), sh Ambla vallast 5 taotlust. Meetmesse 1.3
saabus 8 taotlust (taotluste summa
353 202 kr), Ambla vallast mitte ühtegi. Meetmesse 1.4 saabus 6 taotlust (taotluste summa 372 366 kr), sh
Ambla vallast 2 taotlust.
Hindamiskomisjonid tegid oma töö
ära ja 25. veebruaril kinnitas Arenduskoja juhatus taotlusvoorude tulemu-

sed. Tulemused on väljas Arenduskoja
veebilehel http://arenduskoda.ee.
Positiivse otsuse saanud taotlejad
peavad oma taotlused esitama maakondlikku PRIA teenindusbüroosse
kahe kuu jooksul. Ambla valla taotlejad peavad taotlused viima PRIA Järvamaa teenindusbüroosse, mis asub
TürilTallinna 8a.
Tähelepanu! Alates 10. maist
ei võta PRIA vastu LEADERtaotlusi seoses põllumajandustoetuste menetlemisega; paus

Internetiturunduse koolitused
Arenduskoja tegevuspiirkonna ettevõtjatele

I

nternetiturunduse koolitused on Eestis esimesed koolitused, mida korraldatakse
meie maaettevõtjatele läbi kohalike LEADER tegevusgruppide. Koolitused on saanud PRIA
heakskiidu ja rahalise toetuse ning need teostuvad MTÜ
Arenduskoda ja MTÜ Kohaliku
Arenduse Tugistruktuur (KAT)
koostööna.
Internetiturunduse koolitusprojektis saavad osaleda kõik väikeettevõtjad,
kes on oma ettevõttega registreeritud
Arenduskoda piirkonda (Kuusalu valda, Tapa valda, Kadrina valda, Vihula
valda, Ambla valda ja Loksa linn).
Internetiturunduse projekt algab 4.

märtsil kell 10 seminariga „Väikeettevõtjate ühised võimalused internetis” Tapa Kultuurikojas,
kus esimesel sajal registreerunul on
võimalus pääseda koolitusel osalejate
pingerea moodustamisele. Nimelt valitakse koostöös MTÜ KAT ja MTÜ
Arenduskoda esindajatega esimese
saja seast välja need ettevõtted, mille
tegevus ühtib kohaliku LEADER tegevusgrupi strateegias esitatud eelistustega kõige rohkem ning vastavad
kõige paremini korraldaja tingimustele (tutvu tingimustega MTÜ KAT
kodulehel http://internetiturundusleader.ee/tingimused).Tasuta 40-tunnise internetiturunduse koolituse, kodulehe tegemise koolituse ja kodulehe

analüüsi saavad esimesed 100 kiirema
registreerunu seast valitud ettevõtet.
NB! Internetiturunduse koolitusele soovitame saata inimese, kes otseselt tegeleb oma kodulehe haldamisega või kellel on selleks väga tõsine
soov, sest koolituse üks eesmärkidest
on õpetada osalejad ise rakendama internetiturunduse valdkonnaga seotut
tarkvara.
Sellised internetiturunduse koolitused on meie maapiirkonna ettevõtjatele erakordselt hea võimalus tõsta ettevõtte konkurentsivõimet ning
muuta oma tegevusala jätkusuutlikumaks. Tänu PRIA toetusele ja MTÜ
Arenduskoda juhatuse otsusele õnnestub paljudel aktiivsematel ettevõtjatel

võib kesta kuni poolteist kuud.
Seega peaksid Arenduskojast
positiivse otsuse saanud taotlejad kiirustama oma taotluse
PRIAsse andmisega!
Merike Koov, arendusnõunik

Maaelu Arengu
Euroopa Põllumajandusfond: Euroopa investeeringud
maapiirkondadesse

osaleda väärtuslikel koolitustel täiesti
tasuta.
Registreeru seminarile juba
täna! Täpsem teave ja registreerimine MTÜ KAT kodulehel http://
internetiturundusleader.ee/tingimused.
Merlis Jusupov, MTÜ KAT
internetiturunduse projektijuht
Tel 5354 1239
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Ambla koolis tegutseb näitering

Mesimummide veebruar

K

ülm ja tuisune veebruar algas meie laste võistkonnale
Paides Järvamaa lasteaedade talispordipäevaga „Lumememmede
lumemängud”. Lasteaeda esindas
kuueliikmeline lumememmede
võistkond ja kaks suurt ehk täiskasvanud lumememme.
Mängud toimusid ringmeetodil, kõik
võistkonnad viskasid lumepalle ämbrisse,
ladusid porgandeid kelgule, toimus suusajooks, vigurjooks, kelgujooks, suusakepi
jooks, lumelabida võidujooks, teetassiga võidujooks ning mängiti lumejalgpalli. Lasteaeda esindasid Mai Pitka, Annabell Lilleaed, Marii-Kristiin Vikat, Varmo
Ivask, Kert Piil, Ats Pajula. Laste tugiisikud olid liikumisõpetaja Ruth Kaasiku ja
õpetaja abi JanetVarinurm.
Sõbrapäeval toimus mängupidu kogu
lasteperele „Olen sõbraks sinule”. Esitati toredaid laule sõprusest, mängiti vahvaid sõbramänge, kingiti omavalmistatud
meeneid sõpradele. Lastel olid kaasas ka
pehmed kaisuloomad.
Pärast sõbrapäeva olid kohe vastlad.
Lasteaia vanem rühm veetis toreda
pärastlõuna Kiigelandis. Lapsed uudistasid talli, kus elavad hobused ja
küülikud. Eriti tore oli küülikuid sülle võtta ja hobustele leiba anda. Tõelise elamuse said lapsed saanisõidul.
Saanile oli taha seotud ka tuub, kuhu
julgemad poisid võisid istuda. Peale
saanisõitu lasid lapsed mäest alla ja
ronisid lumeskulptuuridel. Ürituse
lõppedes jõid lapsed maitsvat vaari-
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kavarreteed ja sõid võileibu ning rääkisid
vastlakommetest.Vanem rühm tänab lahket pererahvast toreda päeva eest ja lapsevanemaid, kes oma transpordiga selle aitasid teoks teha.
Lasteaias oli vastlapäeval veel teisigi
vahvaid ettevõtmisi. Toimus mängupidu
„Käes on vastlad”. Keerutati vurri, aeti „siga” lauta, toimusid võistlusmängud. Kõige
rohkem oodati aga mäele minekut. Helkurvestid selga ja kelgud kätte, nii sammuti Aravete mäele. Üllatus oli aga suur,
sest lumi oli nabani ja tundus, et varasematel aastatel nii populaarne kelgutamiskoht pole sellel lumerohkel talvel kelgutajaid näinud. Esimesed lapsed kelgutasid
rajad sisse ja edasi võis juba kelgurongi
teha. Nooremad lapsed lasid liugu lasteaia territooriumil olevast mäest (suur tänu lapsevanem Gunnar Ilmile, kes selleks
puhuks mäge silus ja astmed tegi). Pärast
lumes lustimist maitses hästi hernesupp ja
vastlakuklid.
Vaata pilte lasteaia kodulehelt:
www.ambla.ee/lasteaed.
Ülle Ojamäe, lasteaia juhataja

O

len Triin Väin, 22-aastane ja pärit Eestimaa südamest, Paidest. Näiteringi
juhendaja olen ma olnud
täpselt 7 kuud. Ambla kooli lapsed on minu esimesed
õpilased.
Tunnistan, see töö meeldib
mulle. Enne töö vastu võtmist
pelgasin veidi, ei teadnud, milline ma õpetajana olen ja eelkõige,
kuidas lapsed mind vastu võtavad. Hetkel olen oma otsusega
väga rahul ja kindlasti on mul
plaan õpilastega jätkata. Kurb ainult mõelda, et kaks neist lõpetavad üheksanda klassi ja jääme
tublidest näitlejatest ilma.
Ise olen näitlemisega tegelenud juba 1. klassist alates. Kuus
aastat olen esinenud Paide Lasteteatri all, kus põhiliselt teeme etendusi jõuludeks. Aasta
olen käinud ka Paide huviteatris.
2009. aastal sain Järvamaa näitemängupäeval parima Järvamaa
naisnäitleja tiitli. Õpin TÜ Viljandi Kultuuriakadeemias.
Ambla kooli näiteringis hakkame praegu lastega valmistuma
Juhan Liivi luulevõistluseks. Seljataga on jõuluetendus, millega
lapsed ideaalselt hakkama said,
ning playbox võistlus, kus meie
esinesime kui Lady Gaga, Gwen
Stefani ja Jaak Joala.
Meie meeskond on väga-väga
hea. Me töötame koos ja siiani

pole veel keegi meid alt vedanud. Me teeme seda, mis meile
meeldib. Me õpime läbi mängude, läbi naljade, läbi kogemuste ja
läbi naeru. Ja nii see jääbki.
Anett: Varasema näiteringiga
võrreldes on see palju parem ja
arendavam. Seltskond on ka palju parem. Kui me kokku saame,
siis ei puudu meil nali.
Sigrit: JuhendajaTriin on hästi tore ja sõbralik, ta mõtleb meile igasuguseid näitemänge, mida
peame teostama. Tore on teha
midagi, mis meeldib, ja seda kellegi juhendamisel!
Kelli: Hästi tore ja kirju seltskond, ideid tuleb igast nurgast
ning meil on väga kooshoidev
grupp!
Stefani: Oleme väikesed
näitlejad, kes saavad alati hakkama. Koos teeme ka igasuguseid
ülesandeid: miimikat, vanasõnadest ja muinasjuttudest lühietendusi jne.
Kertu: Proovi tehes saab alati
nalja. Meil jääb ka aega mängudeks.
Ana: Mina käin näiteringis,
sest seal on põnev, ja ehk kaob
mul ükskord ka esinemisnärv.
Kerdo: Mulle meeldib näiteringis, kuna mind ümbritsevad toredad inimesed. Ja meil
on rõõmsameelne näiteringijuht
Triin, kes panebki selle näitering
särama.

Õuesõppepäev Aegviidus ja Nelijärvel

V

astlapäeval, 16. veebruaril
käis Ambla Lasteaed-Põhikool Aegviidus õppepäeval,
mille nimi oli “Jälgede salakiri”.
Käisime metsas ja rabas matkal.Talvel on hea käia metsas matkal, sest siis
näeb loomade jälgi. Jälgede uurimine
oli väga huvitav – nägime koera, inimese, põdra, rebase ja kitse jälgi. Nä-

gime ka puud, millelt põder oli koort
maha kaapinud. Metsas jäi silma ka
rähnipuu.Vahva, kuidas rähn on puusse auke teinud.
Käisime loomasöödu koha juures.
Tagasi tulles jäime seisma ühe puu
juures, mis oli “eriline”. Kakuline paneb talveks karihiire selle puu okste
vahele.

Suundusime tagasi RMK looduskeskusesse, kus näidati erinevate loomade nahku: kopra, rebase, tuhkru jt.
Samuti tutvustati meile loomade jälgi,
koljusid ja väljaheiteid.
Järgnes paaristöö, milleks oli ristsõna lahendamine. Töö valmis, läksime õue, kus ootasid meid ees grillvorstid, vastlakukkel ja kuum tee.

Kõhud täis, läksime bussi, millega
sõidutati meid Nelijärvele kelgutama. Lustimiseks oli meile kaks mäge
– väiksematele madalam ja suurtele
järsem.
Päev oli väga vahva ning jääb meile
jälle tükiks ajaks meelde. Aitäh korraldajatele!
Ambla LPK 7. klass

8. klassi tegemised sellel veerandil

A

mbla kooli 8. klass pidi sel
aastal korraldama kooliharjapäeva. See toimus 28. jaanuaril. Otsustasime, et teeme
kooli peal orienteerumise.
Sellega oli meil tükk pusimist. Lõpuks, kui see päev kätte jõudis, tuli
orienteerumine hästi välja. Me mõtlesime, et kuidas oleks auhindu võrdne

jagada, kuna kõik klassid peaksid osavõtu eest midagi saama. Õpetaja tegi ettepaneku, et klassid võiksid loosiga auhinna võtta. Lõpuks tuli välja,
et viimase koha omanikud said kõige
suurema auhinna. Muidugi olime ka
mõelnud, et me saame erinevaid võistlusmänge teha, aga kahjuks jäi aega väheks. Kuna me olime tahtnud klassiga

juba pikemat aega kuhugi minna, siis
otsustasime sõita 4. veebruaril rongiga
Tallinnasse näitust “BODIES REVEALED” vaatama. Juba rongis oli meil väga lõbus. Kui me Solarisse jõudsime ja
näitusele ära käisime, oli meil neli tundi vaba aega. Selle võis igaüks sisustada nii, nagu tahtis. Direktor ei tahtnud
meid niisama koolist ja bioloogia tun-

nist ära lubada ning otsustas teha meile
kaasa töölehed. See oli muidugi väga
hea, sest mina isiklikult sain tänu töölehtedele palju rohkem teada, kuna
me pidime kõik tekstid läbi lugema.
Kokkuvõttes oli see näitus väga õpetlik, aga mina isiklikult lootsin, et see
on veel realistlikum.
Anett Mäekivi, Ambla LPK 8. klass

Ambla vallas tegutsevad
Kraavihallid Euroopa raha toel

M
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illega tegeleb MTÜ Aravete
Maaparandusühistu? Maaparandussüsteemide rajamine ja taastamine on suhteliselt kulukas. Põllumajandusministeeriumis on mõistetud,
et ilma riigi suunamise ja toetuseta
lakkavad maaparandussüsteemid toimimast ja kasutuskõlblike põllumaade pind väheneb veelgi. PRIA toetab
maaparanduslikke projekte kuni 90%
selle maksumusest.
Ühistu asutati 2006. aasta kevadel. Ühistu asutamisel seati eesmärgiks maaparandusobjektide hooldamine, rekonstrueerimine ja
vajadusel uute ehitamine. Ühistu ülesandeks
on Ambla valla maaomanike teavitamine, et
maaparandussüsteemide taastamine ja korrashoid on nende omandi väärtuse säilimiseks hädavajalik. Maaparandusühistu liikmed
on kõik ühistu valgalas asuva kinnisasja omanikud või valdajad, kelle kinnisasjalt sadevete
eesvooluks on maaparandussüsteem. Kokku
on ühistus liikmeid 135. Ühistu juhatuses
on Andres Kalle, Peteri Grauen ja Arne Algpeus. Projektijuht on Andres Kalle, tel 534
9627.
Maaparanduslikku maad on Ambla vallas

1810 ha, millest 500 ha kuulub Aravete Agro OÜ-le.
Esimene maaparandussüsteemide taastamise projekt sai alguse 2008. aastal. Projekteerija on MB Maa ja Vesi. Üldkoosolek
otsustas, et alustatakse Aniste, Luhala ja Saarevälja maaparandusobjekti elluviimist. Töö
käigus tekkis metsaomanikel huvi, et kuivendatud saaks ka metsamaa. Raskeim töölõik
oligi metsas olevas kuivenduses, eriti Sääsküla oja ümber olevatel maadel. Seal oli ala
tugevalt soostunud ning kobraste tammid ja
pidev vihm tegid töö raskemaks. Rekonstrueerimine maksis 2,56 miljonit krooni, sellest 12% on omaosalus, mille maksid maaomanikud. Kogu töödeks vajaminev raha
laenati. Tööde valmimise tähtaeg on 2010.
aasta suvel. Kokku rekonstrueeritakse maaparandussüsteeme 460 hektaril. Uus projekt
on plaanitud hõlmama Kukevere ja Ilumäe
maaparandusobjekte.
Järgmine plaaniline üldkoosolek toimub
märtsi lõpus. Üldkoosoleku teemadeks on
2009. a majandusaasta aruande kinnitamine
ja uue maaparandusprojekti arutamine ja otsustamine.

Uudiseid Aravete
keskkoolist
Lumelinn
Vastlapäeval, 16. veebruaril ehitas kogu Aravete Keskkooli pere koolimaja hoovil lumelinna. Klassid leidsid
ehituste ideed erinevatest muinasjuttudest, millest inspireerituna koostatigi töökavandid. Pärast rasket tööd söödi kooli sööklas ühiselt vastlakukleid ja joodi kuuma teed.
Toredast päevast tehti mitmeid meeleolukaid fotosid.
Tahaksime kogu kooli poolt väga tänada OÜ Terasmani
mehi, kes meile suured lumehunnikud kokku lükkasid.
Samuti olid meile jõu ja nõuga abiks Aravete päästekomando töötajad. Kindlasti tahaks tänada ka kooli kööki
maitsvate vastlakuklite eest.Tore päev oli!
Kaitse end ja aita teist
3. märtsil algusega kell 13.30 toimub Aravete Keskkoolis esimene loeng päästeteemadel sarjast „Kaitse end
ja aita teist”.
Filmipäev
4. märtsil algusega kell 15 toimub Aravete Keskkoolis
filmipäev. Kavas on ülevaade vanameister Roman Polanski loomingust. Seejärel tutvustab Rain Inno Põhjamaade filmikunsti uut lainet ning lõpuks saab publik näha ka
meie oma kooli videoringi tööde ja tegemiste vilju.
Priit Neilinn, Aravete KK huvijuht

Andres Kalle, projektijuht

Sõbrapäevanädal Ambla koolis

M

eil koolis toimus 12. veebruaril sõbrapäeva PLAYBOX. Seal osalesid viis
võistkonda ehk laulu. Esimene oli lasteaed.
Nad tegid Abba laulu “Waterloo”. Väga tore ja
huvitav oli, kuna see laul oli neil võetud filmist,
mis jooksis samal ajal ka ekraanil.Teine võistkond
oli 2. klass Buratino lauluga. Kolmas laul oli 1. ja
3. klassi esituses “Väike saatan”. Järgmisena esitas
4. klass Akoni loo “Sexy bitch”. Ja kõige viimane

esitus oli näiteringi poolt, kus ka mina osalesin.
Me tegime kokku miksitud lugudega. Esimene
laul oli Qwen Stefani lugu “Hollaback girl”, seda esitasin mina. Teine lugu oli Lady Gaga “Poker
face” ja viimane lugu oli “Öö Chicagos”. Näitering
võitis PLAYBOXi, teiseks jäi lasteaed ja kolmandaks tuli 2. klass.
Kuna oli sõbrapäevanädal, otsustasime kaheksandikega valida kõige sõbralikuma tüdruku, poisi

ja õpetaja. Käisime mööda kooli ringi ja palusime
hääletada, ka õpetajad valisid. Reedel tegime teatavaks, kes siis võitis. Kuna hääletus oli tasavägine,
mõtlesime, et valime kaks tüdrukut, kaks poissi
ja ühe õpetaja. Sõbralikumaiks tüdrukuiks said 2.
klassist Sofia ja mina, poisteks said Hugo ja minu klassivend Artur ning õpetajaks valiti õpetaja
Urmas.
Anett Mäekivi, Ambla LPK 8. klass

4H Talilaager – „Elu kui muinasjutt“

L

igi 30 4H noort Järvamaalt,
Tartumaalt, Pärnumaalt,
Harjumaalt, Jõgevamaalt ja Virumaalt kogunesid 19. veebruaril Jäneda koolimajja, et
koos veeta kolm toredat päeva täis lusti, põnevust ja uusi
avastusi.
Kogu laagri vältel nauditi mitmeid
mõnusid: käidi saunas, möllati lumes, veedeti toredalt aega ringmänge mängides, demonstreeriti näitlemisoskust ja veel paljugi muud.
Toimus kaks koolitust: esimeseks
koolitajaks oli Harald Lepisk tee-

mal „Loovus“. Koolitusega samaaegselt toimus ka noorte omaalgatusliku projekti nõustamine, mille
koordineerijaks on Eesti 4H. Meie
noored projektijuhid on Triine, Helen ja Maie, koostööd tehakse Jäneda klubiga. Projektina soovivad
noored korraldada juuli alguses kolmepäevased ellujäämisõppused metsas. Päeva teiseks koolitajaks oli Tiia
Järvpõld, kellega vestlesime sügavuti
teemal „Unistus“.
Õhtune programm oli teemal
„Elu kui muinasjutt!“. Juba enne
laagrit said kõik noored endale rol-

lid, kelleks maskeeruda, ning kohustuse süveneda muinasjuttu. Tegelasi
oli näiteks muinasjutust „Väike merineitsi“ ja „Saabastega kass“. Kava algas oma rolli lühitutvustusega.
Pärast seda meisterdati ajalehtedest
tegelaskujusid, kirjutati uusi muinasjutte, lahendati viktoriini jpm. Kõige
lõpuks pidid võistkonnad valmistama 20 minutiga täiesti uue lähenemisega lühietenduse teatud muinasjutu ainetel, kasutades oma loovat
mõtlemist. Järgnes fotosessioon
ühispiltide ja tegelaste omavaheliste
emotsioonide jäädvustamisega.

Aravete 4H noored tänavad korraldajaid meeldiva nädalavahetuse
eest. Tunne, et on sõbrad kõikjal üle
Eesti, et on inimesed, kes mõistavad
ja hoolivad, on ülim ja seda ei vahetaks mitte kui millegi vastu. Laager
andis palju mõtlemisainet, julgustas
eneseavastusteks ja andis jõudu pürgida edaspidi veel suurema innukusega oma unistuste täitumise poole.
Võin öelda, et tegemist oli siiamaani vaieldamatult kõige parema laagriga minu elus! Me armastame teid,
Sõbrad!
Teele Siska, 4H klubi sekretär
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Jäärajasõit Amblas

A

mblas 21. veebruaril toimunud sõiduautode jäärajavõistlusel osales 23 kihutajat. Ambla valla autohuviliste
kõrval olid esindatud võistlejad Tapalt. Sõideti kolm vooru,
millest arvesse läks kaks paremat.
Kõige kiiremas võistlusklassis –
esiveolistel autodel – võidutsesid

Tapa noormehed. Esikoha saavutas
Asko Bolton (aeg 8.16,3), teise Ando Burm (8.24,4) ja kolmanda Madis Ivainen (8.31,2). Parima Ambla võistlejana oli Geio Jalak neljas
(9.00,4).
Tagaveoliste autode kolm parimat olid Margus Vellama (Ahula;
9,21,0), Aimar Tina (Tapa; 9.33,4)
ja Kevin Kork (Ambla; 9.34,1).

Ühtlasi oli Kevin kiireim noormeeste arvestus, kus võistles esiveolisel autol (8.38,4). Teise koha
sai Kerdo Teor (Ambla; 9.05,4)
ning kolmanda Rünno Jalak (Ambla; 9.12,9).
Libedale ja kurvilisele rajale läks
ka neli julget naisterahvast. Võitja
Katri Evardi (Ambla) näitas aega
9.25,5, mis andnuks hea koha ka

meeste konkurentsis.Veidi aeglasemalt läbisid raja teise koha saanud
Ly Karavajev (Tapa), kolmas olnud
Annika Herr (Ambla) ja neljas Merily Karavajev.
Osalejatele võistlus meeldis ning
kui raja- ja ilmaolud seda lubavad,
kogunetakse sel talvel veelkord.
Mart Kork, jäärajasõidu
korraldaja

Ambla noortekeskuse tegemistest

Õ

nneks on külm talv juba
poole peal, loodame ja ootame kõik juba sooja kevadet.
Aga ega tegemised siis külmast
ennast segada lase!
Juba kolmandat korda valis Noortekeskus sõbralikumaid. Sel aastal oli
sõbralik tüdruk Anett Mäekivi (ka
koolis) ning sõbralik poiss Mereke
Laansalu. Palju õnne!
Noortekas on nüüd üleval kauaoodatud poksikotid (toetust saime
ANK projektikonkursilt). Suur tänu
Merekile ja Geiole, kes poksikotid

paigaldasid! Kõik on oodatud tegema väikest trenni!
Reigo Vilumaa ja Siim Kask ootavad kõiki noori Shuffle tantsutrenni,
aga seda ainult juhul, kui tõeline huvi
on. Trenn toimub reedeti noortekas
või kultuurimajas kell 14–15.30.
Märtsi viimasest nädalast alustame
Eesti laste- ja noortekirjanike tutvumisega. Kokku õpime tundma kaheksat kirjanikku ja nende loomingut – kogu üritus lõpeb väljasõiduga
Pokumaale. Samas tahaks meelde tuletada, et endiselt on kõik oodatud

raamatukogu/noortekeskuse meisterdusringi! Meil on olemas nüüdseks reljeefipress, millega saab ilusaid
kaarte teha; tööriistad helme- ja (Fimo)savitööks (ANK projektist).
Enne suurt sula on plaanis koostöös kultuurimaja ja külaseltsiga lumelinn või vähemalt lumeskulptuurid Ambla alevis. See üritus on
kõikidele, kes viitsivad toast välja
tulla! Täpsemat infot saab NK-st või
Ruthilt.
Ambla Noortekeskusel on nüüd
ka oma blogi, mis sai tänu Anne-

Maile käima lükatud. Kui kellelgi on
huvi, mida ja millal me teeme või
teinud oleme, siis vaadake lähemalt:
http://amblanoortekeskus.tumblr.
com.
Niisugused tegemised ja uudised
meilt. Ootame ka lapsevanemaid
endale külla – tulge ja vaadake, millega teie lapsed vabal ajal tegelevad,
või tulge lihtsalt niisama koos lastega
aega veetma!
NB! Otsime vabatahtlikku Noorkotkaste juhi kohale!
Natalia, Ambla NK

Ambla kooli taliolümpiamängud

V

ancouveri
taliolümpiamänge tähistas ka kogu
Ambla kooli pere, kes viie päeva
jooksul korraldas ja osales oma
kooli Taliolümpiamängudel.
Mängude avamisel kuulus au
heisata kooli oma olümpialipp
eelmise õppeaasta kooli parimale sporditüdrukule Eva-Liisa
Valdmaale.
Mängudel võisteldi murdmaasuusatamises, kelgutamises, laskesuusatamises, suusatamise kahevõistluses.

Üks päev programmist kuulus Aegviidu–Nelijärve matkale ning kõik andsid oma parima lumeskulptuuride valmistamisel kooli juurde. Mängude ajal
valmis ka kooli liuväli, kus on võimalik
uisutada, hokit mängida või niisama
liugu lasta. Õpilaste endi valmistatud
olid ka olümpiamedalid – poisid tegid medalid õpetaja Aksel Õunapuu
juhendamisel ja tüdrukud seadsid
need kaelariputuskorda. Taliolümpiamängude lõpetamisel kuulus traditsiooniliselt olümpialipu langetamise

au viimase võistlusala – suusamaratoni – võitjatele, kelleks olid Eva-Liisa Valdmaa VIII klassist ja Rünno Jalak
IX klassist. Medalivõitjateks tulid peaaegu pooled kooli õpilased, neist kõige edukam oligi Eva-Liisa Valdmaa 5
kuldmedaliga; 3 kuld- ja 1 hõbemedali
sai Ana Bunazoi V klassist; 3 kuldmedalit Kerdo Teor IX klassist ja 2 kuldja 1 hõbemedali võitsid Liisbet Uutar I
klassist, Otto Prints II klassist ja EeroSven Grebenjuk VI klassist. Lasteaia
edukamad olid Mari-Liis Ojaniit 1 hõ-

be- ja 1 pronksmedaliga ja Marek Nõlvak 3 pronksmedaliga. Edukaimaks
klassiks osutus VIII klass 15 võidetud
medaliga. Rõõmu korraldajatele valmistas aktiivne osavõtt, kus enamik
õpilasi tegi kaasa kõikidel aladel. Eriline tänu kuulub aga endistele Ambla
kooli õpilastele Hando Õunapuule,
Risto Kuusemetsale, Meelis Kirsile,
kes kõik oma tehnikaga tulid lahkesti
appi liuvälja rajama või lund lükkama
– AITÄH kogu koolipere nimel!
Leo Matikainen

Enampakkumise teade
Ambla Vallavalitsus võõrandab kirjalikul
enampakkumisel kinnisasja aadressil:
Järva maakond, Ambla vald, Aravete alevik, Maarjamõisa tee 2b – katastritunnus 13402:004:0294, registriosa number 2774336, pindala 1913 m2. Kinnistul
paikneb remondihall (EHR 107000831,
ehitusaasta 1991), ehitusalune pind 1610
m2; hoone osaliselt 2-korruseline, kõrgemad ruumid 8 m kõrgused. Seinad betoonplokkidest, katuslagi raudbetoonpaneelidest, lamekatuse katteks rullmaterjal,
metallraamidel aknad, metall- ja puituk-

sed. Hoones olemas abi-, kontori- ja olmeruumid. Olemas elektrivarustus 220/380V
ja tsentraalne veevarustus. Soojavarustus
puudub.
Alghind 1 000 000 krooni, osavõtutasu 500 krooni (ei tagastata), tagatisraha
100 000 krooni.
Kirjalikul enampakkumisel võivad osaleda kõik füüsilised ja juriidilised isikud. Tagatisraha ja osavõtutasu kanda Ambla Vallavalitsuse arvelduskontole nr 1120105842
Swedbankis hiljemalt 15.03.2010. Tehinguga seotud kulud (notaritasud, riigi-

lõivud) kannab kinnisasja ostja. Kirjaliku
enampakkumuse esitamise tähtaeg on
15.03.2010 kell 16.00. Pakkumused esitada kinnises ümbrikus märkega „Enampakkumine, Maarjamõisa tee 2b, mitte avada enne 16.03.2010 kell 09.00” ja pakkuja
andmetega aadressil: Lai 22, Ambla 73502,
Järvamaa. Pakkumused avatakse vallavalitsuse istungil 16.03.2010 kell 09.00 Lai
22, Ambla. Võõrandatava kinnisasjaga on
võimalik tutvuda eelnevalt kokku leppides
abivallavanem Andrus Miksoniga telefonil
383 4241 või 516 7875.

AMBLA VALLALEHT
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Valla spordielust

Veebruari spordisündmustest
Saalivõrkpalli paaristurniiri 4. etapil osales kokku 14
võistkonda. Meesteturniiri võitsid täiseduga Martin Tamlak, Kert
Kärner, kes alistasid kõik 4 vastast. II koha saavutasid 3 võidu ja
1 kaotusega Marti Lepik, Marek
Palandi ja III koha Aarne Aljama,
Kalle Uudeküll, kes ühtlasi võitsid ka veteranide arvestuses, jättes II kohale Priit Grünthali, Ahto
Matvejevi ja III kohale Aksel Õunapuu, Jaan Rohula. Segapaaride turniiril osales 6 võistkonda ja
täisedu 5 võiduga tulid võitjateks
Katrin Murakas, Veiko Tihemets
Paidest, II koha saavutasid 4 võidu
1 kaotusega Merit Kalamägi, Taavi
Leinart ja III koha 3 võidu 2 kaotusega Piret Kalamägi, Raido Rohi. Seeriavõistlus jätkub 5. etapiga
11. märtsil meestele ja veteranidele ja 2. etapiga 15. märtsil segapaaridele.
Ambla SK korvpallimeeskond on Eesti MV II liiga vahegrupiturniiril kaotanud kodusaalis KK Askusele 44:72, Nõmme
RIM-le 72:83 ja Kuressaare KK
Vessele 60:83.
Järvamaa korvpallimeistrivõistlustel on veebruarikuus
peetud mängudes Ambla SK alistanud KK7 I 93:64 ja 100:64, Viking Window 99:65 ja kaotanud
Kontsertlavadele 85:104. Kontsertlavad alistasid ka Paistu 80:60.
II liigas on Aravete võitnud Karedat 75:54, JKHK-d 77:57 ja Tarbjat 81:74 ning kaotanud Koigile
64:91.
Järvamaa MV-l võrkpallis
veteranidele kaotas Ambla SK
meeskond esimestes kohtumistes eelmise aasta kahele paremale
meeskonnale Paidele ja Sargverele 1:2.
Ambla SK 4-etapilise suusatamise SV eraldistardist klassikalises tehnikas suusatatud 2. etapi
starti kogunes Järvamaalt, LääneVirumaalt ja Harjumaalt 52 suusatajat. Gruppide paremad olid:
–10-a T Keidy Kaasiku, Kaidy
Kaasiku, Karoliina Tõnisson;
–10-a P Martin Himma, Jarmo
Kaasiku, Marius Kaarjärv;

11–13-a T Mairis Õispuu, Egle
Sepp, Vivia Vellama;
11–13-a P Erki Salla, Kaarel
Kasper Kõrge, Taavi Luik;
14–16-a T Siret Niinepuu, Silja Ratt;
14–16-a P Inno Puusepp;
17–34-a N Hanna-Maria Puhke, Maris Kaarjärv;
17–39-a M Raimo Salla, Taavi
Kaiv, Hanno Tikerbär;
N vet. Tiina Idavain, Jana Matvejeva, Maili Antons;
M vet. Vello Lillipuu, Ivar Pilv,
Mati Viidemann.
Seeriavõistluse 3. etapp sõideti
Kangrumäel eraldistardist vabatehnikas ja osalejaid oli seekord
64. Paremad olid:
–10-a T Kaidy Kaasiku, Laura
Randkivi, Keidy Kaasiku;
–10-a P Martin Himma, Jarmo
Kaasiku, Kristo Sepp;
11–13-a T Mairis Õispuu, Egle
Sepp, Vivian Vellama;
11–13-a P Kaarel Kasper Kõrge, Taavi Luik, Erki Salla;
14–16-a T Siret Niinepuu, Silja
Ratt, Piia Pohlak;
14–16-a P Inno Puusepp, Maikel Homin, Silver Kruusalu;
17–34-a N Maris Kaarjärv, Anita Homin, Signe Selge;
17–39-a M Raimo Salla, Valeri
Homin, Avo Siilak;
N 35+ Tiina Idavain, Jana Matvejeva, Maili Antons;
M 40+ Ivar Pilv, Peeter Puhke,
Reimo Kaasiku.
Traditsioonilisel Madisepäeva suusasõidul, mis esmakordselt sõideti 23. veebruaril
1985 Käravetelt Jänedale ja tagasi, osales seekord Kangrumäe suusaradadel 57 suusatajat. Lühemal,
10 km distantsil, kus osalesid naised ja noored, oli kiireim Sparta
SE klubi suusataja Piret Pormeister ajaga 32.07. Pikemal, 20 km
distantsil, mille läbisid mehed ja
mehed seeniorid, oli kiireim Erko Jullinen Tamsalust ajaga 56.10.
Seekordsel suusasõidul osales ka
9 Keila SOS küla noorsuusatajat,
kellele üritus väga meeldis ja kes
lubasid esimesel võimalusel taas
Aravetele sportima tulla. Vanima

osavõtja eriauhinna sai Hugo Pastimäe Paidest, kel aastaid üle 70,
ja noorimate osalejate eriauhinna
Kaidy ja Keidy Kaasiku Aravetelt.
Madisepäeva suusasõidu tulemused:
T18 Hanna-Maria Puhke, Evely
Kaasiku, Tuuli Tomingas;
P18 Kaarel Kasper Kõrge, Erki
Salla, Elvis Homin;
N Piret Pormeister, Rahel Allas,
Eva Perejainen;
M Erko Jullinen, Raimo Salla,
Kristjan Nurmsalu;
N35+ Tiina Idavain, Jana Matvejeva, Vilve Pilv;
M40+ Avo Siilak, Raivo Kaasiku, Ervi Kaasiku.
Ühtlasi selgitati ka Järvamaa
meistrid suusatamises:
N Hanna-Maria Puhke (Ambla), Evely Kaasiku (Türi), Eva Perejainen (Koeru);
M Raimo Salla (Ambla SK), Valeri Homin (Kaalepi), Timo Lomp
(Ambla SK);
N35+ Tiina Idavain (Järva-Jaani), Jana Matvejeva (Ahula), Vilve
Pilv (Ambla SK);
M40+ Raivo Kaasiku (Türi),
Ervi Kaasiku (Türi), Reimo Kaasiku (Ambla SK).
Ambla Külaliiga saaliturniiril futsalis osales 4 võistkon-

da 30 mängijaga. Pärast põhiturniiri selgusid poolfinaalpaarid, kes
omavahelistes kohtumistes selgitasid finalistid. 1. poolfinaalis alistas
põhiturniiri võitja FC Kärbes FC
Ekvaatori 1:0 ja 2. poolfinaalis JK
Ummistus Roosna-Alliku 2:0. 3.4. koha mängus kohtusid kaotajad
ja Roosna-Alliku alistas FC Ekvaatori 1:0. Finaalis, kus kohtusid FC
Kärbes ja eelmise aasta võitja JK
Ummistus, lõppes normaalaeg 1:1
viigiga ja võitja selgitasid penaltid,
kus täpsemad olid FC Kärbse pallurid ja võitsid turniiri ning karika
skooriga 3:2. FC Kärbes mängis
koosseisus: Aron Kütismaa, Lenno Kütismaa, Dagnar Adrat, Mart
Ponder, Mikk Tuisk, Leino Avi, Arnold Põllu ja Sten Rõngelep. Turniiri parima väravaküti eriauhinna
sai Aron Kütismaa 3 tabamusega ja
parima väravavahi eriauhinna Mikk
Tuisk. Üle pika aja osalevad meie
jalgpallurid sel aastal ka Eesti MVl IV liigas. Võistkonna peatreeneriks on Marko Kõiv ja meeskonna komplekteerimine praegu veel
käib. Võistkond hakkab mängima
Ambla Vallameeskonna nime all ja
kodustaadioniks saab Ambla koolistaadion.
Leo Matikainen, valla
spordijuht

SPORDIÜRITUSED MÄRTSIS
4.03 kell 11 Järvamaa koolide MV
suusatamises, Kangrumäel.
4.03 kell 19 Järvamaa MV korvpallis: Kontsertlavad–KK7 I; kell
20.30 Ambla SK–Kuma, Paides.
5.03 kell 19.45 Eesti MV korvpallis, Ambla SK–KK Välk/Ingl.K., Tallinnas.
5.03kell 20.30 Järvamaa MV korvpallis, Väätsa–Aravete, Väätsal.
10.03 kell 18 Ambla SK suusatamise SV 4. etapp, Kangrumägi.
11.03 kell 18.30 Paarisvõrkpalli
SV 5. etapp M, Mvet., Aravete SH.
11.03 kell 19 Järvamaa MV korvpallis, Ambla SK–Viking W; kell
20.30 Kontsertlavad–Kuma, Paides.
12.03 kell 19.45 Eesti MV korvpallis, Ambla SK–Keila KK, Keilas.
14.03 kell 12 Järvamaa MV võrkpallis, NAISED, Paides.

15.03 kell 18.30 Paarisvõrkpalli
SV 2. etapp, SEGA, Aravete SH.
16.03 kell 20.30 Järvamaa MV
korvpallis, Aravete–Koeru, Tarbjal.
17.03 kell 18 Ambla SK KV suusasprindis, Kangrumäel.
17.03 kell 20.30 Järvamaa MV
korvpallis, Ambla SK–Paistu, Koigis.
18.03 kell 20.30 Järvamaa MV
korvpallis, Kontsertlavad–Viking,
Paides.
18.03 kell 18.30 Järvamaa MV
võrkpallis, M vet. Ambla–Imavere, Ambla–Türi, Aravete SH.
27.03 kell 11 Valla KV võrkpallis
veteranidele (osalevad ka Taipalsaari ja Lemi võistkonnad Soomest), Aravete SH.
Märtsis Järvamaa MV võrkpallis
M veteranid, MEHED, NAISED.
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Õnnitleme märtsikuu
eakaid sünnipäevalapsi!
EMMY KROTMAN
MARIA PINK
KARL VETTIK
HELLA-FERNANDE
KIRSI
HILJA PÕLDMA
IRENE-MIRALDA
PALMISTE
AADA VOORE
HILDE VAGULA
HEINO OJA
KARLA ÕUN
HEDVIG HANSEN
NIINA PAVEL
SELMA RANDMAA
MARELLE TOMBERG

LAINE VAIMETS
ATS PÄRNIK
ÜLO MÄNDLA
HERBERT REINOK
LEO RAUDSEPP
AITA PAAP
EINO ROOS
JUZEFA-TERESA DISKO
MARET SOOME
ELVIRA LEETRAND
HELVI LUHT
TÕNU PUUSEPP
TOIVO GUITOR
Õnnitlused hilinenult koos vabandusega
veebruari sünnipäevalapsele
LEMBI RIKKINENile!

ARMASTUSE EDETABEL

Pühapäeval, 7. märtsil kell 12 3.
paastuaja pühapäev armulauaga.
Pühapäeval, 14. märtsil kell 12 4.
paastuaja pühapäev armulauaga. Kell 13.30 koguduse nõukogu koosolek pastoraadis.
Pühapäeval, 21. märtsil kell 12
5. paastuaja pühapäev armulauaga.
Pühapäeval, 28. märtsil kell 12
PALMIPUUDEPÜHA armulauaga.
Reedel, 2. aprillil kell 12 SUUR
REEDE armulauaga.
Pühapäeval, 4. aprillil kell 12
KRISTUSE ÜLESTÕUSMISPÜHA
armulauaga.

Aravete Hooldekeskuses Suure
Neljapäeva palvus armulauaga
1. aprillil kell 14.
Teated:
Ambla pastoraadis neljapäeviti
laste joonistusring kell 16 ja piiblitund kell 18.
Pühapäevakool 7. ja 21. märtsil
kell 11.
Kogudusest saab soodsa hinnaga puusärke, kalmuriste ja transporti. Võimalus hoida kabelis
lahkunut 50 kr ööpäev.
Liikmemaksu tasuda ja annetusi
kiriku peaukse remondi heaks
saab teha EELK Ambla Maarja
Koguduse arvele 1120132569.

TEATED
Perearst Enn Sults teatab:
Marika Luisk on täiendusel 8., 9., 12. ja 17. märtsil. Enn Sults on täiendusel 5., 11. ja 19. märtsil. Laile Berg on täiendusel 17. märtsil, Ambla
arstipunkt on sellel päeval suletud.
OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja põllumaad. Tel: 514 5215, 504 5215.

Aprilli alguses on Aravetel taas teatrinädal. Seoses sellega näitab
3. aprillil kell 19 uus teater Koolon D N. Fosteri etendust „Armastuse edetabel“. Etendus on kahes vaatuses. Lavastaja Vello Janson.
Osades: Marika Korolev, Vello Janson ja Raivo Rüütel.
Kes on ideaalne naine? Milline ta on? Milline ta peaks olema
meeste seisukohalt? Kas sellist naist on üleüldse kuskil olemas?
Miks mehed tahavad naisi muuta? Kas nii tohib või nii ei tohi? On
see õige? On see vale? Sellega seoses tekib kohe teine küsimus:
milline on ideaalne mees? Just nende probleemidega tegelebki
Norm Fosteri järjekordne komöödia „Armastuse edetabel“. Fosterit on väga edukalt Eestis mänginud Vanalinnastuudio ja Vana
Baskini teater, viimane Fosteri Eesti lavale jõudnud komöödia oli
„Tipsutajad.“
Piletid on juba müügil.

Riverside OÜ puurib puurkaeve, paigaldab pumba ja hüdrofori,
teostab elektri- ja automaatikatööd, paigaldab torustiku pumplast
tarbijani. Aitame dokumentide vormistamisel (kooskõlastuste
ja lubade hankimisel, koostame projekti, puurkaevu passi ja arvestuskaardid). Info: 5349 5478, meelis.tomberg@riverside.ee.
Riinek OÜ pakub raamatupidamisteenust ning majandusaasta
aruannete koostamist ja esitamist. Info: Riinu@riinek.ee.
Võtan üürile korteri Amblas (norm korras). Tel 5370 9600.

MTÜ INKOTUBA korraldab
teisipäeval, 9. märtsil kell 10.30
Ambla Kultuurimajas infopäeva
uriinipidamatusega inimestele
ja nende hooldajatele.
Inkotuba nõustab TASUTA
uriinipidamatusega inimesi ja
nende hooldajaid:
teave pidamatusest ja abi saamise võimalusest;
treeningprogrammid, vaagnalihaste harjutused, tualeti ja
põietreening;
naha- ja haavahooldusküsimused;
abivahendite valimine ja kasutamine.
Inkotuba müüb põetus- ja

AMBLA
VALLALEHT

hooldusvahendeid: mähkmed
lastele ja täiskasvanutele, imevad aluslinad, madratsikaitselinad, naha- ja haavahooldusvahendid, kateedrid, siibrid,
uriinikogumissüsteemid, poti- ja
dušitoolid jt abivahendid.
Puuetega inimestel, vanaduspensionäridel ja lastel alates 3.
eluaastast on võimalik osta paljusid abivahendeid riigipoolse
soodustusega. Selleks tuleb esitada isikliku abivahendi kaart.
Kaardi väljastab Ambla Vallavalitsuse sotsiaalnõunik arstitõendi alusel.
Katre Mägi, sotsiaalnõunik

Kõik oma rahaasjad saate korda ajada pangabussis!

Ambla kultuurimaja juures
peatub pangabuss üks kord kuus
teisipäeviti kell 14.00–15.00
(23. märts, 27. aprill, 25. mai, 29. juuni )
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

Väljaandja: Ambla Vallavalitsus
Lai 22, Ambla 73502 Järvamaa
Tel/faks 383 4038, GSM 5343 7580
info@ambla.ee; www.ambla.ee. Toimetaja: Merike Koov

Tehniline teostus:
Kalurileht. Tel 5649 5252;
kalurileht@gmail.com;
www.kalurileht.ee

