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Edukat ja õnnerikast uut aastat!
Tunnustati Ambla valla tublimaid

A

mbla
valla
jõulupeol 23.
detsembril tunnustas MTÜ Aravete Kultuuri- ja
Huviselts lõppenud aasta tublimaid ja tegusamaid Ambla valla
kodanikke.
Tunnustatavad said
Sääsküla kunstniku
EbeTrambergi temaatilise maali. Tunnustused andis üle Ambla
vallavanem Rait Pihel- Aasta tublimad Ambla vallas: (vasakult) Merike Laansalu, Harri
gas.Täname siinjuures Lepamets, Piret Kalamägi
Ambla vallavalitsust ja
pakkudes teenust ka väljaspool kohviku hoonet. Antud
eratoetajaid (Vello Teor, Rait Pihelgas, Arlet Palmiste) tegevus on eeskujuks kõigile, kes väikestes maakohtades
osutatud toetuse ja abi eest.
ettevõtlust arendada plaanivad.
AASTA NOOR 2010 tiitli pälvis Piret KalamäAASTA MEES 2010 tiitli pälvis Harri Legi. Piret on olnud juba aastaid aktiivne noor, tema eest- pamets. Harri eestvedamisel on 2010. aastal Käravevedamisel on ellu viidud Aravete fotoringi tegevused, tel valminud paadisild ja laululava ning külahoone saanud
loodud fotostuudio, muretsetud tehnika ja korraldatud küttesüsteemid. Käravete küla kuulutati Järvamaa aasta
kursusi. Lisaks on ta ka aktiivne sportlane. Ta on noor, külaks. See on suur tunnustus ka kogu vallale.
kellest kõik teised võiksid eeskuju võtta.
Järgmisel aastal hoiame algatatud traditsiooni kindlasAASTA NAINE 2010 tiitli pälvis Merike Laan- ti elus, et taaskord tublimaid vallakodanikke tunnustada.
salu. Merike koos oma perega on rajanud ReineveArlet Palmiste,
re külla Ambla valla ainsa kohviku „Koorejaam“. Antud
MTÜ Aravete Kultuuri- ja Huviselts
tegu on aktiviseerinud külaelu ja ka valla elu tervikuna,
juhatuse liige

AMBLA VALLA PARIMAD
SPORTLASED 2010
Tüdrukud: MARII PILV (korvpall), HANNA-MARIA PUHKE (suusatamine), MERIT KALAMÄGI (kergejõustik).
Poisid: MARGUS PORKVELI (kergejõustik), JOHANNES JÜRISSON (saalihoki), AIGAR LUMISTE
(saalihoki).
Naised: MAILI ANTONS (kergejõustik), VILVE
PILV (maastikurattasõit), MARGE PORKVELI (kergejõustik).
Mehed: MATI KÕIV (kergejõustik), IVAR PILV
(maastikurattasõit), URMO LEPAMETS (kergejõustik).
Täiskasvanute võistkonnad: AMBLA SK

KORVPALLIMEESKOND, AMBLA SK VÕRKPALLIMEESKOND, AMBLAVALLAMEESKOND (jalgpall).
Sportlikud perekonnad: PILV, PUHKE, KAASIKU, GRAUEN.
AMBLA SPORDIKLUBI
PARIMAD SPORTLASED 2010
Naised: HANNA-MARIA PUHKE (suusatamine).
Mehed:TIMO LOMP (suusatamine, jalgpall).
Parimate sportlaste autasustamine toimub jaanuaris, jälgi reklaami!
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Volikogust

A

mbla Vallavolikogu soovib
kõigile lugejatele edukat
alanud aastat! Olgu kõigil tervist ja rahu!
Oma viimase istungi 2010. aastal
pidas volikogu Reineveres, üsna hiljuti uksed avanud kohvikus Koorejaam. Tore ja hubane paik, mille järele oleme ammu puudust tundnud.
Maja pakub kehakinnitust möödasõitjale ja pakub võimalust ettetellimisel tähistada suuremaid perekondlikke sündmusi. Ruumi jagub kuni
30-le inimesele.
Volikogu arutas oma istungil mit-
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meid punkte, mis määravad meie
elu-olu lähemas ja kaugemas tulevikus.
Vallavalitsus andis volikogule üle
valla järgmise aasta eelarve projekti. Ehkki see vajab veel küllalt põhjalikku analüüsimist ja ülevaatamist,
siiski võib öelda, et majanduskriisist
tekkinud langus on peatunud ja saabunud on teatud stabiilsus. See aga ei
tähenda, et kohe hakkab mannat ja
mune sadama. Esialgu on meil ikka
väga palju tööta inimesi ja töötajate
palgad pole veel saavutanud endist
taset ning see kajastub valla eelarvesse laekuvas tulumaksuosas. Eelarvega hakkab tööle majandus- ja eelarvekomisjon ning loodame eelarve

AMBLA VALLALEHT

kinnitada veebruaris–märtsis.
Alates 1. jaanuarist andis volikogu õiguse puhta vee ja kanalisatsiooniteenuse osutamiseks Ambla vallas
AS-ile Paide Vesi. Leping eelmise
teenusepakkujaga, AS-iga Avoterm
Aqua lõppes aasta alguses. Ees seisab
uute lepingute sõlmimine uue teenusepakkujaga.Vee ja reovee ärajuhtimise hind jääb seejuures samaks.
AS Paide Vesi on üle võtmas ka
Ambla aleviku veetrasside ehitust ja
2011. aastal peaks ellu viidama projekti II etapp. Paljud kinnistud saavad
võimaluse järgmise aasta lõpuks lasta
kraanist puhast vett ja juhtida see ära
uude rajatavasse biopuhastisse. Seepärast peaksid peatänavate ääres ela-

vad inimesed nüüd juba väga tõsiselt
planeerima enda majapidamises asju, mis puudutavad vee sissetoomist
ja reovee ärajuhtimist.
AS-i Paide Vesi eestvedamisel jätkub Aravete ja Käravete asulate ühisveevärgi renoveerimisprojekt. Kuna
tegemist on Ambla valla osas väga
mahuka investeeringuga, siis on selle käivitamine pisut veninud, kuid
liigub järjekindlalt edasi. Trasside
projekteerimise hanked ja projekteerimine peab saama järgmise aasta
jooksul tehtud.
Soovime veelkord kõigile lugejatele head alanud aastat!

Vello Teor,
volikogu esimees

Missugune oli aasta 2010

U

us aasta on alanud ning aeg teha kokkuvõtteid möödunust aastast ja mõelda tulevikule. Aasta 2010 oli vallale keeruline aasta. Algas see väga raskete otsuste
tegemisega.
Üldine majanduskriis on jätnud meie eelarvesse
tõsise jälje.Tulud on vähenenud 2008. a võrreldes ca
20%, 2009. a veel ca 10%. Sellest tulenevalt oleme
pidanud kokku hoidma kõikjalt, kus see on olnud
võimalik, ja ka vahel sealt, kust ei olnud võimalik.
Hoolimata sellest suutsime jätkuvalt arendada oma
valda. Seejuures tahame tänada kõiki hallatavate asutuste juhte ja töötajaid mõistva suhtumise eest sellel
raskel ajal.
Haridusest on vabariigis ja Järvamaal räägitud palju. Meil on hea meel, et Aravete Keskkooli õpilased
said alustada uut õppeaaastat renoveeritud koolimajas. Renoveerimistööde maksumus oli ca 12 miljonit
krooni, millest valla omafinantseering oli ca 7 miljonit krooni. Loodame, et uuenenud õppetingimused
parandavad õppeedukust koolis veelgi. Oleme mures jätkuvalt langeva õpilaste arvu pärast, mistõttu
peame leidma uusi lahendusi, kuidas pakkuda kva-

liteetset keskharidust meie noortele. Aasta algusest
pidasime läbirääkimisi Järva-Jaani ja Koeru vallaga
ühise Piibe kooli loomise üle, kuid kahjuks katkesid
läbirääkimised seoses Koeru sooviga luua riigigümnaasium. Tänaseks oleme koos Järva-Jaani vallaga
asunud uutele läbirääkimistele Haridus- ja Teadusministeeriumiga, et leida koos antud olukorrale lahendus ja leida ühiselt võimalus keskhariduse andmiseks meie piirkonnas.
Oluline oli, et alustatud sai Ambla ühisvee- ja kanalisatsioonisüsteemide (ÜVK) ehitusega. Tänaseks
on lõpetatud esimese etapi ehitus. Alanud aastal
jätkub teise etapi ehitus koostöös AS-iga Paide Vesi.
Sellel aastal alustame ka Aravete ja Kärvate alevike
ÜVK rekonstrueerimistöödega. Projekti lõpptähtaeg on hiljemalt aasta 2013.
Raskete aegade kiuste oli aga möödunud aasta
meie vallale siiski üsna edukas.Väga paljud meie tublid ja aktiivsed inimesed said tunnustuse üle Järvamaa. Maakonna parimaks külaks tunnistati Käravete. Hea on tõdeda, et meie noored on julged tegusid
korda saatma ja tublid. Järvamaa aasta noortealgatus
on Aravete noortekeskuse noorte oma fotostuudio.

On näha igapäevast askeldamist noortekeskustes.
Aravete noorteklubi Mad House on Järvamaa parim
4H noorteühing ja parim klubijuhendaja on Annika
Rohi. Järvamaa tulihingeline eestvedaja Arlet Palmiste on läbi aegade korraldanud väga erinevaid kultuuriüritusi.
Spordis oli samuti möödunud aasta võidukas ja
võitlusjanuline. Toimus Ambla külaliiga 2010 jalgpallis, kus osales seitse võistkonda ehk 80 sportlast.
Hea meel on, et meie valla võistkond oli jalgpallis
esindatud Eesti meistrivõistlustel IV liigas.Väga visalt
ja südikalt võistlesid meie korvpallurid, kes saavutasid Järvamaa meistrivõistlustel esikoha. Loodame, et
sellel aastal suudab võistkond oma tiitlit kaitsta.
Kõik need sündmused, inimesed ja teod valmistavad meie vallale au ning uhkust. Suur tänu teile kõigile! Loodame, et me suudame ka alanud aastal olla
tublid ja ettevõtlikud, viia ellu kõik plaanitud projektid, arendada ja täiustada meie elukeskkonda.
Õnnelikku uut aastat!
Rait Pihelgas, vallavanem
Vello Teor, volikogu esimees

Lumetõrje teostajad Ambla vallas talveperioodil 2010/2011

A

mbla valda läbivaid või valla haldusterritooriumil asuvaid riigimaanteid hooldab AS Järva Teed, info telefonil
384 6624 või lühinumbril 1513. Riigimaanteed on järgmised:
Põhimaanteed: Pärnu–Rakvere–Sõmeru (tee nr 5).
Tugimaanteed: Jägala–Käravete 13; Tartu–Jõgeva–Aravete 39.
Kõrvalmaanteed: Räsna–Ambla 15118;
Jalalõpe–Rava 15119; Ambla–Tamsalu 15126;
Käravete–Aravete 15133; Aravete–Järva–Ma-

dise 15145; Ambla–Käravete–Albu 15146;
Käravete–Lehtse 15147; Ambla–Rava 15150;
Jootme–Koeru 15151; Rava–Roosna 15192;
Reinevere–Koigi 15193; Ambla–Jögisoo
15194; Sipelga surnuaia tee 15195; Rägavere–Linnape–Räsna 15196; Aravete–Orgmetsa
15200; Aravete–Maarjamõisa 15201; Aravete–
Aniste 15202; Aravete–Vistla 15203; Käravete–
Raka 15204; Kukevere–Käravete 15205.
Ambla valla haldusterritooriumil teostavad vallateedel lumetõrjet järgmised ettevõtted ja isikud:
Aravete alevik ja Aravete piirkond

(Kurisoo küla, Sääsküla küla, Mägise küla) –
Aravete Agro OÜ, kontaktisik Lembit Savila, tel
508 3288;
Ambla alevik; Ambla piirkond (Jõgisoo küla, Raka küla); Käravete piirkond
(Käravete alevik, Märjandi küla, Kukevere küla); Roosna piirkond (Roosna küla, Reinevere küla, Rava küla) – FIE Kalle Adrat, tel 5386
1605.
Ambla Vallavalitsuse poolt korraldab lumetõrjet keskkonnaspetsialist Ants Saariste, tel
514 4598, 383 4244; e-post ants@ambla.ee.
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Aktsiaseltsi Paide Vesi tutvustus

AS

-i Paide Vesi põhiline
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni tegevuspiirkond on
Paide linn.
Alates 2000. aastast on tegevust
laiendatud Järvamaa valdadesse. Veeteenust on edukalt pakutud Paide
valla Anna ja Sargvere külades, Roosna-Alliku valla Roosna-Alliku alevikus ja Viisu külas, Kareda valla Peetri
alevikus ja Koigi valla Koigi, Päinurme ja Sõrandu külades. Alates 2009.
a on Paide linna võrgud laiendatud ka
Paide valla Sillaotsa ja Kriilevälja küladesse. 2011. a on kavas teenindus-

piirkonda laiendada Paide valla Tarbja
külasse ning Ambla valla ja Imavere
valla alevikesse ning suurematesse
küladesse. Ühisveevärgi teenusele
lisaks teostame ka vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitustöid.
AS Paide Vesi omab asjatundlikku
personali, kes täiendab regulaarselt
oma teadmisi. Meil on vajalik kaasaegne tehnika ja tehnoloogia torustike ning seadmete hoolduseks ja remondiks.
Ettevõtte on juhtinud mitmeid suuri veemajandusprojekte. Hetkel on
käimas Paide linna ning Ambla, Koi-

gi, Kareda, Imavere, Roosna-Alliku ja
Paide valdade ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimise projekt, mida rahastatakse Euroopa
Liidu Ühtekuuluvusfondi, kohalike
omavalitsuste ja AS-i PaideVesi toel.
Seoses eelpoolnimetatud projekti elluviimisega peab Euroopa Liidu
reeglistiku kohaselt olema rekonstrueeritav vara AS-i Paide Vesi omanduses. Valdadel on viis aastat pärast
projekti lõpparuande kinnitamist vara
suhtes tagasiomandamisõigus.
Ambla vallas puudutab projekt Aravete ja Käravete alevikku, millega re-

konstrueeritakse kokku ca 13,5 km
joogiveetorustikku ning ca 12 km kanalisatsioonitorustikku, lisaks reoveepuhastid, -pumplad ja puurkaevud.
Seoses AS-i Paide Vesi kinnitamisega
Ambla vallas vee-ettevõtjaks asume
2011. a teostama ka Ambla aleviku
veemajandusprojekti II etappi.
Loodame, et tulevikus suudame teha vastastikku mõistvat ja head koostööd. Täiendav info vt www.paidevesi.ee, telefon 384 9030.
Jaan Madis ja Jaago Kuriks,
juhatuse liikmed

Jätsid kooli pooleli?

T

änases Eestis on õppimisvõimalusi varasemast oluliselt rohkem. Täiskasvanuid
koolitavad – sageli ka tasuta –
ülikoolid, kutseõppeasutused,
vabahariduslikud koolituskeskused, rahvaülikoolid ja muud
õppeasutused üle kogu Eesti.
Kel õppimistahe, peab pisut sügavamale enese sisse vaatama,
oma tegelikud soovid üles leidma ja asja käsile võtma. Võimaluse leiab kindlasti.
Katkenud haridustee jätkajate õppeasutustesse tagasitoomiseks on käivitatud ka riiklikke programme. Ülikooli tagasipöördujad saavad seda teha
programmi TULE vahendusel, kutseõppeasutustesse kutsub poolelijätnuid

tagasi programm KUTSE.
Programmijuht Aivi Virma kutsub
kõiki õpiteekonna katkestanuid üles
taas koolipinki asuma:
„Kas ka Sinuga juhtus nii, et majandusõitsengu ajal tundus töötamine
mõistlikum kui õppimine ja praktikalt tagasi kooli Sa enam ei jõudnud?
Nüüd aga on olukord tööturul hoopis teine. Äkki kuluks lõputunnistus
siiski ära?
See programm on suunatud Sulle,
kui oled õppinud kutsekoolis ja ajavahemikus 01.01.2000–01.09.2010
selle pooleli jätnud. Katkestamise
põhjused pole olulised. Kui asud õppima programmi KUTSE alusel, siis
on Sul võimalik taotleda õppijatele
ettenähtud õppetoetust, sõidusoo-

dustust ja koolilõuna toetust. Õpe on
TASUTA!
Huvi korral pöördu kutsekooli,
kus õppisid enne, või teise kutsekooli,
kus on sama või sarnane eriala. Kooli
kontaktandmed leiad aadressilt www.
hm.ee/kutse.
Kooli pöördumisega ära oota õppeaasta alguseni, uuri oma
võimalusi kohe!“
Lisainformatsiooni saad ka telefonil
735 0382 ja e-posti teel aivi.virma@
hm.ee või jatkukutse@hm.ee.
Küllap kripeldab katkenud koolitee paljudel hinges. See on üks uuesti
alustamise võimalustest ilma, et keegi
midagi üleliigset uuriks või katkestatu
pärast etteheiteid teeks. Oleme ju iga
päevaga küpsemad ja targemad ning

oskame oma võimalusi-vajadusi selgemalt hinnata. Jõudu ja julgust uueks
alguseks!

Külliki Steinberg,
Eesti Täiskasvanute Koolitajate
Assotsiatsiooni Andras
projektijuht
Informatsiooni täiskasvanutele mõeldud tasuta õppimisvõimaluste kohta leiab veel:
www.hm.ee/tasutakursused
www.vabaharidus.ee
www.rajaleidja.ee
ning õppeasutuste kodulehekülgedelt.

Arenduskoja LEADER toetuste projektitaotluste
vastuvõtt 2011. aastal

K

ohalik tegevusgrupp MTÜ Arenduskoda võtab vastu LEADER strateegia
meetmete 2011. aasta toetuste projektitaotlusi.Toetust saab taotleda järgmistest meetmetest:
meede 1.1 „Kohaliku elukeskkonna investeeringutoetus“,
meede 1.2 “Seltsitegevuse, spordi ja kultuuripärandi väärtustamine läbi omaalgatusliku tegevuse”,
Arenduskoja LEADER
projektitoetuste infopäev
11. jaanuaril kell 16
Arenduskojas (Roheline 19,Tapa).
Projektitaotluste esitamise tähtpäev
11. veebruar kell 17.

meede 1.3 „Erinevate elanikegruppide kaasamise toetus“,
meede 1.4 „Piirkonna maine kujundamise toetus“,
meede 2.1 „Ettevõtluse arendamise toetus“,
meede 2.2 „Ajaloo- ja kultuuripärandi väärtustamise toetus“,
meede 2.3 “Siseriikliku ja rahvusvahelise koostöö
arendamine, et tõsta piirkonna konkurentsivõimet
tootmises ja teeninduses”.
Projektitaotlusi võetakse vastu kuni 11.
veebruarini 2011 (kella 17-ni) MTÜ Arenduskoja kontoris aadressil Roheline 19,Tapa linn.
Arenduskoja igas liikmesomavalitsuses (Ambla, Kadrina, Kuusalu, Tapa ja Vihula vald ning Loksa
linn) on määratud LEADER projektitaotluste koos-

Maaelu Arengu
Euroopa Põllumajandusfond: Euroopa investeeringud
maapiirkondadesse

tamise konsulteerimiseks kohalik nõustaja. Taotlejatele on nõustamine kohustuslik.
Arenduskoda korraldab eelpool nimetatud toetuste alased infopäevad 11. jaanuaril kl 16 Tapal Arenduskoja ruumides, 12. jaanuaril kell
16 Palmse külastuskeskuses ja 14. jaanuaril kell 16
Kolgaküla rahvamajas. Toetuste ja nõustamise kohta
saab infot, taotlusvorme ning juhendmaterjali MTÜ
Arenduskoja veebilehelt http://arenduskoda.ee.

Heiki Vuntus, Arenduskoja tegevjuht
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Jõuluootus Ambla koolis

D

etsembrikuu
möödus
Ambla Lasteaed-Põhikoolis väga teguderohkelt ja tempokalt. Koolis toimus jõululaat,
käis külaline Riigikogust, käidi
teatris, toimus tantsulaager ja
jõulupidu. Ja peale selle tralli jäi
õpilastel aega ka õppimiseks.
Jõulukuu esimesel päeval külastas
meie kooli ja kohtus õpilastega Riigikogu liige Tõnis Kõiv, kes rääkis meile
kodaniku tähtsusest ning sellest, kuidas ise olla edukas ja hea inimene.
Detsembris toimus esimene Aravete ja Ambla õpilaste ühine tantsulaager,
kus osalesid Femme tantsutüdrukud.
Trennid ja ööbimine toimusid Ambla
Lasteaed-Põhikoolis.Tegu oli ülilaheda
koosviibimisega. Peale selle, et saime

oma esimese tantsukavaga peaaegu
ühele poole, tutvusime paremini ka
üksteistega. Tantsugrupis Femme on
väga ilusad ja särtsakad tüdrukud.
Alati enne jõule on inimesed probleemide ees – kingitused. Seepärast
korraldasime ka meie koolis jõululaada. Kauplejaid laadal oli mitmeid.
Müüdi piparkooke, muhvineid, jõulukaarte, ehteid, salle, jõulukaunistusi ja
kingikotte. Nii mõnigi õpetaja ja õpilane sai laadalt endale kingitusi osta.
Ülejäänud aeg jõulukuul tehti ettevalmistusi jõulupeoks. Iga klass pidi
kontserdil esitama vabalt valitud loo
järgi playboxi. Etteasted peol olid väga
toredad ja showlikud. Suur tänu meie
kooli lõpetajatele, kes nägid vaeva, et
peosaal oleks ilus ning tehniline pool

toimiks. Maitsvaid suupisteid valmistasid lauale meie oma kooli kokandusringi „Sefiir“ õpilased.
Pärast esinemisi jätkus peol lõbus ja
lustlik sõnaseletusmäng „Sõnasõda“ –
Ambla eri. Maailmakuulsast „Aliasest“
inspireeritud mängus tuleb sõnu seletada näiteks pantomiimiga, võttes appi oma käed ja jalad, või siis hoopis ainult oma häält kasutades. „Ambla eri“
mängus võistlesid kaks võistkonda.
Suurte meeskonnas olid Urmas Piksar, Evely Piksar ja Rait Pihelgas ning
nende vastu sõdis noorte meeskond
koosseisus Sigrit Piirsoo, Kevin Kork
ja Risto Vartla. Ülilahedas ja põnevas
mängus tuli võitjaks suurte meeskond 24 punktiga, noored kogusid 20
punkti.

Jõulupeo korraldamine ja esinemiste ettevalmistamine näitas, et
Ambla Lasteaed-Põhikooli õpilased
ja õpetajad suudavad töötada kui üks
suur meeskond. Iga inimene oli nõus
abistama oma nõu ja jõuga. Aitäh
õpilastele ja klassijuhatajatele! Aitäh
lastevanematele ja külalistele, kes te
jõulupeole tulite – teie lastele oli see
väga tähtis! Edukat uut aastat!

Triin Väin, Ambla LasteaedPõhikooli huvijuht

Mesimummide aasta viimane kuu

A

ravete lasteaia väikestel mesimummidel oli väga huvitav jõulukuu. Oli suuri üritusi
ja väikeseid toimetusi. Mitmeid
tegemisi aitasid korraldada lastevanemad, mitmete ettevõtmiste algatajateks ja eestvedajateks olid samuti lastevanemad.
Lasteaias toimus päkapikukohvik,
kus sai jõulumuusika saatel ja küünlatule valguses jäätist limpsida, osta maiustusi ja limonaadi ning lihtsalt
juttu rääkida. Ostmiserõõm käis sinna
juurde, sest vanemad olid kohvikusse
päris raha kaasa andnud.
Juba detsembri keskel valmistuti
kogupereürituseks. Toimus piparkookide näitusmüük. Lastevanemad valmistasid lastega usinasti piparkooke,
piparkoogimaju ja muid häid-pare-

maid jõulumaiusi. Saali lauad täitusid
magusaga. Müügipäeval osteti peaaegu kõik lastevanemate, hooldekodu
vanurite, külaliste ja töötajate poolt
ära. Müüjateks olid lastevanemad,
kes müügitulu rühma andsid, et lastele vajalikke mänguvahendeid osta.
Piparkooke valmistasid ligi 50 peret.
Suur tänu kõikidele osalenud vanematele! Üritust jäävad meenutama näituse fotod.
Keskmine ja vanem rühm külastasid Imavere Piimandusmuuseumi, kus
lapsi lõbustasid päkapikud. Sai meisterdada, piima juua ja piparkooke näksida.
Väga vahva ürituse organiseeris vanemale rühmale lapsevanem Margus
Matikainen, kes võttis 16. detsembril
lapsed kaasa, et üheskoos sõdurpoiste-

ga lumes möllata ja kelkudel mäest alla lasta. Lapsed on väga tänulikud.
Üllatusterohke oli vanema rühma
jõulupidu. Lapsevanemad otsustasid teha üllatuse lastele ja ise esineda.
Muidugi esinesid ka lapsed laulude ja
tantsudega. Näidendi kirjutas lapsevanem Arlet Palmiste. Väga vahva lugu
päkapikkudest ja lumemöldrist. Näitlejateks olid perekond Palmiste, Aire
Pitk, Andres Kalle ja Margus
Matikainen. Lapsed olid vaimustuses ja külalistelt tagasiside väga positiivne. Aitäh lastele toreda elamuse pakkumise
eest.
Jõulukuusse mahtus veel
lindudele jõululaua katmine, hooldekodus esinemine
ja kaartide valmistamine ning

Vokiratta klubiüritusel väikene jõulukontsert. Ja muidugi jõuluvana ootamine ning kingituste saamine.
Tänan kõiki abivalmis lastevanemaid – tänu teie abile oli meie laste
jõulukuu üllatusterohke. Uuelt algavalt aastalt soovin, et koostöö jätkuks
sama hooga. Selleks kõikidele palju
uusi mõtteid, ideid ja leidlikkust.
Ülle Ojamäe, direktor

Aravete Noortekeskuse ning noorsootöötaja uusaasta tervitus

H

ead koostööpartnerid ja
noored, soovin teile kõigile Aravete Noortekeskuse poolt
head uut ja teguderohket aastat!
Möödunud juubeliaasta oli noortekeskusele edukas. Nimelt sai noortekeskus aprillis juba viieaastaseks. Nende
aastatega on noortekeskus vaatamata kolimisele ja väga väikesele ruumile
oma tegevussuundi oluliselt laiendanud
ning ka ANK projektidest soetatud vahendite poolest hulga rikkam.
Noortekeskuse juures tegutseb
nüüdsest kaks 4H klubi – minu juhendamisel jätkab tegevust Järvamaa

2010. aasta parim, nüüdsest 14-liikmeline 4H klubi – Aravete Mad House – ning 13-liikmeline väikeste klubi
Sigrikesed Janet Varinurme juhendamisel. Samuti jätkab aktiivsete noorte ja noortejuhendaja eestvedamisel
tegevust üha enam laienev fotoring
ning 2010. aasta septembris avatud
ning detsembris Järvamaa noorteaasta noorte algatuse tiitli pälvinud fotostuudio „VälkLamp“.
Mis plaanid on noortekeskusel
2011. aastaks? Plaanis on kaasa lüüa
traditsiooniliste ühistegevuste korraldamisel nagu Ambla valla õpilasmalev

ja noortepäev. Samuti on keskus avatud uutele ja põnevatele pakkumistele, pidades siinjuures eriti oluliseks
noorte omaalgatuse toetamist. Kindlasti jätkatakse koostööd seniste ja ka
uute koostööpartneritega nii oma vallas, maakonnas kui ka üle Eesti.
Võin julgelt väita, et noortekeskused kui ka noorte huvitegevuse korraldajad (huvi- ja ringijuhid) koolides, kultuurimajades ja erinevates
klubides-seltsides on oma pühendava tööga andnud suure panuse valla noorsootöö arengusse, seda eriti
märkimisväärselt 2010. aastal, mis

oli Järvamaal noorteaasta.
Valla noorsootöötajana soovin jõudu ja jaksu, rohkeid ideid ja ühistegemisi meie valla noortele (seda eriti
noortevolikogu loomisel) ning noorsootöötajatele, kelleks võib pidada end
iga noortega töötav inimene. Noorsootöötajad on just need, kelle poole võivad noored alati oma ideedega
pöörduda, samuti ka rõõmude ja muredega, sest just üheskoos on võimalik
midagi vahvat ja õpetlikku korda saata!

Annika Rohi, valla
noorsootöötaja ja Aravete NK
noortejuhendaja
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Imelisel Jõulumaal

P

ikk ja tegus advendiaeg
lõppes Ambla lasteaias toreda jõulupeoga. Rõõmu jätkus nii lastele kui täiskasvanutele.
Peo alguses tuli külla Lotte Leiutajatekülast, kes sai lastelt teada, et on
jõudnud Jõulumaale. Kohale jooksis
paanikas päkapikk, kes oli avastanud,
et laste nimekiri on kadunud. Unimüts oli nimekirja kontrollimise ajal
magama jäänud. Pika otsimise peale
selgus, et nimekirja kadumise taga oli
rebane, kes lootis nii kõik kingid endale saada. Lotte ja päkapikk suutsid
õnneks rebase ümber veenda. Jõulu-

vana saabumisel oli nimekiri leitud ja
kõik said kenasti oma kingikoti kätte. Kogu peo jooksul esinesid lapsed
mitme laulu ja luuletusega. Eriti hästi oli kuulda Robini esinemist. Aitäh
Kerstinile, kes on laste laule saatnud
juba kahel peol!
Kui peo kontserdi osa oli lõppenud, siis aitasid lapsevanemad lasteaiale nime leida. Nüüdsest edastab
Ambla lasteaed teavet oma tegemistest Tähemaa nime all. Tähemaal tegutsevad tähetäpsid ja tähetargad.
Tähemaa soovib kõigile tegusat
uut aastat!
Ambla Lasteaed-Põhikool

Ambla lasteaia jõulupidu

Tagasivaade eelmisesse aastasse

A

asta on läbi ning on paras
aeg vaadata tagasi meie tegemistele. Mida me siis aasta
jooksul korda oleme saatnud?
Eelmisel aastal toimus meil mitu
väljasõitu, meil on olnud mitu koolitust, oleme tähistanud erinevaid rahvakalendri tähtpäevi, meil on käinud
külalisi, toimus valla õpilasmalev, Järvamaa noortepäev oli samuti meie
vallas, oma valla noortepäev toimus

juba kolmandat korda, käisime noortekonverentsil, õppisime tundma
Eesti kirjanikke, käisime külas teistel
noortekeskustel jne, jne.Tegemist on
olnud palju, aga alati saab paremini ja
veel huvitavamalt.
Ambla noortekeskusel on tänu
Anne-Maile olemas blogi, kust saab
infot olnud ja tulevaste tegevuste
kohta. Blogi aadress: http://amblanoortekeskus.tumblr.com/.

Hea meel on sellest, et lõpuks on
Ambla vallas tantsuringid – Ambla
kultuurimajas shuffle ja Ambla Lasteaed-Põhikoolis „Femme”, juhendajateks Siim ja Triin. Uuest aastast
hakkame koostööd tegema Janetiga,
kes toob skulptuuriringi meile lähemale. Üleüldse on meil koostöö
erinevate asutustega hästi toiminud.
Aitäh Ambla kultuurimaja perenaisele, raamatukogu juhatajale, Ambla

Lasteaed-Põhikoolile, Aravete Keskkoolile ja Aravete noortekeskusele!
Tänada tahaksin ka meie aktiivseid
noori, kes viitsivad ja tahavad panustada oma aega teiste vaba aja sisustamisele.
Soovin uuel aastal palju häid ideid,
palju energiat ning tegutsemistahet!
Ilusat uut aastat kõigile!
Natalia, Ambla Noortekeskuse
noortejuhendaja

Töövarjupäev Aravete Keskkoolis

T

öövarjupäev on Junior Achievementi
Arengufondi gümnaasiumiastme majandusõppe programmi osa, mille
eesmärk on iga aasta novembris võimaldada õpilastel jälgida ühe ettevõtja, ametniku või
spetsialisti tööpäeva.
Töövarjupäev annab noorele võimaluse heita pilk täiskasvanud eduka
inimese „päristöö” olemusse. Õpilased
näevad, kuidas koolis õpitavad teadmised tööle asudes rakendust leiavad.
Õpilane jälgib 4–5 tunni vältel varjuna
ettevõtjat, juhti või spetsialisti tööpäeva protsessi sekkumata. Suurema kasu
saamise eesmärgil jagab töötaja vastavalt oma võimalustele töö kohta infot.
Päeva lõpul täidab „vari” küsimustiku
„TVP tööleht” ja esitab selle majandusõpetajale. Lisaks sellele koostab esitluse ja kannab selle ette kaasõpilastele.
Töövarjupäeva eesmärk on ergutada noortes inimestes huvi ettevõtluse
ja majanduse vastu, aidata tajuda seost

hariduse ja tulevaste karjäärivõimaluste vahel soovitud elukvaliteedi saavutamiseks.
Aravete Keskkoolist võttis töövarjupäevast osa 12. klass. Õpilased käisid
erinevate ametite töövarjudena erinevates linnades ja asulates.
Kirke oli Rakvere kohtumajas
kohtuniku töövarjuks: „Päev möödus
väga meeldivalt, sain palju uusi teadmisi kohtuniku töö kohta. Arvasin,
et see töö on igavam ja lihtsam, kuid
nüüd arvamus sellest muutus. Töö
nõuab palju aega, vastutust ja kohusetunnet.“
Lauri oli Tallinnas Andmebaasiteenuste peaspetsialisti töövari: „Sain
parema ettekujutuse, kuidas näeb
ette riigiasutuses töötamine, milliseid teadmisi on vaja. Sain üldvaate
IT-valdkonnast ja võimalustest selles
vallas.“
Hanna-Maria oli suhtekorraldaja töövarjuks: „Töö on suhteliselt
pingeline. Peab tulema toime mitme

erineva asja ajamisega. Antud elukutse vajab haritud tööjõudu.“
Anne-Mari käis Tallinna Nukuja Noorsooteatris näitleja töövarjuks:
„Näitleja töö on väga põnev. Sain palju teatris ringi liikuda. Käisin nukumuuseumis, nägin, kuidas nukke valmistatakse. Inimesed ja õhkkond on
soe ja sõbralik. Proovides saab nalja.
Näitlejad hilinevad proovidesse, on
üsna laisad. Lavastaja nõuab täpsust.“
Heleri ja Maila olid juuksuri
töövarjudeks. Heleri käis maajuuksuri juures ja Maila linnajuuksuri töövarjuks. Heleri: „Jõudsin järeldusele,
et juuksuri töö on väga raske, sest
kõige suurema probleemi tekitab
pidev värvi ja laki lõhna sisse hingamine ning sellest võib tekkida erinevaid haigusi. Samuti on juuksuril pidev sundasend.“ Maila: „Tean, mis on
juuksuri töö eelised ja puudused, aga
olen arvamusel, et tahan minna juuksuriks õppima“.
Sandra käis Astangu Kutsereha-

bilitatsiooni keskuses kutseõpetaja
töövarjuks: „Nägin, missugused on
erivajadustega noorte koolipäevad,
mis võimalusi pakub Astangu KRK.
Kogemus on igati positiivne. Personal väga sõbralik, samuti ka õppijad.
Elukutse on huvitav, kuid nõuab järjekindlust, abivalmidust, südamlikku
ja inimlikku käitumist.“
Toomas-Martin käis piirivalvekonstaabli töövarjuks: „Mulle meeldis Narva piiripunkti asukoht Narva
jõe ääres, südalinnast eemal, vaikses
kohas. Riigitöö, millel on kindel igakuine sissetulek. Töö vajab vaimset
ettevalmistust, head vene keele oskust, võimet stabiilselt ja tulemuslikult töötada ka pingeolukorras ning
oskust teha meeskonnatööd.“
Veel olid õpilased töövarjud lasteaia kasvatajal, juhatajal, floristil, stuudioadministraatoril, intensiivravipalati
hooldajal, juhatuse liikmel.
Maila Mäe,
Aravete KK 12. klass
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Kangrumäe seltsi tegus aasta

M

eenutades 2010. aastat, oli
see meie seltsile päris teguderohke. Aasta algul ootasime PRIA-lt Kangrumäe laululava ehitamise raha.
Projekt oli edukas ja saime oma vahendid kätte probleemideta. Teistele
nõuandeks: tehke eeltöö põhjalikult,
uurige kõiki seadusi, mis puudutavad
ehitamist. Ärge eeldage, et projekteerija ja ehitaja kõigist seadustest kinni
peavad, vastutab ikkagi tellija. Samuti uurige enne projektitaotluse esitamist, millised on nõuded hinnapakkumistele. Mida täpsemalt on kõik kirjas
taotluse esitamisel, seda lihtsam on
aruannet teha ja PRIA ametnikud ei
ole mingid kollid, keda kartma peab.
2010. aastal taotles Kangrumäe
selts kohaliku omaalgatuse programmist vahendeid Ambla külaplatsi estraadilava ette istepinkide ehitamiseks
ja Kangrumäe lavaruumidesse sisustuse ostmiseks. Sügisesest voorust saime

seltsitegevuseks üle 11 tuhande krooni. Meie projekti ideed on maakonnas
väga hästi vastu võetud, kevadel oli
meie projekt esimene, sügisel teine.
Oleme suutnud taotlused ellu viia ja
meiega on rahule jäädud.
Kangrumäe selts on LEADER tegevusgrupi MTÜ Arenduskoda liige.
Möödunud aastal õnnestus meil taotleda vahendid Aravete, Kurisoo ja Mägise külapäeva korraldamiseks. Meie
jaoks oli sellise ürituse korraldamine
esmakordne, saime hea kogemuse.
Päeval said käsitööhuvilised näpuosavust proovida ja teadmisi Ambla kihelkonna rahvariiete teemal, lapsed
said uhked näomaalingud, sai ratsutada, toimus kalapüügivõistlus, etendati näitemängu. Õhtul toimus traditsiooniline jaanituli, kus huvilised said
ansambli Napsitrallid saatel jalga keerutada. Projekt on ellu viidud ja lõpetatud.
Proovisime kätt suviste tantsuõhtu-

te korraldamisega Kangrumäel. Toomas Anni ja ansambel Parvepoisid olid
sel suvel Aravete Kangrumäel meie
külalisteks. Et tegemist on vabaõhulavaga, siis väga palju sõltub ilmast.Teha
tasub ja tuleb, meil on suurepärased
tingimused. 2011. aasta 15. juuliks on
broneerinud lava juba Ervin Lillepea,
kellel täitub kolmekümnes lava-aasta.
Meil on olnud 2010. a suuri kordaminekuid ja oleme saanud kogemusi.
Täname meie suurepäraseid koostööpartnereid:ToxTox OÜ,Aravete Agro
OÜ, Ambla Vallavalitsus, MTÜ Arenduskoda, PRIA, Aravete külamuuseum, Jürimardi talu, Lillelehe Puukool OÜ, Elene OÜ ja Maarjamõisa
külaselts.
Tänan inimesi, kes on panustanud
seltsi töösse oma aega ja vahendeid.
Aitäh seltsi kõige nooremale liikmele
Nellika Kondasele, kes laenas seltsile
35 tuhat krooni külapäeva tasustamiseks. Erilise panuse on andnud Jaanus

Ehasoo, Lembit Savila, Leonid Linkov,
Mae Paesalu, Ruth Uutar, Igor Tokaruk, Anneli ja Andres Kalle, Helen ja
Peteri Grauen, Silvi Luuk, Ellen Kirsileht, Reet Saluste, Lauri ja Kalju Alliksaar, Monika Kondas, Katrin Mäesepp, Martin Vernik, Marco ja Marek
Palandi, Veiko ja Liivi Valder, Aigar ja
Ainar Vaarend, Vladimir Ivanov, Riina ja Mare Raju, Priit Tommula. Kui
nüüd mõni inimene vaatab, et siin ju
paljud Marta pereliikmed, siis tõepoolest on nad suurepärast tööd teinud, nad on käepärast, kui on midagi
vaja kiiresti ära teha. Suur tänu kõigile
abilistele.
Aravete rahvas, te kõik olete oodatud nii talgutööle kui üritustele – teeme oma kodukoha parimaks paigaks
maailmas! Edukat uut aastat, rohkem
mõistmist ja kaasa löömist ühistegemistes!
Marta Kondas, Kangrumäe
seltsi juhatuse esimees

Ambla valla noorte tegemisi

D

etsember lõpetas Järvamaa Noorteaasta. Sel puhul toimus detsembri alguses
Türil Järvamaa Noorteaasta lõpuüritus. Meid oli üsna palju
(16), kohal olid nii noored kui
ka Ambla valla noorsootöötajad ja huvijuhid.Türile sõites oli
meiega ühes bussis ka vallavanem, mis oli eriti meeldiv.
Päeva esimeses pooles viidi läbi
noortefoorum „Osale, otsusta, mõjuta“. Pärast arutelusid mitmetel noortevaldkonna teemadel jätkati võistlusmängu „Mosaiik“ finaaliga. Mosaiik on
noortevolikogusid tutvustav ning nende tekkimist soodustav interaktiivne
mäng noortele ja OV spetsialistidele.

Selle mängu võitis Järva-Jaani meeskond. Meie meeskond finaali ei pääsenud, aga ega see meid eriti kurvastanud – saime palju targemaks ning
mitme kogemuse võrra rikkamaks.
Aitäh Kesk-Eesti Noorsootöö Keskusele, kes antud projekti käivitas, eriline tänu projektijuht Reimale ning
mängujuhtidele Enelile ja Reilile kasulike ja õpetlike mängude eest! Üritus jätkus Järvamaa Säravamate Tähtede tunnustamisega. Ambla valda läks
noorte algatuse preemia – Aravete
noortekeskuse noorte oma fotostuudio „VälkLamp“. Palju õnne Piretile ja
VälkLambi meeskonnale! Noorteaasta lõpuõhtu oli väga meeldiv, eriliseks
muutis selle Eneli Rimpeli esitaud

laul. Ei ole ammu kuulnud midagi nii
ilusat!
Mina, Keli, Caspar ja Anett käisime 11. detsembril Järva-Jaanis noorte
osaluskogude jõulupeol. Mängisime
ägedaid mänge, esitasime etteasteid
(mis olid jäänud koduseks ülesandeks)
ning kuulasime taaskord Enelit. Teda
kuulates ununevad kõik mured. Üritus toimus esimest korda ning see saab
traditsiooniks. Järgmisel aastal toimub
osaluskogude jõulupidu Amblas!
Seoses jõulupeoga toimus Aravete
Keskkoolis 7.–12. klassile kolmel päeval peotantsu kiirkursus, mille viisid
läbi Piia ja Meelis Tiigemäe. Esimesel
päeval õppisime viini valssi ja rumbat,
teisel päeval sambat ja fokstrotti ning

kolmandal päeval kordasime õpitut.
Neid tantse tantsisime ka kooli jõulupeol, kus tunnustati parimaid paare
šokolaadiga. Kõigile meeldis kursus
väga ning iga korraga oli kohal palju
rohkem huvitundjaid ning õppust tahetakse jätkata ka uuel aastal.
NB! Hei, Ambla valla noored, kes
on huvitatud noortevolikogu loomisest. Olete oodatud 13. jaanuaril kell
15.30 Ambla noortekeskusesse noortevolikogu teemalisele kohtumisele. Külla tuleb Järvamaa noortekogu
juht Jaanika Aasta.Täpsem info Caroly
Rootsmalt, Anett Mäekivilt. Vaata ka
www.ambla.ee.
Caroly Rootsma

Näputöö toob lapsemeelsuse välja igas memmes

T

uisupreili Monika tegi oma korrektiivid ka meie kuivviltimise õppepäeva
töös. Osalenuid oli vähem: kes istus lumevangisToilas, kes siinsamas.
Nõelviltimise tarbeks tõi vajalikud materjalid
(nõelad, heide, porolooni) kaasa õpetaja Veera Lilleleht. Kõigepealt prooviti teha palli, siis lumemeest
ja päkapikku. Kõik asusid õhinal tööle, mis nii kerge ei olnudki. Nõel tahtis vägisi ikka näppu torgata.
Ei tea, kas oli jõud suur või nõelte kvaliteet kehva,
aga õhtuks oli murtud viis viltimise nõela. Näppudel
olevatest armidest ei maksa rääkidagi, aga sellest õhi-

nast, millega tehtud tööst mulle räägiti, paistis välja
rahulolu.
Järgmine kokkusaamine on meil 22. jaanuaril 2011 kell 11 Aravete külamuuseumis, kus meid
ootab lahke perenaine Els ja õpetaja Veera Lilleleht.
Hakkame tegema saunamütsi märgviltimise teel.
Kõik huvilised on oodatud, aga palume ette registreerida, sest muidu me ei saa garanteerida kõigile vajalikke materjale. Osavõtust võib teatada külamuuseumi juhatajale Elsile tel 5387 7206 või
Kangrumäe seltsi juhile Martale tel 529 9951.
Edaspidi on oodata vööde punumise, portselani-

maali, akvarelli- ja savipäeva. Soovime head uut aastat kõigile osavatele näputöö tegijatele!

Marta Kondas, projektijuht
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Valla spordielust

Detsembrikuu spordisündmustest
Ambla Spordiklubi paarisvõrkpalli seeriavõistluse 2. etapil
võistlesid segapaarid. Seitsme osalenud võistkonnaga turniiri võitsid teist
etappi järjest 6 võiduga Helari Tamtik, Mariliis Mänd, II koha hõivasid 5
võidu ja 1 kaotusega Raivo Stoltsen,
Merit Kalamägi ja III koha 4 võidu ja
2 kaotusega Priit Simson, Kaidi Sommer. Järgmine seeriavõistluse etapp
on 10. jaanuaril segapaaridele ning
13. jaanuaril meestele algusega kell
18.30.
Sellel sügisel toimus teistkordselt
Ida-Järvamaa Mudaliiga korvpalliturniir, kus 7 võistkonna seas
osales ka Aravete meeskond. Karedal
toimunud kohamängudes tuli meie
meeskonnal alla vanduda Koigi meeskonnale 82:93 ja seejärel toimunud
3.–4. koha mängus Koeru I-le võistkonnale 78:79. Samas toimunud lisavõistlustel võitis RaunoTikko 3-punkti visete võistluse ja Meelis Matkamäe
täpsusvisete võistluse. Kokkuvõttes
4. kohale jäänud Aravete meeskond
mängis koosseisus: Reimo Treier, Raido Rohi, Risto Tikko, Are Jamnes,
Tõnis Voore, Ivari Ilusk, Priit Simson,
Martin Tamlak, Sirgo Voore, Rauno
Tikko, Meelis Matkamäe ja Timo Matikainen.
Ambla Spordiklubi korvpallimeeskond jätkas mänge Eesti Meistrivõistluste II liiga vahegrupiturniiril kaotustega SK Altius/Vars
meeskonnale Tallinnast 82:85, KK
Hito II-le Jõhvist 78:82 ja KK Askusele Hiiumaalt lisaajal 74:81. Selle
aastanumbri sees olevad mängud aga
lõpetati meeldiva võiduga lisaajal seni kaotuseta püsinud Nõmme RIM
meeskonna üle 76:67. Vahegrupiturniiril, mis lõpeb alles märtsis, on meie
meeskond hetkel 3. kohal.
Ambla Vallameeskonna jalgpallurid osalesid kahel tugevakoosseisulisel turniiril saalijalgpallis. Paide linna lahtistel MV-l, kus
osales 10 meeskonda, jäädi 9. kohale. Aastavahetuse Minijalgpalliturniiril Kalevi Spordihallis Tallinnas jäädi
aga IV liiga 2. turniiril 15 meeskonna
konkurentsis jagama 9. kohta. Alagrupiturniiril tuli napilt alla vanduda FC
Aspenile 1:2 ja SK Augurile 1:2 ning
alistati Nõmme Kalju III meeskond
3:2. Meie meekonna väravalööjad olid
Margus Porkveli (2), Dagnar Adrat,

Taavi Neier ja Sten Rõngelep. Meeskonda kuulusid veel Leino Avi, Aron
ja Lenno Kütismaa, Marko Kõiv, Alar
Heinsaar, Siim Susi, Urmet Jeltsov ja
Arnold Põllu. Järgmine üritus jalgpalluritele toimub Aravete Spordihoones veebruari alguses, kui teoks saab
Ambla Külaliiga saalijalgpalli turniir,
kuhu ootame osalema esmajoones kohalikke jalgpallihuvilisi.
Uue aasta spordiürituste kalenderplaan on valminud. Lisaks kohalikele rahvaspordiüritustele,
seeriavõistlustele, valla meistri- ja karikavõistlustele tahame osaleda Eesti meistrivõistlustel korvpallis ja jalgpallis ning suusatamises ja saalihokis,
Eestimaa Suvemängudel, Eesti valdade Talimängudel, Järvamaa meistrivõistlustel 3 võrkpallivõistkonnaga ja
2 korvpallimeeskonnaga. Tahame jätkata spordialaseid suhteid Soome Vabariigi Taipalsaari valla noorte jalgpalluritega (seekord on ühislaager Ambla
valla korraldada) ja võrkpalluritega.
Ambla Spordiklubi korraldamisel
toimuvad meie vallas Järvamaa MV
suusatamises nii noortele kui täiskasvanutele, maastikurattasõidus ja rannavolles. Kõik spordiüritused on suunatud eelkõige meie oma vallarahva
jaoks, kuid teretulnud on loomulikult
kõik osaleda soovijad. Jätkuvalt loodame tihedat koostööd meie vallas asuvate ettevõtetega, kes alati on võimaluste piires meie spordiüritustele õla
alla pannud.
Eelkõige ootame vallarahvalt aga
aktiivset osalemist ja kaasalöömist.Tule ise ja võta pere ka kaasa!
TUGEVAT TERVIST JA EDUKAT UUT AASTAT KÕIGILE!
Leo Matikainen,
valla spordijuht

Tähelepanu!
Aravete Spordihoones on võimalik mängida ka lauatennist – nüüd
uues ruumis. Praegu on üleval üks
laud, kuid vajadusel on võimalik lisada ka teine laud. Täpsemat infot saab
spordihoone valvelauast.
Kangrumäe suusa- ja terviseradadel töötab valgustus esmaspäevast laupäevani õhtuhämarusest
kuni kella 20.30-ni ja Kardikeskuse
prožektorid 20 minutit kauem. Pühapäeval on valgustus välja lülitatud.
Kepikõndijatele ja kelgunõlvale
minejatele on palve: PALUN KÕNDIGE AINULT SUUSARAJA SERVAS!

AMBLA SPORDIKLUBI JA VALLA
SPORDIÜRITUSTE KALENDERPLAAN 2011
JAANUAR
10.01. kell 18.30 Paarisvõrkpalli SV 3. etapp,
SEGA, Aravete SH.
12.01. kell 18 Suusatamise SV 1. etapp (vaba),
Kangrumägi.
13.01. kell 18.30 Paarisvõrkpalli SV 2. etapp,
M, Aravete SH.
22.01. kell 11 Tõstmine, III ARAVETE KANG
2011, Aravete SH.
29.01. kell 12 Suusatamise SV 2. etapp,
(klassika), Kangrumägi.
Järvamaa MV korvpallis, Aravete SH.
Järvamaa MV võrkpallis, M, M vet., N, Aravete
SH.
Eesti MV korvpallis, Aravete SH.
15.–16.01. Eesti valdade TM alagrupiturniirid.
VEEBRUAR
05.02. kell 12 Ambla Külaliiga saalijalgpallis,
Aravete SH.
09.02. kell 18 Suusatamise SV 3. etapp, (vaba),
Kangrumägi.
17.02. kell 18.30 Paarisvõrkpalli SV 3. etapp,
M, Aravete SH.
21.02. kell 18.30 Paarisvõrkpalli SV 4. etapp,
SEGA, Aravete SH.
24.02. kell 12 Madisepäeva suusasõit (10
km ja 20 km); Järvamaa MV suusatamises,
Kangrumägi.
Järvamaa MV korvpallis, Aravete SH.
Järvamaa MV võrkpallis, M, M vet., N, Aravete
SH.
Eesti MV korvpallis, Aravete SH.
26.–27.02. Eesti valdade TM, Lähte.
MÄRTS
09.03. kell 18 Suusatamise SV 4. etapp, (vaba),
Kangrumägi.
10.03. kell 15 Paarisvõrkpalli SV 4. etapp, M,
Aravete SH.
14.03. kell 18.30 Paarisvõrkpalli SV 5. etapp,
SEGA, Aravete SH.
19.03. kell 11 Ambla SK KV suusasprindis,
Kangrumägi.
03.03. kell 11 Järvamaa koolide MV
suusatamises, Kangrumägi.
Järvamaa MV korvpallis, Aravete SH.
Järvamaa MV võrkpallis, M, M vet., N, Aravete
SH.
Eesti MV korvpallis, Aravete SH.
APRILL
02.04. kell 110 Valla KV võrkpallis, Aravete SH.
07.04. kell 18.30 Paarisvõrkpalli SV 5. etapp,
M, Aravete SH.
16.04. kell 11 Eesti noorte MV tõstmises,
Aravete SH.
22.04. kell 20 Jüriöö teatejooks, Ambla .
Eesti MV korvpallis, Aravete SH.
Eesti MV jalgpallis, Ambla Koolistaadion.
MAI
10.05. kell 18 Ümber järve jooksu SV 1. etapp,
Käravete.
12.05. kell 18 Ümber järve jooksu SV 2. etapp,
Vanaveski.
17.05. kell 180 Ümber järve jooksu SV 3.
etapp, Rava.
19.05. kell 18 Ümber järve jooksu SV 4. etapp,
Preediku.
21.05. kell 12 Ambla valla MV kergejõustikus,
Aravete.
28.05.–18.06. Ambla külaliiga jalgpallis,
Kevadring, Ambla, Aravete.
Eesti MV jalgpallis, Ambla Koolistaadion.
JUUNI
01.–05.06. Ambla–Taipalsaari noorte
jalgpallilaager, Aravete, Ambla.
04.06. kell 11 Ambla CUP jalgpallis, Ambla.
05.06. kell 12 Tervisespordipäev
(pereorienteerumine, kepikõnd, matk),
Kangrumägi.

18.06. kell 12 Rannavolle SV 1. etapp, Aravete.
23.06. kell 18 Jaanipäeva jalgpall (vanad–
noored), Arulageda.
28.05.–18.06. Ambla Külaliiga jalgpallis,
Kevadring, Ambla, Aravete.
Eesti MV jalgpallis, Ambla Koolistaadion.
JUULI
01.07. kell 18 Järvamaa MV rannavolles, M
vet., Aravete.
02.07. kell 12 Järvamaa MV rannavolles, M,
Aravete.
Rannavolle SV 2. etapp, Aravete.
15.07. kell 16 Aravete RANNAVOLLE 2011, (M
vet., SEGA), Aravete.
16.07. kell 12 Aravete RANNAVOLLE 2011,
(M), Aravete.
Rannavolle SV 3. etapp, Aravete.
20.07. kell 19 Rava Rahvatriatlon, Rava.
23.07. kell 12 Järvamaa MV rannavolles,
SEGAPAARID, Aravete.
30.07. kell 12 Ambla valla külade KV
rannavolles, Käravete.
08.07.–10.07. Eestimaa XIII SM, Rakvere.
Eesti MV jalgpallis, Ambla Koolistaadion.
AUGUST
06.08. kell 12 Järvamaa MV
maastikurattasõidus,
Järvamaa esivõistlused maastikurattasõidus
noortele, Kangrumägi.
Eesti MV jalgpallis, Ambla Koolistaadion.
SEPTEMBER
06.09. kell 18 Ümber järve jooksu SV 5. etapp,
Käravete.
08.09. kell 18 Ümber järve jooksu SV 6. etapp,
Vanaveski.
13.09. kell 18 Ümber järve jooksu SV 7. etapp,
Rava.
15.09. kell 18 Ümber järve jooksu SV 8. etapp,
Preediku.
17.09. kell 12 T.Berendseni VII KV ja valla MV
kergejõustiku 5-võistluses, Aravete.
24.09.–15.10. Ambla Külaliiga jalgpallis,
Ambla, Aravete.
Eesti MV jalgpallis, Ambla Koolistaadion.
Eesti KV ja MV korvpallis, Aravete SH.
OKTOOBER
09.10. kell 12 Suusatajate seeriajooksu
1. etapp, Kangrumägi.
16.10. kell 12 Suusatajate seeriajooksu
2. etapp, Kangrumägi.
23.10. kell 12 Suusatajate seeriajooksu
3. etapp, Kangrumägi.
30.10. kell 12 Suusatajate seeriajooksu
4. etapp, Kangrumägi.
24.09.–15.10. Ambla Külaliiga jalgpallis,
Ambla, Aravete.
Eesti MV korvpallis, Aravete SH.
Ida-Järvamaa Mudaliiga korvpallis, Aravete
SH.
NOVEMBER
06.11. kell 12 Suusatajate seeriajooksu 5.
etapp, Kangrumägi.
17.11. kell 18.30 Paarisvõrkpalli SV 1. etapp,
M, Aravete SH.
21.11. kell 18.30 Paarisvõrkpalli SV 1. etapp,
SEGA, Aravete SH.
Eesti MV korvpallis, Aravete SH.
Ida-Järvamaa Mudaliiga korvpallis, Aravete
SH.
DETSEMBER
08.12. kell 18.30 Paarisvõrkpalli SV 2. etapp,
M, Aravete SH.
12.12. kell 18.30 Paarisvõrkpalli SV 2. etapp,
SEGA, Aravete SH.
27.12. kell 12 Kiirturniir korvpallis
3-liikmelistele võistkondadele. Aravete SH.
Eesti MV korvpallis, Aravete SH.
Saalijalgpalli Miniturniir. Kalevi SH, Tallinn.
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Jumalateenistused EELK Ambla Maarja kirikus

Õnnitleme jaanuarikuu
eakaid sünnipäevalapsi!
ERNA-IRENE TARMU
NINA EROKHINA
ANNA KALAMÄGI
ÕIE LILLEPÄRG
ALORA VARINURM
ILSE KRUUSE
RITA ALJAMAA
ELLEN OTT
ENNE-VALVE SELGE
MILVI KASE

VILMA LIIVLAID
ILMI KALAMANN
ENDLA ÕUN
ANNA PILV
ELLEN VESTUNG
ENDEL TEOR
OLEV FREIMANN
ANTONINA AUSMA
ANDLA TAMLAK
MILVI KLEMMER

Arenduskoja meenekonkurss

M

TÜ Arenduskoda juhatus
kuulutas välja konkursi „Arenduskoja meene 2011“.
Tööde vastuvõtmise viimane
päev on 31. märts 2011 kell 17.
Konkursi eesmärk on leida ja tunnustada MTÜ Arenduskoda tegevuspiirkonnale iseloomulikke suveniire
või suveniiride ideid, mis tutvustavad ja
kujundavad piirkonna mainet ning virgutavad kohalikku loomepotentsiaali.
Konkursile oodatakse kvaliteetseid
suveniire (meeneid), mis on praktiliselt kasutatavad, huvitavad, esteetilised, omapärase sisu või välimusega
ning kirjeldavad MTÜ Arenduskoda

seotust LEADER programmiga. Auhinnafond on 1500 eurot!
Loe juhendit http://arenduskoda.ee/images/stories/dokumendid/
Meenekonkurss_2011.pdf. Info on
olemas Arenduskoja kodulehel arenduskoda.ee.
Ootame aktiivset osalemist!
Heiki Vuntus, MTÜ
Arenduskoda tegevjuht

Maaelu Arengu
Euroopa Põllumajandusfond: Euroopa investeeringud
maapiirkondadesse

Pühapäeval, 2. jaanuaril
2011 kell 12 2. pühapäev
pärast jõule armulauaga.
Järgneb koguduse
jõulupuu pastoraadis.
Pühapäeval, 9.
jaanuaril kell 12 Kristuse
ristimispüha armulauaga.
Pühapäeval, 16. jaanuaril
kell 12 2. pühapäev pärast
ilmumispüha armulauaga.
Pühapäeval, 23. jaanuaril
kell 12 3. pühapäev pärast
ilmumispüha armulauaga.
Pühapäeval, 30. jaanuaril
kell 12 4. pühapäev pärast
ilmumispüha armulauaga.
Pühapäeval, 6. veebruaril
kell 12 5. pühapäev pärast
ilmumispüha armulauaga.
Pühapäeval, 13.
veebruaril kell 12
6. pühapäev pärast

ilmumispüha armulauaga.
Ambla pastoraadis laste- ja
noorte joonistamisring
reedeti kell 15.30.
Koguduse liikmemaksu
saab tasuda ka panga
kaudu: EELK Ambla
Maarja kogudus, konto nr
1120132569.
Head ja õnnistatud
uut aastat kogukonna
rahvale soovime
2011. aasta vaimuliku
juhtsõnaga:
„Ära lase kurjal võitu
saada enese üle, vaid
võida sina kuri ära
heaga!“ (Rooma 12:21).
EELK Ambla Maarja
koguduse juhatus ja
õpetaja Tõnu Linnasmäe

Anda üürile pikemaks perioodiks 2-toaline korter Käravete alevikus, Ambla vallas. Toad eraldi. Lisaandmed:
dušš, turvauks, mööbel, pesumasin, külmkapp, ahjuküte. Üürihind: 500 kr/kuus, millele lisanduvad kommunaalkulud (elekter, vesi). Info tel 5623 1181.
Pangabussi teadaanne

Kõik oma rahaasjad saate korda ajada pangabussis!

Ambla kultuurimaja juures
peatub pangabuss
kell 14.00–15.00
(I kvartalis: 18. jaanuar, 22. veebruar, 15. märts)
Bussis saate:
• nõu pangateenuste kohta
• tellida ja kätte pangakaardi
• makseautomaadist oma kontole sularaha kanda ja välja võtta
• teha arvuti abil makseid
• sõlmida hoiuseid ja muid erinevaid lepinguid
Tutvuge pangabussi sõiduplaani ning pangabussis pakutavate
finantsteenuste tingimustega www.swedbank.ee, vajadusel
konsulteerige pangatöötajaga või küsige lisainfot Swedbank ASi
kontakttelefonil 6 310 310.

AMBLA
VALLALEHT

Pangabussi sõiduplaan väljaspool regulaarset sõidugraafikut jaanuaris
2011:
Ambla Kultuurimaja juures 13. jaanuaril kell 12.15–14.15,
Tamsalu Kultuurimaja juures 13. jaanuaril kell 9.00–11.00,
Roosna-AllikuVallavalitsuse juures 13. jaanuaril kell 15.30–17.00.
Erigraafiku ajal saate bussis lisaks tavapärastele pangatoimingutele:
telleri abil oma kontole kanda krooni sularaha;
automaadist välja võtta euro paberraha.
Tähelepanu! Krooni paberraha kantakse telleri poolt kohe kontole. Kuna krooni müntide lugemine võtab kauem aega, siis toimub nende kandmine kontole aegviivitusega (2 nädala jooksul).
Pangabussis saate jätkuvalt sooritada ka kõiki oma tavapäraseid pangatoiminguid:
abi ja nõu euro küsimustes,
nõu pangateenuste kohta,
tellida ja kätte pangakaardi,
teha makseid ja kasutada internetipanka,
sõlmida hoiuseid ja erinevaid lepinguid.
Tutvuge Pangabussi regulaarse sõiduplaani ning finantsteenuste tingimustega internetis www.swedbank.ee,
vajadusel konsulteerige pangatöötajaga või küsige lisainfot Swedbank
ASi kontakttelefonil 631 0310.

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

