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Ambla valla Teenetemärgi kavalerid Viiu Paljak ja Urve Reinmets

Vabariigi aastapäeval tunnustati
tublisid Ambla valla kodanikke

A

mbla vald tähistas Eesti Vabariigi 93. aastapäeva eriti pidulikult – Ambla vallavolikogu otsustas käesoleval aastal välja anda
koguni kaks valla kõrgeimat rahalise preemiaga autasu.
Traditsiooniliselt toimus 24. veebruaril jumalateenistus Ambla Maarja kirikus, pärgade asetamine Vabadussõja mälestusmärgi jalamile ning pidulik kontsert-aktus
vallavanema vastuvõtuga peeti sel korral Aravete Keskkooli aulas.
Hiljuti renoveeritud väga kaunisse ja hubasesse koolimajja oli kohale tulnud koos esinejatega kokku 75 inimest. Humoorika näidendiga esines huvijuht Dea Jürgensi juhendatud (sügisest alates tegutsev) näitering ning
õpetaja Viiu Paljaku käe all juba veidi suurema näitlejakogemuse saanud näitetrupi õpilased, esitades katkendi
Jaan Krossi „Wikmani poistest“.
Peale vallavanema pidulikku aastapäevakõnet andsid
AmblaVallavolikogu esimeesVelloTeor ja Ambla vallavanem Rait Pihelgas kätte tänavused preemiad.
Ambla valla Teenetemärgi pälvisid doktor
Viiu Paljak ja Ambla Vallavalitsuse vallasekretär Urve Reinmets. Samuti pälvisid vapra elupäästmise eest tänuavalduse meie valla kaks
noort neidu – Merit Kalamägi ja Hanna-Maria
Puhke, keda tunnustati ka 2010. aastal Päästeameti Elupäästja III klassi medaliga.
Viiu Paljak on olnud laste-ja perearst üle 30 aas-

ta. Ta on oma töös alati vastutulelik, abivalmis ja toetav. Lisaks oma põhitööle on ta aastaid andnud Aravete Keskkoolis terviseõpetuse tunde ning juhendanud
kooli näiteringi. Lisaks on ta kaasa löönud mitmete
valla pidulike ürituste korraldamisel, võttes nende lavastamisel eesmärgiks pakkuda rahvale midagi enamat
tavapärasest koorilaulust ja luulest.Viiu lavastatud Jaan
Tätte etendus „Meeletu“ Aravete näiteringi esituses
võitis 2009. aastal maakondlikul teatripäeval I koha ja
sai laureaadi tiitli 2009. aasta üle-eestilisel külateatrite
festivalil Saaremaal.
Urve Reinmetsal täitus veebruaris vallaametnikuna Ambla vallamajas töötamisest 20 aastat.Vallasekretär
on aga Urve olnud alates 1993. aastast. Urvel on olnud
tähtis roll riigi taasiseseisvumise järgse Ambla valla kui
kohaliku omavalitsusüksuse ülesehitamisel ja uue asutuse
töölerakendamisel. Seega on Urve meie valla järjepidevuse kandja, tehes kohusetundlikult ja täpselt vastutusrikast vallasekretäri tööd, pühendades sellele tihti enda
isiklikku puhkeaega ja energiat. Urve suhtub oma tööülesannete täitmisse ning vallakodanikega suhtlemisse
ja nende tõstatatud probleemide lahendamisse äärmise
kohusetundlikkusega.Ta on alati sõbralik ja hea suhtleja.
Jõudu ja induTeile ka edaspidiseks!
Rohkem fotosid Ambla valla kodulehel www.ambla.ee
või kirjutades e-posti aadressile annika@ambla.ee
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VALLAVARA VÕÕRANDAMISE 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 puituksed. Hoones
������������������������������������������������
olemas abi-, kontori- ja olmeruumid. Olemas elektrivarustus 220/380V ja tsentraalne veevarustus. Soojavarustus
puudub.
Alghind 39 000 eurot, osavõtutasu 39 eurot, tagatisraha 3 900 eurot.
Kirjalikul enampakkumisel võivad osaleda kõik füüsilised ja juriidilised isikud. Tagatisraha ja osavõtutasu kanda Ambla Vallavalitsuse
arvelduskontole nr 1120105842 Swedbankis hiljemalt 21.04.2011.
Tehinguga seotud kulud (notaritasud, riigilõivud) kannab kinnisasja
ostja. Kirjaliku pakkumuse esitamise tähtaeg on 21. aprill 2011 kell
12:00. Pakkumused esitada kinnises ümbrikus märkega „Enampakkumine, Maarjamõisa tee 2b, mitte avada enne 26.04.2011 kell 09:00” ja
pakkuja andmetega aadressil: Lai 22, Ambla 73502, Järvamaa. Pakkumused avatakse vallavalitsuse istungil 26.04.2011 kell 09:00 Lai 22,
Ambla.
Võõrandatava kinnisasjaga on võimalik tutvuda, leppides eelnevalt
kokku abivallavanem Andrus Miksoniga telefonil 383 4241 või 516 7875.
Ambla Vallavalitsus võõrandab kirjalikul enampakkumisel alljärgnevad korteriomandid:
Ambla alevik, Pikk tn 7 krt 1, katastritunnus 13401:001:0044, reaalosa
524/1905, registriosa nr 2387736, kahetoaline, asustatud, ahiküttega,
puudub vesi ja kanalisatsioon, kuivkäimla ühiskoridoris, alghinnaga 335
eurot, osavõtutasu 6,40 eurot, tagatisraha 33,50 eurot;
Ambla alevik, Pikk tn 7 krt 2, katastritunnus 13401:001:0044, reaalosa
414/1905, registriosa nr 2387836, kahetoaline, asustatud, ahiküttega,
puudub vesi ja kanalisatsioon, kuivkäimla ühiskoridoris, alghinnaga 265
eurot, osavõtutasu 6,40 eurot, tagatisraha 26,50 eurot;
Ambla alevik, Pikk tn 7 krt 3, katastritunnus 13401:001:0044, reaalosa
387/1905, registriosa nr 2387936, kahetoaline, asustatud, ahiküttega,
puudub vesi ja kanalisatsioon, kuivkäimla ühiskoridoris, alghinnaga 247
eurot, osavõtutasu 6,40 eurot, tagatisraha 24,70 eurot;
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Ambla alevik, Pikk tn 7 krt 4, katastritunnus 13401:001:0044, reaalosa
306/1905, registriosa nr 2388036, ühetoaline, ahiküttega, asustatud,
puudub vesi ja kanalisatsioon, kuivkäimla ühiskoridoris, alghinnaga 196
eurot, osavõtutasu 6,40 eurot, tagatisraha 19,60 eurot;
Ambla alevik, Pikk tn 7 krt 5, katastritunnus 13401:001:0044, reaalosa
274/1905, registriosa nr 2388136, ühetoaline, ahiküttega, asustamata,
puudub vesi ja kanalisatsioon, kuivkäimla ühiskoridoris, alghinnaga 175
eurot, osavõtutasu 6,40 eurot, tagatisraha 17,50 eurot.
Kirjalikul enampakkumisel võivad osaleda kõik füüsilised ja juriidilised
isikud. ���������������������������������������������������������������
Tagatisraha ja osavõtutasu kanda Ambla Vallavalitsuse arvelduskontole nr 1120105842 Swedbankis hiljemalt 21.04.2011. Tehinguga
seotud kulud (notaritasud, riigilõivud) kannab korteriomandi ostja. Kirjaliku pakkumuse esitamise tähtaeg on 21.04.2011 kell 12:00. Pakkumused esitada kinnises ümbrikus märkega „Enampakkumine, Pikk tn 7,
mitte avada enne 26.04.2011 kell 09:00” ja pakkuja andmetega aadressil: Lai 22, Ambla 73502, Järvamaa. Pakkumused avatakse vallavalitsuse
istungil 26.04.2011 kell 09:00 Lai 22, Ambla.
Võõrandatava kinnisasjaga on võimalik tutvuda, leppides eelnevalt
kokku keskkonnaspetsialist Ants Saaristega telefonil 383 4244 või 514
4598.
Ambla Vallavalitsus kuulutab välja Ambla vallale omandiõiguse
alusel kuuluva vallavara aadressil: Aravete alevik, Piibe mnt 21 (katastritunnus: 13402:004:0207) Aravete Spordi - ja Tervisekeskuse
võimlas I korrusel asuva kohtunikeruumi üldpinnaga 28 m2 rendile
andmiseks neljaks aastaks kirjaliku enampakkumise.
Kirjalikust enampakkumisest võivad osa võtta kõik füüsilised- ja juriidilised isikud.
Määrata rendi alghinnaks 30 eurot kuus, osavõtutasu (tasu enampakkumise korraldamise eest, mida ei tagastata) suuruseks 3 eurot ja tagatisraha (rendilepingu sõlmimise korral muutub tagatisraha lepingujärgse
makse osaks) suuruseks 3 eurot.
Pakkumused esitada kinnises ümbrikus pealkirjaga „Enampakkumine Piibe mnt 21, mitte avada enne 22.03.2011 kell 09:00”, aadressil Lai
22, Ambla alevik, 73502 Järvamaa kirjaliku enampakkumuste esitamise
tähtaeg on 18. märts 2011 kell 12:00.
Pakkujatel kanda osavõtutasu ja tagatisraha hiljemalt 18. märtsiks
2011 Ambla Vallavalitsuse arvelduskontole nr 1120105842 Swedbank.
Pakkumused avatakse vallavalitsuse istungil 22. märtsil 2011 kell
09:00.
Täiendav informatsioon (varaga tutvumiseks) telefonil 383 4241 või
Ambla Vallavalitsus Lai 22, Ambla alevik.

Korraldatud jäätmevedu (olmejäätmete kogumine ja vedu)
Ambla valla haldusterritooriumil alates 01. aprillist 2011

V

astavalt Jäätmeseaduse § - le 66 on omavalitsustel kohustus oma haldusterritooriumil korraldada olmejäätmete kogumist ja vedu. Korraldatud jäätmeveoga on
hõlmatud kodumajapidamises tekkivad
olmejäätmed ja kaubanduses, teeninduses
ning kontoris tekkivad samaliigilised jäätmed.
Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskuse I veopiirkonnas (Ambla, Järva-Jaani, Roosna-Alliku, Kareda ja
Koeru vallad) tunnistas komisjon korraldatud jäätmeveo konkursi võitjaks Veolia Keskkonnateenused AS-i. Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskuse ja
Veolia Keskkonnateenused AS-i vahel sõlmiti korraldatud jäätmeveo leping 17. jaanuaril 2011 järgnevaks kolmeks aastaks. Alates 1. märtsist 2011
alustab Veolia Keskkonnateenused AS uute jäätme-

veoteenuse osutamise lepingute sõlmimist kõigi
jäätmevaldajatega, kelle elukoht või kinnistu asub
Ambla valla haldusterritooriumil.
Alates, 1. aprillist 2011. a puudub teistel jäätmekäitlusettevõtetel õigus Ambla valla haldusterritooriumil korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmeid
koguda ja vedada, samuti lõpevad automaatselt alates 1. aprillist 2011. a seni kehtivad jäätmeveo lepingud.Tõrgeteta teenuse osutamiseks on vajalik sõlmida uus jäätmeveoleping Veolia Keskkonnateenused
AS-iga.
Veolia Keskkonnateenused AS saadab
märtsikuu esimeses pooles kõigile jäätmevaldajatele uued eeltäidetud lepingud postiga. Juhul, kui eeltäidetud leping pole jõudnud
jäätmevaldajani hiljemalt 20. märtsiks 2011, tuleb
kindlasti võtta ühendust Veolia Keskkonnateenused

AS-i klienditeenindusega (tel 1919), et enne veo algust täpsustada lepingu tingimused. Juhul, kui eeltäidetud leping nimetatud ajaks pole kohale jõudnud, siis lihtsaim ja kiireim viis lepingu sõlmimiseks
on saata oma andmed kodulehe kaudu – vastava ankeedi täitmiseks leiate Veolia Keskkonnateenused
AS-i kodulehelt www.veolia.ee. Klikates ülal menüüribalt “Teenused”, avaneb vasakul servas teenuste
loetelu, klikates valikus “Korraldatud jäätmevedu”,
avaneb korraldatud jäätmeveopiirkondade loetelu,
valides oma piirkonna leiate lingi “saada oma andmed lepingu sõlmimiseks”. Lepingu sõlmimiseks
võib andmed meile saata ka tavapostiga aadressil:
Musta tee 9, 71008 Viljandi, faksile nr: 4 355
029, või e-postile: viljandi@veolia.ee. Võimalusel palume kasutada eelpool viidatud infokanaleid,
korraldatud jäätmeveo rakendumise perioodil võib
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Korraldatud jäätmevedu (olmejäätmete kogumine ja vedu)
Ambla valla haldusterritooriumil alates 01. aprillist 2011
telefoni teel kontakteerumine olla raskendatud ja
ootejärjekord pikaks venida.
Postiga saadetavas eeltäidetud lepingus
palume pöörata tähelepanu lepingu Lisa
1-le, milles on kirjas iga kinnistu kohta jäätmeveo
aadress, konteinerite arv, suurus, veo sagedus ja konteineri omand ning esimene jäätmeveo kuupäev.
Jäätmeveolepingud on koostatud Ambla Vallavalitsuse poolt edastatud jäätmevaldajate registri
alusel, mahutite suurused ja sagedused on määratud olemasoleva info (Ambla valla jäätmehoolduseeskiri, jäätmeseadus jne) põhjal või siis korraldatud jäätmeveo miinimumtingimusi arvestades
– üksikelamutes sh suvilad, jäätmete veosagedus tiheasustusega aladel üks kord 4 nädala jooksul, hajaasustusega aladel jäätmemahuti tühjendamine üks
kord 12 nädala jooksul.
Eeltäidetud lepingus kajastatud tingimuste sobivuse korral tuleb lepingu üks
eksemplar allkirjastada ning postitada see
tagasi aadressil: Tähe 108, Tartu 51013 või
e-postile: tartui@veolia.ee. Jäätmevaldajad,
kes soovivad lepinguga pakutust erinevaid tingimusi
(erinev konteineri maht, veosagedus või konteineri rentimise või ostusoov), tuleb muudatustest ette
teatada, et saaksime kooskõlastada jäätmeveo tingimused ja vajadusel paigutada puuduvad jäätmemahutid. Juhul, kui jäätmevaldaja ei oma isiklikku
jäätmekonteinerit või rendib 1. aprillist kehtetuks
muutuva lepinguga jäätmekonteinerit mõnelt teiselt
jäätmevedajalt, siis tuleb eeltäidetud lepingus täpsustada, kas edaspidi soovitakse kasutada Veolia Keskkonnateenused AS-i rendikonteinerit või muretseb

jäätmevaldaja konteineri endale ise. Veolia Keskkonnateenused AS võtab korraldatud jäätmeveopiirkonnas üle Ragn Sells AS-i omandis olmejäätmete konteinerid ning jätkab
uute sõlmitavate jäätmeveo lepingute kohaselt konteinerite haldamist ja rentimist.
Jäätmeseadusest tulenevalt on korraldatud jäätmeveo rakendumisest kõik jäätmevaldajad liitunud
jäätmeveoga automaatselt – kirjaliku lepingu mitte
omamine või sõlmimata jätmine ei vabasta kedagi
kohustusest jäätmeid omavalitsuse poolt kehtestatud
tingimustel ainuõigust omavale vedajale üle anda.
Veolia Keskkonnateenused AS alustab jäätmete
vedu kõikidelt jäätmevaldajatelt Ambla Vallavalitsuse poolt vedajale üle antud jäätmevaldajate registri
alusel, olenemata sellest, kas jäätmevaldajaga on sõlmitud kirjalik leping või mitte. Juhul, kui jäätmete
väljaveopäeval jäätmeid vedajale üle ei anta, on vedajal õigus esitada tühisõidu arve. Palume tagada lepingus märgitud kuupäeval konteinerile ligipääs, tõrgete olemasolul tuleb vedajat ette teavitada vähemalt
1 tööpäev.
Juhul, kui jäätmevaldaja ei ela või ei tegutse korraldatud jäätmeveopiirkonnas asuval kinnistul ja seetõttu ei teki kinnistul jäätmeid, saab jäätmevaldaja taotleda korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks
lugemist üksnes kohalikult omavalitsuselt, esitades
Ambla Vallavalitsusele vastavasisulise avalduse, mis
peab sisaldama muuhulgas põhjendust mitteliitunuks lugemise vajaduse kohta. Juhul, kui jäätmevaldajad elavad korrusmajas või mitmepereelamus,
on võimalik sõlmida ka ühiskasutusleping, mis igapäevaelus tähendab, et mitu peret hakkavad kasu-

tama ühte konteinerit. Sellise lepingu sõlmimiseks
tuleb saata vastavasisuline avaldus Ambla Vallavalitsusele, kes kontrollib ühiskasutuse vastavust Ambla valla jäätmehoolduseeskirjaga. Kinnituse saanud
ühiskasutusavaldus saadetakse Ambla Vallavalitsusest
edasi Veolia Keskkonnateenused AS-ile ning avalduse esitajaid teavitatakse otsusest. Kõnealune avaldus
sisaldab muuhulgas ka andmeid ühiskasutajate kohta
– kes ja millisel aadressil soovivad ühislepingut sõlmida, millises suuruses konteinerit kasutatakse ja
kellele vedaja hakkab esitama arveid. Sellise avalduse
laekumisel saab Veolia Keskkonnateenused AS koostada vastavasisulise eeltäidetud lepingu, mis saadetakse kõigile osapooltele allkirjastamiseks.
Esimene veopäev on märgitud Veolia
Keskkonnateenused AS-i poolt välja saadetud eeltäidetud jäätmeveoteenuse osutamise lepingus (Lisa 1). Samuti on veograafikuga võimalik tutvuda ka ettevõtte kodulehel.
Korraldatud jäätmeveo kohta saab küsida lisainformatsiooni Ambla Vallavalitsusest (tel 383 4244)
ja Veolia Keskkonnateenused AS-i klienditeenindusest. Lisaks toimuvad märtsi- ja aprillikuus korraldatud jäätmeveo alased infopäevad, et vajadusel ja huvi
korral esitada küsimusi lepingu tingimuste ja edasise
jäätmeveokorralduse kohta.
Infopäevad toimuvad allpool toodud
kuupäevadel ja kellaaegadel:
22.03.2011 kell 13.30 – 17.30 Aravete kultuurimajas
12.04.2011 kell 13.30 – 17.30 Ambla vallamajas
Meeldivat koostööd soovides
Veolia Keskkonnateenused AS

Ambla vallavalitsuse uus maaspetsialist on Karl Siiroja

foto ja tekst Annika Rohi

A

lates 8. veebruarist töötab
Ambla vallavalitsuses 0,5
ametikohaga uus maaspetsialist
Karl Siiroja.
Karl Siiroja on sündinud 1958. aas-

tal Tartus.Ta elab Kareda vallas Müüsleri külas. Karl on lõpetanud Tartu 5.
Keskkooli, omab kutselise autojuhi
tunnistust ning on atesteeritud kutseline kinnisvaramaakler. Lisaks on ta

läbinud mitmeid erialaseid täiendkoolitusi.
Varasemalt on Karl töötanud Kareda Vallavalitsuses maanõuniku
(1993-2003) ja abivallavanemana
(2003-2006) ning paralleelselt ka
Järva-Jaani Vallavalitsuses maanõunikuna (2000-2003). 2006-2010. a
töötas Karl maakler-kinnisvarahindaja-nõustajana erinevates kinnisvaraga
tegelevates firmades. Domus Kinnisvaras jätkab ka praegu kinnisvara hindaja-nõustajana.
Lisaks on ta OÜ Kilplane juhatuse
liige, MTÜ Müüsleri Külaseltsi liige ja
Kaitseliidu liige.
Peale selle, et Karl peab end hea kohanemisvõimega täpseks ja korrektseks ametnikuks, on ta ka hea suhtleja ja huumorimeelega inimene. Talle
meeldib teater, automatkamine, mä-

lumäng ja koguni tugitoolisport.Tegeleb väikest viisi aiandusega oma kodus
ja lisaks „kõrvalistele“ asjadele peab ta
väga lugu oma täiskasvanud tütrest,
kahest pojast ja väiksest pojatütrest
Liisust ning kindlasti “hullult tarkadest
kilplastest” ja oma elukaaslasest.
Maaspetsialisti ametikoha eesmärgiks on maaga seotud küsimuste
korraldamine vallas, maa- ja ehitisregistrite pidamine, valdkonna dokumendihaldus ja aruandlus.
Karl Siiroja kontaktid:
e-post: karl@ambla.ee
Tel 383 4244
Mob 5309 7285
Vastuvõtuaeg: E 8.00 - 16.30
NB! lisaks esmaspäevale vallamajas
kohal ka teisipäeviti ning iga kuu 2. ja
4. reedel.
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Noortevolikogude noored pidasid talveseminari
simene Järvamaa noortevo- maa Noortekogu (JNK) tuleviku üle. leidub. Loeng tõmbas noored nii kaa- esimees Triin Pobbol. Parimaks proE
likogude talveseminar toi- Saadud ideedest valmib JNK-l põhjalik sa, et hiljem oli neil raske üldse kedagi jektiks, mille elluviimiseks andis Järmus 18.-20. veebruaril Koeru tegevuskava kuni aastani 2014.
uskuda.
vamaa Noortekogu välja 129.33€ toekeskkoolis. Kohal oli üle 30ne
noore erinevatest omavalitsustest.
Noortevolikogu (edaspidi NVK)
on kohalikul tasandil toimiv noortest
koosnev osaluskogu, mis koondab ühe
valla noori ja võimaldab vahetada infot
kohaliku omavalitsuse ja noorte vahel.
Kolme päeva jooksul tehti väga palju tõsist tööd. Esimest päeva alustati
mõttetööga, mis ootas kõigilt osalejatelt ideid ning lahendusi tänaste takistuste ületamiseks, mis kaasnevad
NKV-de loomisega Järvamaa omavalitsustesse. Samuti arutleti ka Järva-

Mõttetöö jätkus Kati Ott´i (KENKist) juhitud grupitööga, kus osalejatel
paluti kujutleda, milline on ideaalne
noortepäev. Tänu sellele sai kirja palju uusi ja lahedaid ideid, mida 5. juunil
Türil toimuval XIV Järvamaa Noortepäeval ka rakendatakse.
Esimese päeva viimase koolituse teemaks oli „Kuidas õppida valetama?“. Koolituse alguses end Peep
Steineri ja Ken Kalpona tutvustanud
noored lõpetasid koolituse Mikk Kirikali ja Pärtel Soosaluna. Koolitus juhtis tähelepanu erinevatele valetamise
märkidele, mida iga päev meie ümber

Teisel päeval oli rõhk projekti kirjutamisel. Noori õpetas Maiko Kesküla Järvamaa Arenduskeskusest. Õhtu
lõpuks valmis viis erisisulist projekti, mida kirjutati poole ööni. Noored
olid küll väga väsinud, kuid täis tahet
asi valmis saada. Projekti kirjutamise
vahepeale kuulati ka Mihkel Mooseli
loengut „Kuidas jätta head ja esinduslikku muljet?“, milles oli nii mõndagi
kasulikku kõrva taha panemiseks.
Viimasel päeval pidid kõik viis
gruppi oma koostatud projekti kaitsma. Parimat aitas välja selgitada Järvamaa Omavalitsuste Liidu juhatuse

Kas head lapsed kasvavad vitsaga?
ärjekordne Lastevanemate ajel. Just teadliku osa suurendamine aega. Pille Murrik ütles, et laps kasvab
J
Kool toimus Aravete Kesk- on lapsevanemaks õppimisel oluline.
öösel ning areneb sotsiaalselt ajal, mis
koolis 10. veebruaril 2011. aastal.
Lapse füüsiline karistamine tegeli- on veedetud koos kvaliteetselt. Kui
Seekord oli lektoriks pikaajaliste kogemustega pereterapeut
Pille Murrik, kes rääkis teemal
„Kas head lapsed kasvavad vitsaga?“.
Sel korral keskenduti küsimustele,
milline lapsevanem ma olen, milliseks
isiksuseks soovin oma last kasvatada,
kuidas mõjub karistus jne. Kahjuks
oli loengut kuulama tulnud ainult 20
inimest, kuid tänu väikesele publikule
tekkis avatud ja soe õhkkond.
Pille Murrik esitas küsimuse, kui
suure osa lapsevanemana käitud harjumuspäraselt, kui suure osa intuitiivselt, kui suur osa on teadlikul käitumisel ning kui tihti käitud lihtsalt tuju

kult näitab abitust ja vähest teadlikkust
ning oskamatust olukorraga teisiti toime tulla. Kui „vitsa“ on kasutatud läbimõeldult piiride seadmiseks, kus
tahetakse läbi selle õpetada lapsele
VASTUTUST, ei ole „vitsa“ andmine
nii kahjustav, kui näiteks tuju ja emotsiooni ajel tutistamine, lükkamine, raputamine, löömine ning vaimne väärkohtlemine, mis on kahtlemata last
alandav ja psüühikale halvastimõjuv.
Igasugune füüsiline ja vaimne vägivald jätab lapse psüühikasse jälje ja läbi
teadlikkuse tõstmise ning enesearengu on võimalik leida teisi mooduseid
piiride seadmiseks.
Lapse jaoks on vaja leida kvaliteet-

laps käitub halvasti, siis tegelikult on
see appikarje, et tema teatud emotsionaalsed põhivajadused on jäänud
täitmata.
Kui endale esitada küsimus, milliseks me oma last siis kujundada soovime – kas ta peaks olema õnnelik,
toimetulev, töökas, vastutustundlik,
teisi austav jne, siis järgmine küsimus
oleks, KUIDAS seda teha. Et neid
omadusi lapses arendada, vajavad nad
armastust, tähelepanu, mõistmist,
hoolivust, aega, ärakuulamist ja mis
peamine – selleks vastavat eeskuju lapsevanema enda näol. Näiteks kui me
ise ei pea lubadustest kinni või aegajalt kasutame ebatsensuurseid sõnu,

tuse, valiti simulatsioonmäng. Mängu
eesmärgiks on tutvustada NVK-dele
kohaliku omavalitsuse ja vallavolikogu eesmärke ning vastupidi. Taoline
simulatsioon aitab kindlasti väga palju
kaasa noorte ja kohaliku omavalitsuse
omavahelise koostöö arendamisele.
Noortevolikogude talveseminar
toimus tänu Järvamaa Noortekogu
Kodanikuühiskonna Sihtkapitali poolt
rahastatavale (10714.15 €) projektile
“Kodanikuharidus noorte moodi”.
Keli Tubin, Ambla valda
esindanud aktiivne noor

siis on keeruline lapsele öelda, et ära
sina nii tee.
Kui tihti me väljendame seda lapsele, et me temast hoolime, armastame
ja ütleme talle, et ta ON väärtuslik?
Mida halba juhtub, kui seda sagedamini teha?
Lapsevanemaks saab õppida ja selleks me ka kutsume erinevaid inimesi rääkima, kuidas lapsest õnnelikku
ja täisväärtuslikku isiksust kasvatada.
Kuigi need on kõik tuntud ja teatud
tõed, vajavad need aeg-ajalt meelde
tuletamist ning iga lektor annab loengus mõne uue vaatenurga.
Tänan kõiki, kes tulid kuulama ja
osalesid aktiivselt arutelus! Järgmiste
kohtumisteni!
Ada Kiipus,
Aravete Keskkooli psühholoog

Ambla koolis sirguvad tähed

A

mbla Lasteaed-Põhikoolis
on sirgumas tõelised tähed.
Nimelt toimus 10. veebruaril
Türi Gümnaasiumis noorte mälumäng „Sirguvad tähekesed“,
kus meie meeskond koosseisus
Liisbet Uutar, Janeli Kirsi, Sofia
Prints ja Liis Kuusemets esindasid kooli väga väärikalt. Õpilaste juhendajad olid Signe Jõerand ja Anne Paštšenko.
1.-4. klasside õpilaste mälumängus
esitasid küsimusi lasteajakirjade Täheke, Semu ja Hea Laps toimetused
– igast ühest saadeti kuus küsimust.
Võistlejaid oli kokku 12, nii Järvamaalt
kui Raplamaalt. Mälumängu vahe-

paladena tutvustasid õpilased ennast
ja kooli, kust nad tulevad. Kuulda sai
mitmeid ilusaid õpilaste endi tehtud
laule ja luuletusi. Eriti silmapaistvad esinejad tulid loomulikult Ambla Lasteaed-Põhikoolist, kus õpilased
pälvisid oma rõõmsa ja julge etteaste eest eripreemia. Sudoku individuaalse lahendamise võistlusel liideti võistlejate punktid kokku ja meie
meeskond teenis esikoha. Palju õnne
õpilastele ja juhendajatele!
Sõbrapäeva tähistasime esinemiste, mängude ja võistlustega. Nimelt
sai osa võta „Parima sõbrapaari“
võistlusest. Võitsid parimad sõbrad
Sandra ja Agnes, kes üksteist kõige
paremini tundsid ja küsimustele õi-

gesti vastasid. Lasteaialapsed õpetasid
meile vahva sõbramängu ning hiljem
sai kooli saalis ennast oma sõbraga
pildistada. Fotograafiks oli 9.klassi
õpilane Anne-Mai.
Sõbranädalal oli koolis avatud ka
„Sõbra kohvik“, kus kooli õpilased ja
lasteaialapsed müüsid isetehtud küpsetisi – muhvineid, vahvleid, kooke,
šokolaadi- ja lihapirukaid jne. Müük
oli koolis väga edukas, peaaegu kõigi
kauplejate kaup müüdi maha.
18. veebruaril toimus Väätsa Põhikoolis seitsmes luulepäev „Luule
– see ei tule tuulest“, kus osalesid ka
meie kooli näiteringi õpilased. Üksikesinejatena võistlesid Ana Bunazoi
luuletusega Doris Kareva „Reba-

se serenaad“ ja Kerstin Saame Artur
Alliksaar`e luuletusega „Sina nimetu“. 9.klassi õpilane Kertsin Saame
võitis luulekonkursil professionaalse
esineja tiitli. Luulekavaga Jaan Tätte
„Ta tuleb“ võistlesid Anett Mäekivi ja
Kerstin Saame ning võitsid huvitava
etteaste preemia. Luuletusi aitas valida Seidi Lamus-Tšistotin ja juhendas
Triin Väin. Kiitus esinejatele! Samal
päeval toimus Paides Koolitants 2011
maakondlik voor, kus käisid ka kooli
tantsurühma „Muinaslugu“ tantsijad,
juhendaja Ave Prints. Aitäh esinejatele, et käisite kooli esindamas.
Suur külm ei ole seganud kooli õppetööd.
(järgneb lk 5)
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(algus lk 4)

Õppimine käib oma tavapärases rütmis ning eriti tublid on meie
kooli algklassid, kes vaatamata miinuskraadidele iga hinna eest koolis olid. Ainult plaanis olnud kooli
suusavõistlus lükkus edasi märtsikuusse. Ehk selgitame kiiremad
suusatajad välja juba vastlapäeval.
Aga see-eest toimus 22. veebruaril koostöös AS Kumaga koolis individuaalne ristsõna lahendami-

se võistlus. AS Kuma pani koolile
välja ristsõna ülesanded ja iga vanuserühma kolmele parimale auhinnad.1.-3.klassi parimad olid: 1.
Hugo Prints, 2. Karl Kapsi, 3. Jurgo Saapar. 4.-6.klassi esikolmik: 1.
Ana Bunazoi, 2. Sandra Morozov,
3. Sofia Prints ja 7.-9.klassi parimad lahendajad olid: 1. Sander
Paštšenko, 2. Kerstin Saame ja 3.
Anett Mäekivi.
Eesti iseseisvuspäeva tähistasi-

me koolis piduliku aktusega, mida
alustasime leinaseisakuga, süüdates
küünla Haapsalus hukkunud laste
mälestuseks.
Koolis on avatud õpilastööde fotonäitus „Minu lemmikloom“.Tule
kooli näitust külastama ja vali oma
lemmik.
Nüüdsest saab Ambla LasteaedPõhikooli tegemistega ka kursis olla Facebook.com vahendusel.
Eva-Liisa lemmiklooma pilt
Triin Väin, huvijuht fotokonkursilt

Mesimummi uudised veebruaris
eebruaris toimus lasteaias
V
mitmeid toredaid ettevõtmisi koostöös lastevanematega.

Ootasime sula, et ehitada lumelinnakut.
Õnneks saabusid sellel aastal mõnusad ehitusilmad enne pakaselisi päevi.
3. veebruari õhtul kogunesid lasteaeda vanemad, et koos lastega oma fantaasial lennata lasta. Nii valmiski Triinu ja Arlet Palmiste, Ille Tuvi, Neeme
Kapteni, Enrice Eslase ja Inga Vilbu
abiga vahva lumeonn koos liulaskmise võimalusega ning Aire Pitki, Anita
Homini, Maiu Kauge, Ann Kärme ja
Doona Dravanti abiga käänuliste laskumistega mitmesektsiooniline loss.
Lisaks ehitasid lapsed koos õpetajatega
lumememmede allee ning kilpkonna
ja draakoni.
Tänu heale koostööle ja lastevanemate abile võisime pidada maha sportlikud võistlused vigursõidus, lumepal-

Mesimummi lapsed
osalesid Lasteaedade
Talimängudel

Oliver Grauen,
Rasmus
Tommula, Eero
Vilbu, Kelly
Kapten, Kevin
Matikainen,
Heimar
Augjärv ja
liikumisõpetaja
Ruth

lide täpsusviskes ja muudel talvistel
aladel. Loodame, et lapsed saavad veel
pikalt nautida ehitajate kätetööd.
Tänud kõikidele abilistele.
Veebruaris toimus lasteaias sõbranädal. Ka sellesse ettevõtmisesse
olid kaasatud kõik lastevanemad.
Koos lastega valmistasid vanemad
sõbrakaarte. ����������������������
Õpetaja Ruth pani valminud töödest kokku näituse, mida ka

kõik vanemad vaatamas käisid. Sõbrapäeva peol rõõmustati nendega oma
sõpru. Sellesse nädalasse mahtus ka
vahva klounide etendus, kust iga osaleja sai kingiks õhupallilooma.
23. veebruaril tähistas lasteaiapere meie vabariigi sünnipäeva muusikaõpetajate Esti Lei�������������������
narti ja Reet Lepiku kaasabil.
Ülle Ojamäe, direktor

10. veebruari hommik algas 6-le
Aravete Lasteaed Mesimumm lapsele teistmoodi kui tavaliselt. 132
väikest lumejänkut, 17. erinevast
Järvamaa lasteaiast, sõitsid Sargverre, et maha pidada „Lumejäneste Talvetrall“ ehk 5. Järvamaa Lasteaedade Talimängud.
Kõik jänkupered said osaleda
porgandite vedamise võistluses.
Lumehelbekeste ja lumepallide
ringides sooritasime osavust ja täpsust nõudvaid ülesandeid. Suures
sõbraringis aga leidsime palju uusi
sõpru. Vahva päeva lõpetuseks sai
iga laps endale Lumejänese diplomi ja maiustuse.
Tänan kõiki lapsi, olite väga tublid! Toredate uute mängudeni.
Liikumisõpetaja Ruth Kaasiku

Vingugaas on üliohtlik ja nähtamatu vaenlane
as te elate eramajas ja ka- tekkisid eelpool toodud sümptomid.
Vingugaas on ääretult salakaval ja kaudu 1m kõrgusele maapinnast
K
sutate maja kütmiseks ah- Pärast pikki põhjuste otsinguid soe- ohtlik vaenlane. On ju teada, et ena- seinale. Andurid on elektroonilise
ju, kaminat ja pliiti? Kas te tun- tati omale vinguandur, mis peale jär- mik tulekahjudes hukkunuist su- tabloo ja mäluga. Kui vingugaasi on
nete kodus vahel kummalisi
peavalusid, peapööritust, väsimust või iiveldust? Kas teile
tundub nagu hakkaksite haigeks jääma, aga ometi palavikku ei teki?
Selliste kummalise haigusnähtuste üks põhjuseid võib olla ruumide
kütmisel tekkiv vingugaas. Vingugaas ehk süsinikoksiid on olemuselt lõhnatu ja värvitu ning seetõttu
inimene seda oma meeltega ei tunne.
Nii ei osata ohtu karta.Vingugaas tekib orgaanilise aine mittetäielikul põlemisel, mida võib põhjustada näiteks
hapniku halb juurdepääs ruumi.
On teada juhus, kus seni probleemideta maamajas elavatel inimestel

jekordset ahju kütmist tööle hakkas.
Pereisal tekkis küsimus, miks sellist
olukorda eelnevate aastate jooksul ei
tekkinud. Lahendus oli aga lihtsam
kui oodati. Vahetult enne tervisehäirete teket vahetati ära maja vanad
puitaknad uute plastakende vastu.
Nii vähenes seni akende kaudu toimunud ventilatsioon pea olematuks
ja ahjusiibri liiga varasel sulgemisel
hakkas vingugaas tuppa tungima ületades koguse, mis inimese tervisele
mõjuma hakkas. Tervisehäired lakkasid koheselt, kui ahju siibrit kütmise
lõppedes enam täielikult ei suletud.
Muidugi on vingugaasi tekkepõhjuseid teisigi – valesti reguleeritud
gaasipliit, töötav automootor jne.

reb vingumürgituse tagajärjel. Mida
kauem inimene vingugaasi isegi väikeses koguses sisse hingab, seda raskemad ja eluohtlikumad on tagajärjed. Eriti tundlikud on vingugaasile
lapsed, rasedad, vanurid ja südamehaiged. Suitsuandur vingugaasi
olemasolule ruumis ei reageeri
ja seda kahel põhjusel – vingugaas on
nähtamatu ja erinevalt suitsust ei tõuse
ta kiiresti kõrgemale, vaid on eeskätt
põranda lähedal.
Nüüd on saadaval uut tüüpi
ja senisest tunduvalt odavamad
ning töökindlamad vingugaasi
andurid. Väljanägemiselt suhteliselt
sarnased suitsuanduritele, kuid neid ei
tohi paigutada ruumi lakke, vaid umb-

ruumis pika aja jooksul väike kogus,
mis pikapeale võib inimesele ohtlikuks
saada, siis andur salvestab andmed
mällu ja lubatud piiri ületades hakkab
valju piuksumisega häiret andma.Tabloolt on võimalik igal ajal kontrollida,
kui suur on vingugaasi hulk antud kohas. Kõikidel anduritel on kaasas eestikeelne juhend ja töötavad nad patareiga nagu suitsuanduridki.
Selline abimees kuluks ära igasse ahiküttega elamisse. Andur maksab hetkel 22 eurot ja osta saab neid
Aravete päästekomandost. Suurema
hulga korral on võimalikud soodustused.
Priit Grünthal, OÜ Tulehoidja
Tel 514 3157
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Suvelavastus „Unustatud hinged“

K

äesoleva aasta juunis plaanime teha
Ambla vallas ajalugu. Esmakordselt
jõuab siin rahva ette suur suvelavastus.
18. juunil 2011 esietendub Mägise põhuhoidlas
(Aravete, Ambla vald, Järvamaa) Jan Rahmani näidend „Unustatud hinged“. Tegemist on spetsiaalselt
selle koha jaoks kirjutatud draamaga, mis põhineb
Käravete Nõiamäe legendil. Legendi järgi toimus
17. saj algul Käravete Nõiamäel kogu Põhja-Euroopa viimane suurem nõidade põletamine, kus üheaegselt leidis lõpu 9 väidetavat nõida. Kuna legend
on lühike, siis tuli sinna lugu juurde mõelda ja veidi
ka nõidade arvu vähendada.
Tegemist on vaatemängulise draamaga koos tule
ja muusikaga. Etenduses teevad kaasa Indrek Saar,
Elina Pähklimägi, Kristjan Sarv, Madis Kalmet, Egon
Nuter ja Liina Tennossaar ja lisaks kohalikud harrastajad. Etendust lavastab Raivo Trass ja muusika loob
ansambel OORT. Kunstnikuks on kutsutud tuntud
teatrikunstnikToomas Hõrak.
Oleme veendunud, et valmiv lugu puudutab iga-

üht. Nii nagu sellel kaugel ajal pandi inimestele sildid
külge ja heideti ühiskonnast kõrvale, nii samamoodi
käitume tihti ka tänapäeval. Lavastusmeeskond ootab ja loodab antud lavastustest saabuva suve suurimat elamust. Selleks annavad alust ideed, näitlejad,
muusika ja asukoht.
Veidi ka etenduse sisust. Maailmas aga sünnib külalugu: elab vana Kadi oma pojaTõnisega. Mõisas on
piltilus toatüdruk, kes kõigile meestele meeldib. Kui
külla tuleb linnas õppiv mõisavalitseja poeg, siis toatüdruk Maie vägistatakse.Tõnis maksab kätte ja varjab Maiet, kuid külarahvas, kirik ja mõis pöörduvad
erinevatel põhjustel nende vastu. Kadi,Tõnis ja Maie
võetakse kinni, nende kodu otsitakse läbi, neid piinatakse ja sunnitakse tunnistama lepingut kuradiga.
Lapseootel Maie läheb piinamisest hulluks, Kadi ja
Tõnis ei tunnista seda, mida teinud pole. Kuid kõikvõimalikke kaudseid tõendeid nende kõigi lepingust
kuradiga siiski leitakse – nad mõistetakse süüdi ja põletatakse. Sealjuures ilmneb see, et ka külarahvas on
võimeline väga kergesti unustama, unustama neid,

Lavakujunduse makett
kellega koos elatud. Unustavad ja elavad oma tavapärast elu edasi.
Etendused toimuvad 18, 19, 22, 25, 26, 29
ja 30. juuni algusega kell 20. Vihma pole karta,
sest tegevus toimub katuse all. Põhjust on jaanipäevaks sõbrad ja sugulased üle Eesti Aravetele kokku
kutsuda, käia etendust vaatamas ja ka väike pidu maha pidada.
Piletid on müügil alates 15. märtsist Aravete Kultuurimajas ja Piletilevi müügikohtades üle
Eesti. Piletihind kuni 1. mai 2011 on 10 eurot, hiljem juba 15 eurot.
Lavastust toetavad Aravete Agro ja Kontsertlavad.
ee. Korraldaja on MTÜ Sääsküla Huviklubi.
Arlet Palmiste

Noored käisid Tallinnas õpilasfirmade laadal ideid kogumas

A

Mirjam Suve ja Alari Naarits
õpilasfirmade laadal scrapbooke
müümas

ravete Keskkoolis on juba mitu aastat
õpetatud SA Junior Achievement Eesti
programmide järgi majandusõpet.
Gümnaasiumile mõeldud õppeprogrammidest
oleme siiani õpetanud majandusteooriat ja TITANi
(eelmisel õppeaastal osales MartinAavastik üle-euroopalisel TITANi võistlusel).TITAN on internetipõhine
interaktiivne õppeprogramm, mis modelleerib ettevõtete tegutsemist konkureerival turul. Noored õpivad tegema olulisi majandus- ja juhtimisotsuseid ning
saavad turvalises vormis esimesi ettevõtluskogemusi.
Programm on töötatud välja Ameerika Ühendriikides
ning levinud Junior Achievementi õppeprogrammina
üle maailma. Igal aastal võtavad Aravete KK abituriendid osa töövarjupäevast. Sellest õppeaastast lisandus
meil õpilasfirma programm.
11. klassi ettevõtlikud noored asutasid õpilasfirma
Lembit, mis toodab scrapbooke.Toodet saab kasutada
pildialbumina, joonistusplokina või vihikuna. Toode
on 100 protsenti käsitöö.

12. veebruaril toimusTallinnas Kristiine Keskuses
15. õpilasfirmade laat, kus osales üle 90 õpilasfirma.
Selle aasta üritus oli erakordne, sest esimest korda
toimus müük eurode eest. Kõrvuti Eesti õpilastega müüsid oma kaupa ka Moldova, Norra ja Rootsi
noored. Päeva lõpus anti välja auhinnad seitsmes kategoorias: idee-, kvaliteedi-, müügi-, sümboolika-, ja
müügikoha kujunduse preemia, ning lisaks veel parim minifirma ja parima rahvusvahelise potentsiaaliga õpilasfirma. Žürii oli suur – koguni 20-liikmeline.
Aravete Keskkooli õpilasfirma Lembit toodet
müüsid Mirjam Suve ja Alari Naarits. Noored said
sealt väga hea kogemuse ja nii žüriiliikmed kui ka
ostjad ise, jagasid noortele kasulikke nõuandeid ja
näpunäiteid.
Kui Teil tekkis huvi või küsimusi meie õpilasfirma
toote vastu, siis palun võtke julgesti ühendust aadressil mirjam.suve@hotmail.com.

Kõik pole nii lihtne kui pealt paistab

K

angrumäe seltsi projekt „Pärandkultuuri abiga leiame endas loovuse“ on
jõudnud poole peale.
Ilusal, päikesepaistelisel külmal laupäeval kogunes
tosin naist Aravete külamuuseumi, et saada õpetust
sukapaelte ja rahvariidevööde tegemiseks. Õpetust
jagasid kogenud käsitöömeistrid Tiia Kontus ja Helve Nurk. Enamus koolitatavaid valis lihtsama sukapaela tegemise, mis töö käigus selgus, nii lihtne ei olnudki. Mõni rida õigesti ja juba olid lõngad sassis ja
keerdus, palju oli ülesharutamist ja otsast alustamist.
Muuseumi perenaine Els oli esimene julge, kes alus-

tas rahvariidevöö tegemist. Silja tegi enne sukapaela
ja siis otsustas ka tema alustada rahvariidevöö tegemist. Osa õpilasi võtsid koju kaasa jämedast paelast
näidise, et harjutada ja saada näppude sisse see osavus, mida nõuab ühe korraliku sukapaela tegemine.
Järgmine kokkusaamine Aravete külamuuseumis
on 26. märtsil kell 11.00. Oodatud on kõik maalihuvilised.
Projekti rahastajad: Kohaliku omaalgatuse programm,AmblaVallavalitsus
Marta Kondas, Projektijuht

Maie Paap, ÕF Lembit juhendaja
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Valla spordielust

Veebruarikuu spordisündmustest
Ambla Spordiklubi paarisvõrkpalli seeriavõistluse 4.etapil
võistlesid mees- ja segapaarid. 5 võistkonnaga segapaaristurniiril kogusid 3
võistkonda võrdselt 3 võitu ja 1 kaotuse.Turniiri punktide vahe reastas võistkonnad: I koht Merit Kalamägi, Raivo
Stoltsen, II koht Kaisa Orunuk, Marti
Lepik ja III koht Kaidi Sommer, Priit
Simson. Ka meesteturniiril kogusid
võistkonnad võrdselt võite ja kaotusi
ja tuli arvesse võtta turniiri punktide
vahe ning tänu parimale vahele võitsid
Marti Lepik, Marek Palandi, II kohale jäid Priit Simson, Taavi Leinart ja III
kohale Priit Grünthal, Aksel Õunapuu.
Järgmine seeriavõistluse etapp on 10.
märtsil meestele ning 14.märtsil segapaaridele algusega kell 18.30 Aravete
Spordihoones.
Järvamaa
meistrivõistlustel
võrkpallis veteranidele alistas Ambla SK meeskond esimestes kohtumistes
SK Imavere 2:0 ja 2:1 ning kaotas Paidele 1:2. Meeskond mängib koosseisus
Aarne Aljama, Kalle Uudeküll, Aksel
Õunapuu, Mikk Kallakmaa, Jaanus Gildemann, Hannes Reino-Alberi, Priit
Grünthal ja Leo Matikainen. 2. aprillil
on aga Aravete Spordihoones taas toimumas Ambla valla karikaturniir võrkpallis veteranidele, kus osaleb taas ka
Taipalsaari meeskond Soomest. Märtsis
alustavad Järvamaa MV mänge ka Ambla SK naiskond ja meeskond.
Ambla Spordiklubi korvpallimeeskond jätkas mänge Eesti Meistrivõistluste II liiga vahegrupiturniiril
kaotusega KK Hito II-le 91:114 ja võitudega SK Altius/Vars meeskonna üle
117:86, Rakvere SK/Tarvas meeskonna üle 84:70 Nõmme RIM meeskonna
üle 100:87.Vahegrupiturniiril on Ambla SK meeskond taganud koha 4 parema
hulgas, mis viib play-off mängudes otse
8 parema sekka.
Järvamaa MV korvpallis on I liigas Ambla SK meeskond seni alistanud
Viking Window 86:65 ja 82:66, Tapa
91:78 ja 98:76, Kuma 76:66 ja Koeru
I 108:56 ja on sellega taganud ka enne korduskohtumisi Kuma ja Koeruga
põhiturniiri võidu. II liigas on Aravete
meeskond alistanud Tarbja meeskonna
76:53 ja seejärel kaotanud 4 kohtumist
järjest: Luutarile 56:70, KL/Väätsale
65:78, Paistule 61:94 ja Koigile 67:96.
Eesti valdade XIX Talimängude finaalturniiril tuli Ambla vallal
kokkuvõttes leppida 22. kohaga 55 osalenud valla konkurentsis. Suurte valdade grupis tuli meie vald 19. kohale 46
mängudel osalenud valla konkurentsis.
Korvpallis kaotas Ambla valla meeskond

Toila vallale ja Ülenurme vallale ning
seejärel võideti Vasalemma valda. Kohtumistes 9.-12. kohani kaotati Haljala
vallale ning seejärel alistati 11.-12. koha kohtumises Rae vald – seega siis 11.
koht. Meeskond mängis sellel turniiril
koosseisus Elari Jõendi, Taavi Leinart,
Meelis Matkamäe, Madis Purde, Rauno
Tikko, Rein Roosmäe ja Kristjan Laht.
Naiskond, kes samuti sai õiguse osaleda finaalturniiril, kahjuks erinevatel
põhjustel võistkonda kokku ei saanudki
ja tulemuseks jäi 6. koht. Suusatamises
olid meie võistkonna kaod tänu erinevatele põhjustele väga suured ja pooliku
võistkonnaga esinedes tuli seekord leppida harjumatu 25. kohaga. Ambla valla au kaitsesid tublilt oma võistlusgruppides 15. kohaga Vilve Pilv, 16. kohaga
Maili Antons, 6. kohaga Avo Siilak ja 22.
kohaga Heimar Altmets.
Ambla SK suusatamise seeriavõistluse 3.etapil, mis sõideti vabatehnikas Kangrumäe radadel, osales 52
suusatajat. Oodatud sai Raivo Kaasiku ja
Avo Siilaku duelli M veteranide klassis,
kes seni olid kõik selle hooaja ajavõtuga
distantsid lõpetanud täpselt ühe ajaga ja
uskumatu sai taas tõeks – mõlema ajaks
märgiti 3 km distantsil 8.26,0. Kahjuks
jääb ära nendevaheline duell viimase
etapi ühisstardiga sõidus, kuna Avo Siilak
osaleb samal ajal toimuval Vasaloppeti
suusamaratonil. III etapi paremad:
-10 a.T Keidy Kaasiku, Kaidy Kaasiku, Laura Randkivi;
-10 a. P Kristo Sepp, Marius Kaarjärv, Kasper Keerberg;
11-13 a.T Egle Sepp,VivianVellama;
11-13 a. P Rauno Sepp, Erki Salla,
Karl Järva;
14-16 a. T Mairis Õispuu, Piia Pohlak, SigridVergi;
14-16 a. P Kaarel Kasper Kõrge,
Mark Ubaleht, Maikel Homin;
17-34 a. N Annika Orula, Siret Niinepuu, Signe Selge;
17-39 a. M Raimo Salla, Janno Rodendau, Siim Part;
N vet.Tiina Idavain, Merike Kaasiku,
Maili Antons;
M vet. Raivo Kaasiku,Avo Siilak, Ivar
Pilv.
Seeriavõistluse 4.etapp sõidetakse vabatehnikas ühisstardiga 9. märtsil algusega kell 18.00.
Madisepäeva suusasõit ja Järvamaa suusatamise meistrivõistlused tuli maha pidada käredas pakases,
mis kindlasti piiras osalejate arvu. Kangrumäe 5 km ringil toimunud ühisstardiga võistlus oli aga sellegipoolest põnev,
sest nii mõneski vanusegrupis selgus
võitja alles distantsi lõpuosas. Eelmise

aasta 3. koht õnnestus võiduks pöörata
Kristjan Nurmsalul Tamsalust, kellele
pakkus tõsist konkurentsi eelmise aasta
teine türilane Raimo Salla. Koos sõites
aeti tempo lõpuks nii kõrgeks, et vaatamata külmale ilmale, ületasid mõlemad
Kangrumäe rajal sõidetud pika traditsiooniga suusasõidu seni näidatud parimat aega. Madispäeva suusasõidu 2011
ja Järvamaa MV parimad olid:
T 10 km I Kristi Urm Tallinn 35.32;
II Egle Sepp Ambla SK 41.14.
P 10 km I Kaarel Kasper Kõrge Ambla SK 32.13;
II Siim Part Ambla 32.24;
III Erki SallaTüri 34.54.
N 10 km I Marge Porkveli Ambla
49.41.
NV 10 km I Merike Kaasiku Türi
43.41;
II Maili Antons Ambla SK 43.43;
IIIVilve Pilv Ambla SK 48.29.
M 20 km – Kristjan Nurmsalu Tamsalu 53.03; Raimo Salla Türi 53.07;
Gerth KivimaaTallinn 54.34.
MV 20 km – Avo Siilak Aravete
1.00.21; Ivar Pilv Ambla SK 1.05.50;
Lembit Nõlvak R.Alliku 1.24.32.
Noorima osaleja eriauhind läks
13-aastasele Erki Sallale Türilt ja vanima osaleja eriauhind Lembit Nõlvakule
Roosna-Allikult.
Ambla Külaliiga saalijalgpalli
turniiril osales 5 võistkonda 38 män-

gijaga. 3 võidu ja 1 viigiga tuli võitjaks
FC Ekvaator, kes mängis koosseisus Rene Puhke, Romet Köhler, Andres Luga,
Viljo Tibu, Herkki Orro, Allar Toom,
Maidu Jamnes ja Mart Prosin. Ekvaatori esikoht ei olnud eriline üllatus, kuna
võistkonna enamus mängijaid pallivad
põhihooajal kas Paide Linnameeskonna
või tema duubli – Kumakese ridades.
Küll võib aga üllatuseks pidada turniiri
kõige nooremate Roosade Pantrite visa vastupanu võitjatele, kes kaotasid küll
kohtumise 0:1, kuid seda väga südi mänguga.Väikeseks üllatuseks võib pidada ka
turniiril II koha saavutanud Kossutiimi,
kelle liikmed talvisel hooajal harrastavad
hoopis korvpalli ja kes edestasid Ambla
Vallameeskonna jalgpalluritest koostatud FC Kärbest ja JK Ummistust. Turniiri parimaks mängijaks tunnistati Elari
Jõendi Kossutiimist ja parimaks väravavahiks eelmisel hooajal Paide Linnameeskonna puuri valvanud Allar Toom.
Turniiri resultatiivsemad mängijad olid
4 tabamusega Taavi Neier ja 2 tabamusega Elari Jõendi, Rene Puhke, Mart
Ponder ja Rauno Tikko. Jalgpalli välishooaeg algab Ambla Vallameeskonnale
aprillis, kui stardib Eesti jalgpallimeistrivõistluste IV liiga ja maikuus, kui alustab
ka Ambla Külaliiga uus hooaeg.
Leo Matikainen,
valla spordijuht

SPORDIINFO MÄRTSIS:
2. märtsil kell 19.00 Järvamaa
MV korvpallis, Tapa-Koeru, AmblaKuma, Aravete SH-s.
3. märtsil kell 11.00 Järvamaa
koolide MV suusatamises
Kangrumäel.
3. märtsil kell 18.30 Järvamaa MV
võrkpallis, M vet., Ambla-Paide,
Ambla-Paide 60, Aravete SH-s.
3. märtsil kell 18.30 Järvamaa
MV võrkpallis, M, Ambla-Imavere,
Imaveres.
3. märtsil kell19.00 Järvamaa MV
korvpallis, Aravete-JKHK Paides.
4. märtsil kell 19.30 Eesti MV
korvpallis, Ambla SK – KK Askus
(Hiiumaa), Aravete SH-s.
4. märtsil kell 20.00 Järvamaa MV
korvpallis, Aravete-KK7, Paides.
7. märtsil kell19.00 Järvamaa MV
korvpallis, Türi-Koeru, Tapa-VW
Aravete SH-s.
9. märtsil kell 18.00 Ambla
SK suusatamise SV 4.etapp,
vabatehnika, ühisstart,
Kangrumäel.
9. märtsil kell 19.00 Järvamaa
MV korvpallis, Tapa-Kuma, AmblaKoeru, Aravete SH-s.
10. märtsil kell 18.30
Paarisvõrkpalli SV 4. etapp, MEHED
Aravete SH-s.

13. märtsil kell 11.00 Järvamaa
MV võrkpallis, NAISED, Aravete + 4
naiskonda ,Paides.
13. märtsil kell 16.30 Järvamaa
MV võrkpallis, MEHED, Ambla SK –
Paide Paides.
14. märtsil kell 18.30
Paarisvõrkpalli SV 5.etapp, SEGA,
Aravete SH-s.
16. märtsil kell 19.00 Järvamaa
MV võrkpallis, M vet. AmblaSargvere, Ambla-Paide 60, Paides.
17. märtsil kell 18.45 Järvamaa
MV võrkpallis, MEHED Ambla SK –
Kabala, Aravete SH-s.
20. märtsil kell 10.00 Ambla SK
KV suusasprindis (-12 T, P; 13-16
T,P; N,M) Kardikeskuses.
24. märtsil kell 18.30 Järvamaa
MV võrkpallis, MEHED, Ambla SK –
Imavere, Aravete SH-s.
26. märtsil kell 11.00 Järvamaa
MV võrkpallis, NAISED, Aravete –
Paide Türil.
31. märtsil kell 18.45 Järvamaa
MV võrkpallis, MEHED, Ambla SK –
Paide, Aravete SH-s.
märts erigraafik Järvamaa MV
korvpallis, play-off mängud,
Aravete ja Ambla SK;
erigraafik Eesti MV korvpallis, playoff mängud, Ambla SK.
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Õnnitleme märtsikuu
eakaid sünnipäevalapsi!
KROTMAN EMMY
PINK MARIA
KIRSI HELLAFERNANDE
PÕLDMA HILJA
PALMISTE IRENEMIRALDA
VOORE AADA
VAGULA HILDE
OJA HEINO
ÕUN KARLA
PAVEL NIINA
RANDMAA SELMA
TOMBERG MARELLE
VAIMETS LAINE

PÄRNIK ATS
MÄNDLA ÜLO
REINOK HERBERT
RAUDSEPP LEO
PAAP AITA
ROOS EINO
DISKO JUZEFATERESA
SOOME MARET
LEETRAND ELVIRA
LUHT HELVI
PUUSEPP TÕNU
GUITOR TOIVO
ANGEL HANS

KOOLIDE JA NOORTEKESKUSTE NOORTEINFO
ARAVETE NOORTEKESKUS:
Pagulased? Kes? Miks? (PARE)”
8. märtsil kell 14.00
raames. Oodatud on eelkõige
Vastlapäevatrall;
12-18-aastased noored.
10. märtsil 4H Klubiõhtu-filmiöö;
Lisainfo: amblaank@ambla.ee,
12. märtsil Aravete ja Järvahttp://amblanoortekeskus.tumblr.
Jaani noored osalevad Tallinnas
com/.
Sõnasõja saate salvestusel;
ARAVETE KESKKOOL:
18.-19. märtsil Järvamaa 4H
10. märtsil kell 15.40 kooli aulas
Talvekas.
koolinoorte Moeshow „Vanast uus“,
Lisainfo: annika@ambla.ee,
esineb tantsugrupp Femme, õhtul
kodulehel http://foto.ambla.ee/,
tantsupidu!
www.ambla.ee.
Info: huvijuht@aravetekk.ee, vaata
Ambla noortekeskus:
uut kooli kodulehte http://www.
3. märtsil kell heategevuslik
aravetekk.ee/.
meisterdamistund, noori õpetab
AMBLA LASTEAED-PÕHIKOOL:
Veera Lilleleht;
8. märtsil Vastlapäev. Naistepäev.
16. märtsil kell 15.30
Suusavõistlus;
loeng “Turvaline käitumine
11. märtsil 9.kassile karjääriinfo
ohuolukorras”, koolitaja Lembit
tund;
Rosina;
14. märtsil Emakeelepäev;
24. märtsil Migratsiooniteemaline
17. märtsil teater „Doktor tuleb“,
infotund. Korraldatakse
pilet 1.60 eur;
Rahvusvahelise
21. märtsil Tapa Muusikakooli
Migratsiooniorganisatsiooni
kontsert
(IOM) projekti “Avaliku teadlikkuse
Info: driny@hot.ee (huvijuht), kooli
tõstmine migratsiooni- ja
kodulehel http://www.aliq.ee/
varjupaigatemaatikal Eestis:
amblapk.

Pühapäeval, 6. märtsil kell 12
Pühapäev enne paastuaega
armulauaga.
Pühapäeval, 13. märtsil kell 12
1. paastuaja pühapäev
armulauaga.
Kell 13.30 koguduse nõukogu
koosolek pastoraadis.
Pühapäeval, 20. märtsil kell 12
2. paastuaja pühapäev
armulauaga.
Pühapäeval, 27. märtsil kell 12
3. paastuaja pühapäev
armulauaga.
Pühapäeval, 3. aprillil kell 12
4. paastuaja pühapäev
armulauaga.

Ambla pastoraadis:
•
Reedeti joonistamisring kell
15.30.
On alanud registreerimine
kevadleeri. Õnnistamine toimub
nelipühal, 12. juunil. Helistada
telefonil 5647 1859 või saata meil:
ambla@eelk.ee.
Uued kantselei vastuvõtuajad:
Esmaspäeval, teisipäeval ja reedel
kella 10-13ni.

INFO ETTEVÕTLIKELE NOORTELE
Mis saab minust peale keskkooli või gümnaasiumi
lõpetamist?
Kas ma hakkan tegema plaane selles suunas, et minust saab
palgatööline, kes tõuseb igal hommikul ülesse selleks, et minna
tööle ja teha seda, mida ülemus ütleb?
Kas mulle meeldiks töötada ja õppida selle nimel, et;
• saaksin ise otsustada, kuidas ma oma tööd korraldan;
• võiksin ise määrata aja, millal reisin ja puhkan;
• tohiksin endale ise sobiliku tasu maksta?
Pilt saab selgemaks, kui osaled esseekonkursil „Ettevõtja vs
Palgatöötaja“
Ettevõtluse ja internetiturunduse noortelaager
Kui sa oled 16-19 aastane noor ja sa tahad osaleda selle aasta
vingeimas noortelaagris, kus teemaks on ettevõtlusega
alustamine ja internetiäri, siis saada enda kirjutatud A4
formaadis essee hiljemalt 13. maiks MTÜ KAT (Kohaliku Arenduse
Tugistruktuur) projektijuhile.
Noortelaagrisse pääseb 24 tublimat essee kirjutajat.
Detailsem info esseekonkursi tingimuste, koolis toimuva
seminari ja sellel suvel toimuva noortelaagri kohta asub MTÜ KAT
veebilehel www.internetiturundusleader.ee/noortelaager
Kohtume noortelaagris,
Merlis Jusupov
MTÜ KAT projektijuht
merlis@internetiturundusleader.ee

TEATED
RIINEK OÜ pakub
raamatupidamisteenused: OÜ-, AS-,
MTÜ-, KÜ- ja FIE-dele. Lisainfo ja
kontakt: Riinu Melnik,
riinu@riinek.ee, www.riinek.ee.
OÜ Peedu Puiduladu
Müüa erinevat saematerjali, lõhutud
küttepuid ja pakitud kütteklotse.
Teostame transport- ja tõstetöid.
Ostame erineva kvaliteediga palki
ning kasvavat metsa ja metsamaad.
Info: tel 5559 8487 või 512 3872
müügijuht, info@puiduladu.ee.
Koduleht: www.puiduladu.ee
Valmistame hauakive ja -plaate.
Uued tootmisvahendid, uus
kvaliteet. Lai valik, hinnad soodsad.
Jõgisoo tee 2, Ambla. Kontakt: Ants
Tedrekull, tel 5114 835; Nikolai
Sereda, tel 5672 7134.

AMBLA
VALLALEHT

Pühapäeval, 10. aprillil kell 12
5. paastuaja pühapäev
armulauaga.
Pühapäeval, 17. aprillil kell 12
PALMIPUUDEPÜHA armulauaga.

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

Aravete kultuurimajas
• 19. märtsil EAKATE PIDU algusega
kell 14.00.
• 3. aprillil etendus “MÄEKÜLA
PIIMAMEES” algusega kell 19.00.
Täpsem info tel 383 2245.

Perearst Enn Sults annab
teada:
• Ambla arstipunkt on Laile
Bergi koolitustel viibimise tõttu
suletud kahel järjestikusel
reedel: 4. märtsil ja 11. märtsil.
• Dr Enn Sultsi koolitustel
viibimise tõttu (22. märts ja
1. aprill) on muudatused ka
Aravetel: *Teisipäeval, 22. märtsil
arsti vastuvõtt erandkorras kell
8.00-12.00. *1. aprillil on Marika
Luisk kohal endistel aegadel.

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

