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Tunnustati Ambla valla aasta tegijaid

A

mbla valla jõulupeol 22. detsembril jagati esmakordselt
konkursi „Aasta Tegija“ tiitleid.
Kandidaate sai esitada kahes kategoorias - Aasta Tegija ja Aasta
Noor. Tunnustati isikuid, kelle tegevus ja isiklik eeskuju on 2011.
aastal kaasa aidanud Ambla vallaelu edendamisele ja elukeskkonna parendamisele.
Aasta Noor 2011 tiitli pälvis
Keli Tubin. Ta on üks eriline ja harukordselt kohusetundlik, abivalmis, tolerantne ja rõõmsameelne
noor Ambla vallas, kellel on tugev
tahe jõuda kõike teha, vabatahtlikult
ja maksimaalselt. Keli on just 2011.
aastal andnud suure panuse noorsootöö sihtgrupi suurendamisele
ning tegevuste rikastamisele, ta on
aktiivselt ja omaalgatuslikult osalenud mitmetes valla noorsooprojektides.
Koolis osaleb ta erinevates huviringides, lööb kaasa ürituste korraldamises ja läbiviimises. Vahetundides toimetab ta kooliraadios ning
abivajajaid tehnikaalal aitab ta nii
koolis, kodus kui ka noortekeskuses.
Koolistendidele ja noorteni jõuab
info just suuresti tänu temale. Ta on
õpilasesinduse aseesimees, kes esindab õpilasi nii õppenõukogus kui
hoolekogus.
Oma aktiivse tegutsemise ja kaasalöömisega erinevates projektides
ja organisatsioonides tuntakse Kelit
nii oma valla, maakonna kui ka Eesti tasandil. Alates käesolevast aastast
tegutseb Keli Ambla valla noortevolikogu loomisega, alates septembrist
kuulub ta organisatsiooni Järvamaa
Noored Sotsiaaldemokraadid ning
Järvamaa vabatahtlike noorte ümarlauda Kesk-Eesti Noorsootöö Keskuse juures. Lisaks on tema missioon

MTÜ Sääsküla Huviklubi esindaja Arlet Palmiste ja Keli
Tubin
käia igal aastal puuetega laste laagris Järvemuusika, millega tähistatakse
vabatahtlikuks abiliseks. 2011. a det- Eesti Vabariigi taasiseseisvumispäesembris tunnustati Kelit maakondli- va ning Aravete teatripäev, kus juku tiitliga „Aasta noor vabatahtlik ba viiendat korda astusid rahva ette
2011“.
piirkonna harrastusnäitlejad.
Aasta Tegija 2011 tiitli pälvis
Meie kõrval on palju inimesi,
MTÜ Sääsküla Huviklubi, kes te- kes igapäevaselt töötavad palehigis
gutseb aktiivselt nii Sääsküla külas, meie riigi heaks, panustades oma
Ambla vallas, Järvamaal kui üle ko- aega ja raha kodukoha või riigi hügu Eesti Vabariigi kultuurielu aren- vanguks. Paljusid neist ei kutsuta
damisel ning Ambla valla tuntuse kunagi ühelegi vastuvõtule. Sellest
tõstmisel.
tingituna tekkis MTÜ Sääskü2011. aasta juunis tehti Ambla la Huviklubil idee korraldada EV
vallas esimest korda MTÜ Sääs- aastapäevale pühendatud pidulik
küla Huviklubi eestvedamisel Kalevipoja vastuvõtt. Kontsert,
statsionaarset ja professionaalset millest tegi ülekande ka Kanal 2,
teatrit. Veidi enam kui 2000 vaa- toimus üheaegselt 11-es Eesti konttajat said osa Jan Rahmani eten- sertsaalis ligi 5000-le kutsutule.
dusest „Unustatud hinged”. TeKonkursile „Aasta Tegija“ Aasta
gemist oli spetsiaalselt selle koha Noore nominendiks esitati ka Triin
jaoks kirjutatud draamaga, mis Väin ning Aasta Tegija nominentipõhineb Käravete Nõiamäe le- deks Terasman OÜ ja Ants Siivard.
gendil. Samaaegselt suvelavastuAasta Tegija laureaate tunnussega korraldas klubi ka erinevates tati tänukirja, lillekimbu ja Ebe
Kesk-Eesti kirikutes kontsertsarja Trambergi maaliga ning nominen„Suvehaldjas“.
te tänukirja, lillekimbu ja raamatuga
Möödunud aastal toimusid „Ambla vanadel fotodel“.
Ambla vallas huviklubi eestvedamiÕnnitlused kõikidele tunnustasel ka mitmed juba traditsiooniks tutele ning tänusõnad kandidaatikujunenud üritused – IV Käravete de esitajatele!
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Meenutades aastat 2011

M

ida aeg edasi, seda kiiremini mööduvad kuud ja
aastad. Märkamatult sai aasta
2011 läbi ning uus aasta on alanud. Aeg on korraks peatuda
ning vaadata tagasi, mida möödunud aasta meile tõi.
Selge on see, et viimased kolm
aastat on olnud Eesti omavalitsustele majanduskriisiga kohanemisega aeg. Möödunud aasta
näitas juba positiivseid trende ja
tõuse ning on olnud kriisist väljumise aasta. Kuigi möödunud
aasta eelarve koostamise protsess oli pikk ja keeruline, võime
öelda, et kõik planeeritud tulud
on laekunud ning rahaline olukord on paranemas. Vaadates aga
tulevikku, peame olema eelarve
koostamisel jätkuvalt konservatiivsed ning hindama kõiki riske,
mida on võimalik näha.
Iga mööduvat aastat saab iseloomustada nii positiivsete kui
negatiivsete
märksõnadega.
Möödunud aasta probleemseteks küsimusteks olid haridus
ning ühisvee- ja kanalisatsiooni projektid. Jätkuvalt otsib vallavalitus koostöös Järva-Jaani
vallaga parimat lahendust, et
meie piirkonnas oleks võimalik noortel omandada gümnaasiumiharidust. Hetkel käivad
läbirääkimised Haridus- ja teadusministeeriumiga, kuidas on
võimalik uue seaduse raames pi-

dada kahel omavalitusel ühist
kooli.
Gümnaasiumihariduse
saatus Eesti ei ole muidugi väga
selge, kuna ei ole teada kuidas ja
mis meetoditel riik kavatseb haridusvõrku reformida.
Ühisvee ja kanalisatsiooni osas
on mööduv aasta olnud keeruline. 1. jaanuarist 2011 määrati
Ambla vallas vee-ettevõtjaks AS
Paide Vesi. Hoolimata sellest, et
eelmise vee-ettevõtjaga leping
lõppes, ei andnud OÜ Avoterm
Aqua vallale üle valdusi, ning sisuliselt jätkas teenuse osutamist.
Pea aasta toimusid pikad vaidlused lepingute lõppemise ja varade valduse üle Ambla valla ja OÜ
Avoterm Aqua vahel. Antud olukorra lahendamiseks esitas Ambla
vallavalitsus kohtusse hagi. Poolte
kokkuleppel saavutati alles augustis kompromiss, mille tulemusena
lõpetati lepingud vee-ettevõtjaga
alates 1. novembrist. Samal päeval anti üle ka varade valdus. Alates 1. novembrist tegutseb Ambla vallas reaalselt AS Paide Vesi.
Tekkinud vaidluse pärast ei olnud
võimalik edasi minna Ambla aleviku veevärgi II etapi ehitusega,
mis oli plaanis teostada koostöös
AS Paide Veega tuleval kevadel.
Tänaseks on selge, et antud ehitusega alustatakse 2012. aasta kevadel ning jätkatakse ka Aravete
ja Käravete alevike projektidega.
Viimastel aastatel valmistab

meile muret jätkuv rahvastiku
vähenemine - noorte lahkumine
linna või koguni välismaale. Seda
olulisem on omavalitustel tegeleda noortega ning näidata, et neid
hinnatakse ja vajatakse. Ambla
valla noorte üle võime väga uhked olla. Sel aastal on alustatud
noortevolikogu loomist, mille
eesmärgiks on kaasata noori kaasa rääkima kohaliku omavalitsuse arengus. Järvamaa aasta noor
vabatahtlik on Ambla valla õpilane, aktivist Keli Tubin. Parim
4H klubijuhendaja Järvamaal on
Janet Varinurm ning aktiivseim
liige Helen Siska. Lisaks on saavutatud veel märkimisväärseid
tulemusi erinevatel spordivõistlustel ja konkurssidel. Meie noored, noortekeskused ja koolid
oma mitmekesise huvitegevusega on aktiivsed ja tegusad.
Mööduv aasta oli meile ajalooline ja erakordne - üle 22 aasta
toimus Aravete Kangrumäel Järvamaa laulu- ja tantsupidu. See
pidu oli eriline ning meeldejääv.
Peo siduvaks teemaks oli Ambla
ajalugu ning peo viisid läbi meie
inimesed. Loodan, et millalgi lähima 10 aasta jooksul toimub
Järvamaa laulu- ja tantsupidu
taaskord Ambla vallas.
Kultuuri poole pealt on meil
olnud väga tublid ja aktiivsed
MTÜ-d, kes on korraldanud erinevaid traditsioonilisi ja ka uu-

si üritusi. Eriti märkimisväärne
on MTÜ Sääsküla Huviklubi
korraldatud suveetendus „Unustatud Hinged“, mis kogus populaarsust üle Eesti. Mittetulundusühingud on meie vallas
aktiivsed, rikastades siinset elu.
Tänan neid tehtud töö eest!
Meie valla sportlased on tublid olnud. Hea meel on selle üle,
et Eestimaa XIII suvemängudel
esines Ambla valla võistkond silmapaistvalt, saavutades suurvaldade grupis 15. koha.
Uhkust võime tunda meie
korvpallimeeskonna üle, kes sellel hooajal mängib esiliigas. Soovin neile südikat võistlusvaimu!
Tublisti on esinenud jalgpallimeeskond, kes saavutas neljandas
liigas 7. koha. Loodame, et järgmine aasta tuleb veelgi edukam!
Tänan vallavolikogu, vallavalitsust ja hallatavaid asutusi hea
koostöö ning mõistva suhtumise
eest. Asutuste koostöö rikastab
ja parendab keskkonda, kus meie
elame. Koos tegutsedes oleme
võimelised kõigeks ning ükski
raskus ei ole ületamatu.

Rait Pihelgas,
Ambla vallavanem

Soovime kõigile teguderohket ning edukat uut
aastat!

Ambla Vallavalitsus
Ambla Vallavolikogu

AS Paide Vesi annab teada!

A

japerioodil detsember 2011 kuni aprill
2012 koostatakse Ambla vallas Aravete ja Käravete asulate vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimise projekti.

Projekti tellija on AS Paide Vesi. Projekteerimistöid teostab OÜ Keskkond ja Partnerid.
Projekti mahus kooskõlastatakse projektpiirkonda jäävate kinnistute vee- ja kanalisatsiooni-

torustike liitumispunktid kinnistu omanikuga.
Kinnistu omanikega võtab ühendust projekteerimistööde teostaja. Vajadusel täpsem
info AS Paide Vesi telefonil 384 9030.

Vallavara teade

A

mbla Vallavalitsus võõrandab kirjalikul enampakkumisel alljärgneva korteriomandi:
Aravete alevik, Maarjamõisa tee 17 krt 4, katastritunnus 13402:004:1950, reaalosa 519/7744, registriosa nr 1218136, kahetoaline, asustatud, lokaalse küttega, tsentraalne vesi ja kanalisatsioon, WC ja vannituba alghinnaga 2 800 eurot, osavõtutasu 10 eurot, tagatisraha 280 eurot.
Kirjalikul enampakkumisel võivad osaleda kõik füüsilised ja juriidilised isikud. Tagatisraha ja osavõtutasu kanda Ambla Vallavalitsuse arvelduskontole nr 1120105842 Swedbankis hiljemalt 30.01.2012. Tehinguga seotud kulud (notaritasud, riigilõivud) kannab korteriomandi
ostja. Kirjaliku pakkumuse esitamise tähtaeg on 30.01.2012 kell 12:00. Pakkumused esitada kinnises ümbrikus märkega „Enampakkumine,
Maarjamõisa tee 17-4, mitte avada enne 31.01.2012 kell 10:00” ja pakkuja andmetega aadressil: Lai 22, Ambla 73502, Järvamaa. Pakkumused avatakse vallavalitsuse istungil 31.01.2012 kell 10:00 Lai 22, Ambla.
Võõrandatava korteriomandiga on võimalik tutvuda, leppides eelnevalt kokku keskkonnaspetsialist Ants Saaristega telefonil 383 4244 või
514 4598.
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Meeleolukast Ambla valla jõulupeost…

T

alve alguse päeval, 22. detsembril toimus Aravete Kultuurimajas Ambla valla jõulupidu, mis tõi kokku üle 200 inimese.
Jõulupeol kuulutati välja konkursi „Aasta Tegija“ võitjad. Aktusel
esines Aravete Keskkooli tütarlaps
Mari-Liis Tommula lauluga „Me
kõik jääme vanaks“ ning viiulilooga
„Kui mina alles noor veel olin“. Üles
astusid ka eakateklubi Vokiratas
naisansambel ja memmede tantsu-

rühm ning Femme ja shuffle tantsugrupid. Külalisesinejana esines peol
ka noor lauljatar Renate. Aktuse õhtujuhid olid Triin Väin ning Ambla
Lasteaed-Põhikooli 1. klassi noormees Robin Keerles. Pidulisi tantsitas ansambel LiMiT.
Suured tänud Ambla valla esinejatele - Vokiratta naisansamblile ja
memmede tantsurühmale, Femme
tantsutüdrukutele ja shufflekatele ning nende juhendajatele. Aitäh
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Fotod Caroly Rootsma ja Annika Rohi

kõikidele abilistele ning tänusõnad kunstilisele kujundajale Janet
Varinurm´ile ja loomulikult kõikidele osalejatele, tänu kellele selline
tore pidu üldse toimuma sai. Uute
kohtumiste ja ettevõtmisteni!
Kõigile jõulupeo külalistele ja
Ambla valla elanikele soovin edukat uut aastat ja kordaminekuid
igas teie ettevõtmises!

Triin Väin,
jõulupeo korraldaja

Esimene projekt noortealgatuste fondist sai rahastuse –
Aravete Keskkoolis hakatakse arendama kooliraadiot!

N

ovembris valla noortekeskuste juurde loodud kogukonna
arengut toetavasse noortealgatuste fondi ehk NAF-i esitatud esimene projekt sai 30. detsembril
komisjoni heakskiidu.
Aravete Keskkooli õpilased Keli
Tubin ja Silver Siivard on need tublid noored, kel tahet ja ideid oma
kodukoha noorte heaks midagi ära
teha. Aktiivsete tegutsejatena koolis on nad huvitatud raadiotegevuse
arendamisest ja jätkusuutlikkusest.
Takistuseks on seni olnud ebapiisav
tehnika ja sellest tingituna noorte

vähenev huvi asjaga tegeleda. Nii esitasidki nad Aravete Noortekeskusele omaalgatusliku projekti „Tehnika
– uute võimaluste tulevik“, millega
plaanitakse uuendada kooliraadio
tehnikat. Lisaks muusikakuulamise
võimalusele tahetakse hakata koolis
tegema ka erinevaid raadiosaateid,
noorte infotunde ning luua võimalus musikaalsetele noortele nende
omaloomingu salvestamiseks. Projekti käigus koolitatakse välja noored, kes edaspidises raadiotöös oskavad kasutada tehnikat, edastada
infot ning esineda raadiosaadetes.
Selleks korraldatakse erinevaid töötubasid, kuhu võimalusel kaasatakse
ka mõni oma ala spetsialist.
Projekti hindamiskomisjon, kuhu kuulusid noorsootöötaja Annika
Rohi, noorsootöö tudeng Piret Ka-

lamägi, Aravete Keskkooli õpilased
Kelly Pajula ja Alari Naarits ning
välishindajana kaasatud Jaano Saar
leidsid, et tegemist on väga huvitava, vajaliku ja koolielu põnevamaks
muutva projektiga. „Kooliraadiost
muusika kuulamine on õpilaste seas
saanud populaarseks, kuid ma usun,
et erinevad saated aitavad ka infolevikule kaasa“, lausus Alari. Antud
projekt sai täisrahastuse kogu küsitud summa ulatuses ehk 676 eurot.
Kuna ühtegi teist taotlust ei esitatud,
on Aravete Noortekeskuse noortealgatuse fondis alles veel 1241,35 eurot vähemalt kolme omaalgatusliku
projekti läbiviimiseks.
NB! Hei noor! Kui Sinagi tahad
oma kodukohas midagi ära teha ja
muuta enda kui ka teiste eakaaslaste elu põnevaks, siis on Sul veel

selleks võimalus! Võta kokku grupp
noori, pange oma idee paberile ja esitage projektitaotlus kodukoha noortekeskusesse – Amblasse või Aravetele. Projekt peab olema koostatud
ja läbi viidud noorte endi poolt, peamine sihtgrupp on 12-16 aastased
piirkonna noored ning tegevused
peavad toimuma valla noorte ning
kogukonna heaks. Täpsem info,
tingimused ja taotlusvorm on kättesaadavad noortekeskustes või Ambla valla kodulehel www.ambla.ee
„Noorsootöö“. Täidetud vorm
saata elektroonselt või paberkandjal hiljemalt kuu lõpuks oma piirkonna noortekeskuse töötajale. NB!
Jaanuaris toimub ka praktiline koolituspäev noortele, jälgi infot!
Annika Rohi,
valla noorsootöötaja
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Aravete Noortekeskuse 2011. aasta
tegemised ja plaanid aastaks 2012

N

oortekeskuse 2011. aasta
oli põnev, sisukas ja saavutusterohke.
Möödunud aasta sügisest alates ühendasime noorteka fotoringi ja kultuurimajas tegutseva
skulptuuriringi tegevused ning
selle tulemusel alustas tegevust
teisipäeviti ja reedeti huviring
„Foto ja Kunst“. Ringi juhendajateks on Annika Rohi (foto)
ja Janet Varinurm (kunst). Külalisjuhendajana on foto poolt
käinud õpetamas Andrus Kopliste, uuel aastal kaasame veel
oma ala tegijaid. Huviringi raames on plaanis edaspidi valmistada ise animatsioone, kuulutada välja fotokonkursse, teha
näitusi ja korraldada erinevaid
väljasõite.
Peale huviringi on toimunud
ka erinevaid tööelu tegevusi – valla noortepäeval toimus
ametitepäev, taaskasutuslaadal
praktiseerisid noored kohvikupidamist. Detsembris külastasid
noored Teeviita ning oma muljeid jagasid noortekeskuse vilistlased. Novembris avati noortekeskuse juures noortealgatuste
fond. Antud tegevused käivitusid tänu Euroopa Sotsiaalfondi

(ESF) võimalustele.
Samuti on jätkatud erinevate
tegevuspäevadega, töötubadega
ja väljasõitudega, osaletud erinevates projektides ja noortepäevadel. Juunis töötasid õpilasmaleva noored noortekeskuse heaks.
ANK projekti käigus toimusid
erinevad noortevolikogu tegevused. Alates uuest aastast lisandub veel palju põnevaid tegevusi
ja üllatusi noortekeskuse külastajatele.
Noortekeskuse juures tegutseb kaks 4H klubi – AMH ja Sigrikesed. Viimase klubi tegevus
on hoogu juurde saanud, noor
järelkasv võtab aina aktiivsemalt
osa neile pakutavatest üritustest
ja võimalustest. Siinjuures on
hea meel tõdeda, et 4H 20-ndal
juubeliaastal tunnustati Sigrikeste eestvedajat Janet Varinurmi
Järvamaa parima klubijuhendaja ning Aravete Mad Hous liiget
Helen Siskat parima noore tiitliga. Samuti pälvisid piirkonna
tunnustuse AMH-katest Järvamaa Talveka korraldusmeeskond
ning Maila Mäe ja Sigrikestest
Rico Rohi noore isikliku projekti eest ja grupp noori – Rico,
Kaur, Kelli, Kristiina, Gerli ja

Aravete Mad House klubi noored
Maleena said kiita noortekoh- kes otsib ühtlasi ka modelle oma
viku korraldamise eest oktoobri tööde eksponeerimiseks. NB!
lõpus toimunud taaskasutuspäe- Grupi suurus on piiratud, seega
val.
palun registreerida end hiljemalt
NB! Reedel, 13. jaanuaril kell 11. jaanuariks aadressil annika@
15.30 toimub noortekeskuses ambla.ee. Kindlasti kaasa võtta
praktiline meigikoolitus tütar- isiklikud meigivahendid!
lastele alates 13 eluaastat. RääAitäh kõikidele noortele ja
gitakse nahahooldusest, õige- koostööpartneritele ja vabatahtte meigitoodete valimisest ning likele abilistele, kes on aidanud
meikimisest üldiselt. Seejärel noortekeskuse elu värvikamaks
praktiseerivad osalejad teine-tei- muuta. Head uut ja ideederohse peal värskelt õpitud teadmisi. ket aastat kõigile!
Noori koolitab Aravete KeskNoortekeskuste nimel Janet
kooli vilistlane, äsja kosmeetiku
Varinurm ja Annika Rohi
eriala lõpetanud Liis Reinaru,

Tagasivaade Ambla Noortekeskuse tegemistest aastal 2011

J

älle on möödunud üks aasta, mille jooksul korda saadetud tegusid on just nüüd õige aeg koos meenutada.
Ambla Noortekeskus valis
veebruaris taaskord kõige sõbralikumaid noori, nendeks olid
Caroly ja Risto. Kevadel käisid
meil külalised ja rääkisid pagulasteemadest ning noored korraldasid eakatele Kevadpeo,
kus valisime särtsakama taadi ja
memme (P. Rootsma, M. Pärnik). Lubasime üritust korrata
juba oktoobris, aga kahjuks jäi
see ajapuudusel ära. Kindlasti
kohtume uuel aastal.
Tänu ANK projektirahadele
saime ka korraldada viis koolitust: turvaline suhtlemine ohuolukordades; meelemürgisõltu-

vus ja käitumine narkojoobes
inimestega; konfliktolukordade
vältimine ja maandamine; enesekindlus ja hea käitumine on õpitav; etiketist eetikani. Etiketis
olid kõige tugevamad Ingvar ja
Hendrik, kes teadsid käitumisest
peaaegu kõike. Suur aitäh koolitajale Lembit Rosinale!
Septembris toimus järjekordne koostööüritus ehk juba neljas valla noortepäev, kus seekord
oli väga palju vabatahtlikke abis.
Eriti suur panus oli Katri Evardil
ja tema perekonnal.
Alates septembrist saime suuremaid võimalusi erinevateks
üritusteks ESF vahendite läbi.
Oleme teinud erinevaid tegevusi, mis kvalifitseeruvad ringi
alla „Inimene ja loodus“, samu-

ti tundma õppinud erinevaid
ameteid ja tööelu puudutavaid
tegevusi. Tutvusime restauraatori ja sotsiaal- ja noorsootöötaja
(käisime Tallinna Pedagoogilises Seminaris) elukutsetega. 23.
oktoobril käis noortekas Tuuli
Ainsaar, kes rääkis meile puuetega inimestest, nende töövõimalustest ja kvaliteedispetsialisti elukutsest. Kuna Tuuli on ise
noor, siis oskas ta väga huvitavalt
ja arusaadavalt rääkida. Seda üritust kordame kindlasti! Osalesime ka militaarnädalal, mille käigus viis Lembit Rosina läbi „Otsi
Otti“ praktilise koolituse metsas.
Detsembrikuu oli meil puhtalt
käelise tegevuse kuu ehk meisterdasime igasuguseid asju.
Järgmisel aastal on meil veel

palju huvitavat ees. Tutvume
politsei ja piirivalve tööga, läheme Mereakadeemiasse, Järvamaa Kutsehariduskeskusesse
( JKHK), võtame ette enesekaitse tunnid ja teeme oma huviringi raames muid huvitavaid asju.
Jaanuarist on meil praktikant
Kati, kellel on juba häid ideid
(Naksitrallide-Trall, mudilaste
ja noorte kinoõhtu jms). Tahan
siinkohal tänada oma häid sõpru
Lembitut ja Ruthi, kes on sel aastal panustanud palju noorteka
tegevustesse!
Ootan kõiki noori endiselt
noortekasse! Teeme oma elu
ise põnevaks!
Natalia Medvedeva,
noortejuhendaja
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Ambla Vallavalitsuses töötab uus
lastekaitsespetsialist Kersti Suun-Deket

A

lates 19. detsembrist
asus Ambla Vallavalitsusse lastekaitsespetsialistina tööle Kersti Suun-Deket,
kes on ajutiselt äraoleva lastekaitsespetsialisti asendaja.
Kersti on sündinud 5. jaanuaril
1983. aastal Tapal. Ta on abielus ja
kolme poja ema ning elab Rakvere
vallas. Kersti Suun-Deket on lõpetanud 2001. aastal Tapa Gümnaasiumi. 2003. aastal asus ta õppima
Lääne-Virumaa Kutsekõrgkooli
äriinfotehnoloogia erialale, mille lõpetas 2006. aasta suvel. 2007.
aasta sügisel astus ta Tallinna Ülikooli Informaatika magistriõppesse. „Lõpetamine on veninud, sest
lõputöö on lõpetamata. Valisin teema „Erivajadustega laste vanemate
infoportaal“, kuid selle lõpetamist
segab asjaolu, et tööd kirjutades
mõtlesin ma sotsiaalse sisu ja kasuteguri peale, mitte tehnilise lahenduse peale. Sellest tulenevalt plaanin minna õppima sotsiaaltööd, et
alustatu lõpuni viia,“ lausus Kersti
oma õpingute kohta.

Aastate jooksul on Kersti end
täiendanud väga paljudel koolitustel sotsiaaltöö valdkonnas, eriti erivajadustega laste, lastekasvatuse ja
pedagoogika alal. Huvi sotsiaaltöö
ja teiste toetamise vastu on olnud
lapsepõlvest saati, kuid peale esiklapse sündi tekkis isiklik huvi enda
täiendamiseks just sellel erialal.
Varasemalt on Kersti töötanud Rakvere Ametikoolis informaatika- ja laomajanduseõpetajana (2006-2010), MTÜ Maria ja
lapsed asenduskodus Tudulinnas
(2009-2010), kus ta oli juhatuse
liige ja kasvataja. 2007. aastal oli ta
üks MTÜ Mesilind (erivajadustega laste vanemate ühing) asutajatest koos teiste Tapa valla aktiivsete
peredega ning mille juhatuse liige
ja esinaine on ta siiani.
Kersti peab end avatud inimeseks, kellele meeldib suhelda. „
Mulle meeldivad uued tutvused ja
kogemused, mis tulevad kaasa inimestega, kellega elus kohtun. Mulle meeldib õppida ja ennast arendada ning mulle meeldivad lapsed.

Foto ja tekst Annika Rohi
Olulisel kohal ongi lapsed, sest
nendega tegelemine õpetab palju.
Hobideks võin hetkel nimetada
aiandust ja kodukujundust, mida
soovin veel arendada,“ lausus Kersti
enda kirjelduseks.
Lastekaitsespetsialisti ametikohale kandideeris ta eelkõige seetõttu, et peab tööd lastega eriti südamelähedaseks. „Soovin toetada
peresid, nõustada ja aidata neil leida võimalus oma lastele paremate
võimaluste pakkumiseks. Olen ise
suure pere ema ja 10 aastat kasva-

tanud raske puudega last, seega tean paljusid probleeme, mis võivad
ette tulla sellistes peredes. Lastekodus töötades tundsin tihti, et tahan
aidata lapsi enne, kui nad jõuavad
lastekodusse oma kurva saatusega.
Nüüd on mul see võimalus,“ täpsustas Kersti.
Lastekaitsespetsialist
Kersti Suun-Deket
e-post: kersti@ambla.ee
Tel: 383 4242; 5329 2756
Vastuvõtuaeg:
Esmaspäeviti kell 13.00 – 16.30

Halva nähtavuse korral või pimeda ajal liigeldes peab
jalakäija kandma helkurit või kasutama valgusallikat

K

ui senikehtinud nõue kohustas helkurit kandma
vaid kõnniteeta ja valgustamata teel liikudes (tingimused,
mis vastasid enamjaolt maantee liikluskeskkonnale), siis
uus liiklusseadus näeb ette pimeda ajal liigeldes üldist helkuri kandmise kohustust. Seega, helkurit tuleb pimedal ajal
kanda ka asulas.
Jalakäijahelkur on Euroopa
Liidu direktiivi kohaselt isikukaitsevahend, mille turvalisusnõuded on kehtestatud vastava
standardiga. Nõuetekohasel helkuril või selle pakendil peab olema tähistus CE EN13356 (LS §
11 lg 4). Korralik helkur on hästi
märgatav lähitulede valgusvihus
vähemalt 150 m ja kaugtulede valgusvihus vähemalt 300 m
kauguselt.
Kuigi jalakäija näeb tuledega
autot juba kaugelt, eristab au-

tojuht ilma helkurita jalakäijat
lähitulede valgusvihus alles 3040 m kauguselt. Pimedas sõites
häirivad juhti veel vastusõitvate autode tuled, kriimustused
ja mustus esiklaasil või vihm
ja udu. Halb ilm võib peaaegu
poole võrra vähendada seda teepikkust, millel autojuht helkurita jalakäijat märkab. Halvemal
juhul on see vaid 15-20 meetrit,
mis ei ole piisav, et juht suudaks
pidurdades jalakäijale otsasõitu
vältida.
Kiirusel 90 km/h on auto
peatumisteekond kuival teekattel ligikaudu 70 meetrit. Märjal
või lumisel teekattel on peatumisteekond märgatavalt pikem.
Korralik helkur on auto lähitulede valguses nähtav juba 130-150
meetri kauguselt. Autojuhile
jääb siis piisavalt aega, et reageerida ja mööduda helkurit kandvast jalakäijast ohutult.

Kuidas helkur kinnitada?
Helkureid on riietele püsivalt
ja ajutiselt kinnitatavaid. Helkur tuleb riietele kinnitada nii,
et see oleks nähtav võimalikult
mitmest suunast. Kuna maanteel
peab kõndima vasakpoolsel teepeenral, siis tuleb rippuv helkur
paela ja haaknõelaga kinnitada
enda riiete paremale, sõiduteepoolsele küljele.
Helkur peab jääma rippuma
umbes põlve kõrgusele – samal
kõrgusel asetsevad ka sõidukite tuled. Oluline on jälgida, et
helkur jope või mantli ääre alt
välja paistaks. Pimedas liikudes
suurendab jalakäija ja jalgratturi
märgatavust ka hele riietus.
Helkuri toime põhineb tema
ehitusel: helkur peegeldab temas
olevatele peegelpindadele langenud valguskiire tagasi valgusallika suunas. Kui helkuri pind on
kraabitud või kulunud, tuleks

helkur uue vastu vahetada, kuna
tema valgustpeegeldav toime on
märgatavalt väiksem kui tervel ja
puhtal helkuril.
Enda nähtavaks tegemine on
vajalik ka jalgratturil. Põhivarustusena peavad igal jalgrattal
olema kollased või valged helkurid vähemalt ühe ratta mõlemal
küljel (nt kodarahelkurid) ning
ees valge ja taga punane helkur.
Lisaks peab pimedas sõites rattal
põlema ees valge ja taga punane
tuli. Jalgratturil nagu ka pimedas autost väljunud juhil on enda nähtavaks tegemiseks soovitav kasutada helkurmaterjaliga
varustatud ohutusriietust. Autojuhil nõutav ohutusvest peab
vastama standardi CE EN471
2-klassi ohutusriietuse nõuetele.
Kerstin Siim,
Maanteeameti liiklusohutuse
osakond
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Äsja on valmis saanud Toonela portaal

T

oonela portaalist, mis on
Eesti surmakuulutuste veebilehelt, saab otsida lahkunud
inimese kohta infot, mida on
temast teatanud omaksed ja lähedased.
Antud veebikeskkonda www.

toonela.ee saab jätta surmateate ja info matuste kohta. Veebis
ei ole ruumiprobleemi, kirjutage kallile inimesele järelehüüd,
esitage tema eluloolised tõigad
ning meenutage, milline oli see
jälg, mis ta meile jättis.
Oluline võimalus portaali kasutajate jaoks on otsing. Portaalis saab otsida nii konkreetset
teadet, näiteks lahkunu nime

järgi kui teha päring üldisemate
näitajate järgi, näiteks elukoht,
sünni- ja surmakuupäeva vahemik. Surmakuulutused, kaastundeavaldused ja eluloolised sündmused on võimalik saata lingiga
tuttavatele ning matuste korraldamisega seotud inimestele.
Olete lahkelt oodatud sisestama infot ka nende lähedaste
kohta, kes on meie seast lahku-

nud juba aastaid tagasi. Iga elu
on loonud väärtuslikke lugusid
järeltulevatele põlvedele. Inimene elab mälestustes igavesti
ja igaüks on jätnud endast jälgi,
mida teada ja mäletada.

Tiina Tambaum
www.toonela.ee
teade@toonela.ee
5342 4504
OÜ Elderli

Valla spordielust

Detsembrikuu spordisündmustest
Ambla Spordiklubi paarisvõrkpalli seeriavõistlusel on
mängitud 2. vooru turniirid
meestele ja segapaaridele. Meesteturniiril osalenud 3-st võistkonnast õnnestus kaotusi vältida ja
võitjaks tulla Priit Simsonil, Martin Tamlakul, kes edestasid II kohale tulnud Meelis Matkamäed,
Hannes Seppa ühe ja III kohale
tulnud Priit Grünthalit, Aksel
Õunapuud kahe punktiga. 2 etapi kokkuvõttes jäi seeriavõistluse
esikolmik täpselt samasse järjestusse. Segapaaristurniiri 2. etapil
osales 7 võistkonda ja siin tulid
5 võidu ja 1 kaotusega esikohale
Marget Pähkel-Seprik, Rain Raukas. II koha 2. etapil saavutasid
Kaidi Sommer, Helari Tamtik ja
III koha Epp Sepp, Hannes Sepp.

2 etapi kokkuvõttes tulid seeriavõistluse võitjateks Epp ja Hannes
Sepp 19 punktiga, II koha saavutasid Merit Kalamägi, Raivo Stoltsen 16 punktiga ja III koha Kadri
Uudeküll, Priit Simson samuti 16
punktiga. Uuest aastast muutub
saalivõrkpalli seeriavõistluse formaat, kus igas kuus korra aprillini
välja toimub turniir 4-liikmelistele võistkondadele. Mingis mõttes
on see sarnane jalgpalli Külaliigaga, kus põhirõhk on osavõtul ja
mängurõõmul. Eriti tore oleks,
kui võistkonnad moodustuksid
valla alevike ja külade kaupa, aga
ka firmade, ettevõtete, asutuste
baasil. Ootame osalema ka naabervaldade võistkondi. Esimene
võrkpalli terviseturniir toimub
neljapäeval 19. jaanuaril algusega

SPORDIINFO JAANUARIS:
R, 6. jaan kell 20.15 Eesti MV
korvpallis, Paide VW – Ambla SK,
Paides;
N, 12. jaan kell 17.30 Eesti MV
korvpallis, Audentese SG/Noortekoondis - Ambla SK, Tallinnas;
L, 14. jaan kell 11.00 Türi Ganvix
CUP saalijalgpallis, Türil;
L, 14. jaan kell 12.00 Ambla SK
suusatamise SV 1.etapp (vabatehnika), Kangrumäel;
L, 14. jaan kell 10.00 Eesti valdade XX TM alagrupiturniirid korvpallis, Jüri SH-s;
N, 19. jaan kell 18.30 Ambla SK
võrkpalli SV 1.etapp (4-liikm.võistkonnad), Aravete SH-s;
N, 19. jaan kell 20.15 Eesti MV
korvpallis, TTÜ SK – Ambla SK, Tallinnas;

K, 25. jaan kell 18.00 Ambla SK
suusatamise SV 2.etapp (klassika),
Kangrumäel;
K, 25. jaan kell 19.30 Eesti MV
korvpallis, Ambla SK-KK Pärnu II,
Aravete SH-s;
L, 28. jaan kell 11.00 Tõstmine IV
Aravete Kang 2012, Aravete SH-s.
*Jaanuaris algavad Järvamaa MV
korvpallis ja võrkpallis (M ja M
vet.), mängude toimumise ajad ja
kohad selguvad hiljem.
*Aravete Spordihoone on avatud ka laupäeviti kell 12.00-st –
16.00-ni. Kasutada saab jõusaali,
maadlussaali ning mängida lauatennist. Suures saalis on samal
ajal Ambla VM jalgpallitreening
ja Aravete meeskonna korvpallitreening.

kell 18.30 Aravete Spordihoones.
Sellele turniirile toimub ka eelregistreerimine tähtajaga 16. jaanuar. Registreerimine ja täpsem
info Leo Matikainenilt.
Eesti korvpallimeistrivõistluste I liiga alagrupiturniiril on
esmakordselt nii kõrgel tasemel
mängiv Ambla SK meeskond seni
pidanud leppima ainult kaotustega. Viimastes põhiturniiri mängudes kaotati kodus Elion/Corle meeskonnale 58:60 ja võõrsil
78:83 ka Räpina Kotkastele. Edasi järgnevad mängud vaheturniiril, kus Ambla SK meeskonnal
tuleb oma esiliigaküpsust tõestada liiga nõrgemal 9 meeskonnaga
turniiril. Sellele turniirile põhiturniirilt kaasa tulnud 4 kaotusele lisandus enne jõule veel kaotus kodumängus Scanweld/Eesti
Näitused meeskonnale 62:85.
Loodame uuelt aastalt ka meeskonna võidulainele jõudmist ja
seda ka jaanuaris algavatel Järvamaa korvpallimeistrivõistlustel,
kus lisaks Ambla SK meeskonnale osaleb ka Aravete meeskond.
Ambla Vallameeskond osales detsembrikuus mitmel
saalijalgpalliturniiril. Jõgeva
Noorus CUP 2011 saalijalgpalliturniiril, kus osales 8 meeskonda, saavutati 5. koht. Alagrupis
alustati kaotusega SK Tääksile 1:7, kuid siis paranes mäng ja
võideti SK Kuremaa 2:0, Jõgeva
Noorus II 2:0 ja mängiti viiki Jõgeva Noorus I-ga 0:0. 5.-6. koha
mängus alistati uuesti SK Kuremaa 1:0. Meie meeskonna resultatiivsemad mängijad olid 2 vä-

ravaga Aron Kütismaa ja Volodja
Erdei, kes tunnistati ka võistkonna parimaks mängijaks.
Järva-Jaani sallijalgpalliturniiril tuli 5 võistkonna konkurentsis leppida 4. kohaga saldoks
1 võit, 1 viik ja 2 kaotust.
Aastalõputurniiril
Kalevi
Spordihallis mängiti aga väga
tublilt ja saavutati II koht. IV
liiga tugevamal turniiril jõuti 16
meeskonna konkurentsis finaali, kus kaotati 0:1 Tallinna Kalev
Juunior meeskonnale. Teel finaali aga alistati FC Haiba 1:0 (väravalööja Taavi Neier), Tõrva FC
Warrior 4:2 (2 väravat Volodja
Erdeilt ja 1 Urmas Raaperilt ja
Marko Kõivult), mängiti viiki 0:0
JK Jalgpallihaiglaga ja poolfinaalis alistati FC Otepää II 1:0 (väravalööja Margus Porkveli). Turniiri parimaks mängijaks tunnistati
Volodja Erdei. Meeskond mängis sellel turniiril koosseisus: Lenno Kütismaa, Aron Kütismaa,
Volodja Erdei, Margus Porkveli, Marko Tammik, Marko Kõiv,
Arles Laul, Taavi Neier ja Jan-Are
Nursi.
2012. aastal ootab valla spordiaktiivi ka paras katsumus, sest
11. veebruaril toimuvad Aravetel Järvamaa Talimängud, kuhu
ootame Järvamaa kõikide omavalitsuste koondvõistkondi 7 erineval spordialal.
EDU, TERVIST, KORDAMINEKUID ja HÄID ELAMUSI OLÜMPIAAASTAKS
2012!
Leo Matikainen,
valla spordijuht
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AMBLA SPORDIKLUBI JA VALLA SPORDIÜRITUSTE KALENDERPLAAN 2012. aastal
KORRALDAJA

KOHT

ASK võrkpalli SV 1.etapp

SK

Aravete SH

14.01 k.12.00

Suusatamise SV 1.etapp (vaba)

SK

Kangrumägi

25.01 k.18.00

Suusatamise SV 2. etapp, (klassika)

SK

Kangrumägi

06.07 k.18.00

28.01 k.11.00

Tõstmine, IV ARAVETE KANG 2012

Jõujaam

Aravete SH

Järvamaa MV korvpallis

SK

Aravete SH

Järvamaa MV võrkpallis, M; Mvet.; N

SK

Aravete SH

Eesti MV korvpallis

SK

Aravete SH

XX Eesti valdade TM alagrupiturniirid

vald

Ambla Külaliiga jalgpallis, Kevadring

vald

Ambla, Aravete

Eesti MV jalgpallis

vald

Ambla Koolistaadion

Aravete RANNAVOLLE 2012, M vet.

SK

Aravete

07.07 k.11.00

Aravete RANNAVOLLE 2012, MEHED, ASK SV 3.et.

SK

Aravete

08.07 k.11.00

Aravete RANNAVOLLE 2012, SEGA

SK

Aravete

18.07 k.19.00

Rava Rahvatriatlon

SK

Rava

20.07 k.18.00

Järvamaa MV rannavolles, M vet.

SK

Aravete

21.07 k.12.00

Järvamaa MV rannavolles, MEHED,
ASK SV 4.etapp

SK

Aravete

27.05 – 17.06

JAANUAR
19.01 k.18.30

14.-15.01

VEEBRUAR
04.02 k.11.00

Ambla Külaliiga saalijalgpallis

vald

Aravete SH

08.02 k.18.00

Suusatamise SV 3.etapp, (vaba)

SK

Kangrumägi

16.02 k.18.30

ASK võrkpalli SV 2.etapp

SK

Aravete SH

24.02 k.12.00

Madisepäeva suusasõit (10 km ja
20 km),

SK

Kangrumägi

11.02 k.9.30

Järvamaa Talimängud

vald,
SK,JSL

Aravete

Järvamaa MV korvpallis

SK

Aravete SH

Järvamaa MV võrkpallis, M; Mvet.; N

SK

Aravete SH

Eesti MV korvpallis

SK

Aravete SH

JUULI

22.07 k.12.00

Järvamaa MV rannavolles, SEGA

SK

Aravete

29.07 k.12.00

Ambla valla külade KV rannavolles

vald

Käravete

30.06 - 01.07

XX Eesti valdade SM

vald

Paikuse

vald

Ambla Koolistaadion

Järvamaa MV maastikurattasõidus,
N, M, noored

SK

Kangrumägi

Eesti MV jalgpallis

vald

Ambla Koolistaadion

Eesti MV jalgpallis
AUGUST

MÄRTS
07.03 k.18.00

Suusatamise SV 4.etapp, (vaba)

SK

Kangrumägi

15.03 k.15.00

ASK võrkpalli SV 3.etapp

SK

Aravete SH

24.03 k.10.00

Ambla SK KV suusasprindis

SK

Kangrumägi

31.03 k.11.00

Ambla valla KV võrkpallis, M veteranid

vald

Aravete SH

01.03 k.11.00

Järvamaa koolide MV suusatamises

koolid

Kangrumägi

03.-04.03

XX Eesti valdade TM

vald

Kuremaa

Järvamaa MV korvpallis

SK

Aravete SH

Järvamaa MV võrkpallis, M; M vet.; N

SK

Aravete SH

Eesti MV korvpallis

SK

Aravete SH

04.08 k.12.00

SEPTEMBER
04.09 k.18.00

Ümber järve jooksu SV 5.etapp

SK

Käravete

06.09 k.18.00

Ümber järve jooksu SV 6.etapp

SK

Käravete

11.09 k.18.00

Ümber järve jooksu SV 7.etapp

SK

Rava

13.09 k.18.00

Ümber järve jooksu SV 8.etapp

SK

Preediku

15.09 k.12.00

T.Berendseni VIII KV ja valla MV kergejõustiku 5-v.-s

SK

Aravete

22.09 – 13.10

Ambla Külaliiga jalgpallis, Sügisring

vald

Ambla, Aravete

Eesti MV jalgpallis

vald

Ambla Koolistaadion

Eesti KV ja MV korvpallis

SK

Aravete SH

OKTOOBER

APRILL
12.04 k.18.30

ASK võrkpalli SV 4.etapp

SK

Aravete SH

23.04 k.20.00

Jüriöö teatejooks

vald

Ambla

14.04 k.10.00

XX Eesti valdade SM alagrupiturniirid võrkpallis

vald

kohtadel

Järvamaa MV korvpallis

SK

Aravete SH

Eesti MV korvpallis

SK

Aravete SH

vald

Ambla Koolistaadion

Eesti MV ja KV jalgpallis
MAI

07.10 k.12.00

Suusatajate seeriajooksu+kepikõnni
1.etapp

SK

Kangrumägi

14.10 k.12.00

Suusatajate seeriajooksu+kepikõnni
2.etapp

SK

Kangrumägi

21.10 k.12.00

Suusatajate seeriajooksu+kepikõnni
3.etapp

SK

Kangrumägi

28.10 k.12.00

Suusatajate seeriajooksu+kepikõnni
4.etapp

SK

Kangrumägi

22.09 – 13.10

Ambla Külaliiga jalgpallis, Sügisring

vald

Ambla, Aravete

01.05 k.12.00

Aravete CUP maastikurattasõidus

SK

Kangrumägi

Eesti KV ja MV korvpallis

SK

Aravete SH

09.05 k.18.00

Ümber järve jooksu SV 1.etapp

SK

Käravete

Ida-Järvamaa Mudaliiga korvpallis

vald

Aravete SH

11.05 k.18.00

Ümber järve jooksu SV 2.etapp

SK

Vanaveski

16.05 k.18.00

Ümber järve jooksu SV 3.etapp

SK

Rava

18.05 k.18.00

Ümber järve jooksu SV 4.etapp

SK

Preediku

Suusatajate seeriajooksu+kepikõnni
5.etapp

SK

Kangrumägi

26.05 k.12.00

Ambla valla MV kergejõustikus

vald

Aravete

Eesti MV korvpallis

SK

Aravete SH

27.05 – 17.06

Ambla Külaliiga jalgpallis, Kevadring

vald

Ambla, Aravete

Järvamaa JK KV saalijalgpallis

vald

Paide
Aravete SH

vald

Ambla Koolistaadion

vald

Eesti MV ja KV jalgpallis

Ida-Järvamaa Mudaliiga korvpallis,
võrkpallis

27.12 k.18.30

Paarisvõrkpalli Jõuluturniir, MEHED,
M veteranid

SK

Aravete SH

29.12 k.12.00

Aastalõputurniir korvpallis 3-liikm.
võistkondadele

SK

Aravete SH

Eesti MV korvpallis

SK

Aravete SH

Saalijalgpalli Aastalõputurniir

vald

Kalevi SH,
Tallinn

JUUNI
02.06 k.12.00

Tervisespordipäev–pereorienteerumine, kepikõnd, matk

SK, vald

Kangrumägi

05.-09.06

Ambla-Taipalsaari noorte jalgpallilaager

vald

Soome, Taipalsaari

14.06 k.18.00

ASK rannavolle SV 1.etapp

SK

Aravete

18.06 k.18.00

ASK rannavolle SV 2.etapp

SK

Aravete

22.06 k.18.00

Arulageda 90 jalgpallipäev

vald

Arulageda

NOVEMBER
04.11 k.12.00
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JUMALATEENISTUSED EELK AMBLA MAARJA KIRIKUS

Õnnitleme jaanuarikuu eakaid
sünnipäevalapsi!
ENN VALTIN 71
MAIMU MÄE 71
MILVI KLEMMER 72
ANDLA TAMLAK 73
ANTONINA AUSMA 76
ELLEN VESTUNG 77
ENDEL TEOR 77
OLEV FREIMANN 77
ANNA PILV 78
MILVI KASE 79
VILMA LIIVLAID 79

ILMI KALAMANN 79
ENDLA ÕUN 79
ELLEN OTT 80
ENNE-VALVE SELGE 80
RITA ALJAMAA 81
ALORA VARINURM 84
ÕIE LILLEPÄRG 85
NINA EROKHINA 86
ANNA KALAMÄGI 86
ERNA-IRENE TARMU 89

TEATED
Pakume metsa väljavedu MTZiga. Info tel 569 38583.
Mildbuild OÜ osutab erinevaid
ehitus -ja remontteenuseid. Info tel 5344 9657.
Eakate klubi VOKIRATAS PIDU
21. jaanuaril kell 14 Aravete
Kultuurimajas.

Jumalateenistused EELK
Ambla Maarja kirikus/
käärkambris
Pühapäeval, 8. jaanuaril
kell 12
Kristuse ristimispüha armulauaga
Pühapäeval, 15. jaanuaril
kell 12
2. pühapäev pärast ilmumispüha armulauaga
Pühapäeval, 22. jaanuaril
kell 12
3. pühapäev pärast ilmumispüha armulauaga
Pühapäeval, 29. jaanuaril
kell 12

4. pühapäev pärast ilmumispüha armulauaga
Pühapäeval, 5. veebruaril
kell 12
3. pühapäev enne paastuaega armulauaga
Pühapäeval, 12. veebruaril kell 12
2. pühapäev enne paastuaega armulauaga
• Aravete Hooldekodus
jumalateenistus 12.02.2012
kell 14.
• Ambla pastoraadis vestlusring 12. jaanuaril kell 16.
Vestlusringi külaliseks muusik ja näitleja Toomas Krall.

meetme taotluste esitamise põhimõtete, korra ning konkreetsete tegevuste tutvustamine,
toetusankeedi, projekti kirjelduse ning meetmete eesmärkide,
lubatud ja lubamatute tegevuste
ning finantseerimise korra tutvustamine.

Ambla valla Leader projektide
infopäev on 5. jaanuaril 2012. a
algusega kell 16 Tapal Arenduskojas. Infopäeval toimub Leader

TÄNUAVALDUS
Täname Aravete Lasteaia
Mesimumm päkapikke
jõululaulude ja -tantsude
eest!
Täname Lehtse koguduse
rahvast jõulukorvi ja hingelaulude eest!
Täname Aravete VOKIRATTA naisansamblit kontserdi eest!
Tervist ja rõõmu kõigile
uuel algaval aastal!
Aravete Hooldekeskuse
pere

AMBLA
VALLALEHT

HEA LAULUHUVILINE!!!
Ambla laulukoor alustab oma
uut hooaega uue koorijuhi Klaire Uustaluga!
Kohtume Ambla kultuurimajas kolmapäeval 11. jaanuaril
2012 kell 16, et arutada läbi
uue hooaja prooviajad ja ettevõtmised!
Ootame endiseid ja tulevasi lauluhuvilisi igasse häälerühma!
Tule julgesti, võta sõber kaasa ja
LAULAME KOOS!
Kõigi koorilauljate nimel
Tiia Pihlak

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

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

