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Ambla vald tunnustas
2013. aasta tegijaid

Ambla

valla jõulupeol 20. detsembril
2013 jagati taaskord konkursi „Aasta
Tegija“ tiitleid. Kandidaate sai esitada kahes kategoorias. Tunnustati isikuid, kelle
tegevus ja isiklik eeskuju on 2013. aastal
kaasa aidanud Ambla vallaelu edendamisele ja elukeskkonna parendamisele. Ambla valla Aasta Noor 2013 on CAROLY
ROOTSMA ja Aasta Tegija 2013 MTÜ
AMBLA VALLA EAKATE KLUBI VOKIRATAS.
Aasta Noor 2013

–

Caroly Rootsma

Meenutades
aastat 2013

Caroly

on

19aastane Ambla valla noor, kes

Jõgisoolt. Ta on aktiivne, rõõmsameelne, teotahteline ja sõbralik noor inimene. Caroly
suureks hobiks on fotograafia, mille alal ta endka
pidevalt täiendab. Ta on olnud vabatahtlikfotograafpaljudel Ambla valla spordi-kui ka Aravete
on pärit

Keskkooli sündmustel.
Peale kooli lõpetamist (2013. aasta suvel) on
Caroly jäänud aktiivseks Ambla valla nooreks.
Nimelt, kui poleks olnud tema pealehakkamist ja
omaalgatust, ei oleks toimunudka 29. novembril
Ambla valla V noortepäeva.
Caroly väärib antud tiitlitka kogu oma varasema panuse eestnoorsootöösse. Ta on olnudkõikide valla noortepäevade (alates 2008) ning samuti 2010. aastal Ambla vallas toimunud Järvamaa
noortepäeva„Järvamaa koos nooredhoos!”üks
korraldajatest. Ta oli aastaid Amblanoortekeskuse noortejuhendaja nö parem käsi ja vabatahtlik
paljude teiste sündmustekorraldamisel. Fotohuvilisenakorraldas ta käesoleva aasta alguses Aravete noortekeskuse fotostuudios kaks fotopäeva,
kus külalisteks olidnoored harrastusfotograafid.
Oma sõnul ei tee Caroly mitte kunagi tegevusi raha pärast, vaid teda motiveerivad hoopis saadudemotsioonid ja rõõm ning rahulolu
teiste silmis. Caroly on öelnud:„Noori on vähe,
iga aastaga aina vähem, kuid need, kes siin veel
alleski on, tahavad huvitavatelu ja tegevust meie
vallas ja neileseda pakkuda tahangi”.
(järgneb lk 2)
–

Jõulukuu
tegemistest

Eakad on
tänulikud

Tõusev täht

Foto: Rait Otto

motospordi-

maailmas

Sääsküla oja

2014. aasta
spordiürituste
kalenderplaan

Teated

ja reklaam

MTÜ Ambla valla eakate klubi
Vokiratas eestvedajad Tiit ja
Helle-Leonide Anton. Foto: Annika Rohi
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Ambla vald tunnustas 2013. aasta
(algus lk 1) koondab endas liikmeid eelkõiTa soovib, et noored võtaksid ge Ambla vallast aga ka väljastvarsti ohjad oma kätte ja korralpoolt valda. Tänase seisuga on
davad ise midagi vinget... Samuti klubi liikmeid kokku 68, mis on
hindab Caroly saadud abi ja tusuurim liikmete arvuga tegutsev
ge täiskasvanutelt, ta on öelnud: mittetulundusühing vallas. Klu„Muidugi olen teinud kõiki neid bi juures tegutsevad naisansambel ja naistantsurühm.
asju tänu meie valla noorsootööKlubi korraldab septembrist
tajatele, ilma nendeta poleks mu
ideed elluviidud, projektid kirjumaini igakuuliselt suurema peotatud, üritused korraldatud, nii õhtu, kus lisaks oma taidlejatele
Aravete Keskkoolis, Aravete ja astuvad üles sõprusklubide kolAmbla noortekeskustes kui ka ülelektiivid või kutsutud esinejad
üldse vallas.”
vabariigi erinevatest paikadest.
Aasta Tegija 2013 MTÜ
Samuti korraldatakse klubi liikAmbla valla eakate klubi
metele väljasõite huvitavatesse
Vokiratas
kohtadesse üle Eesti.
Aastaid Ambla vallas Aravete
Eakate klubi Vokiratas on
Kultuurimaja all tegutsenud ea- Ambla vallas toimuva traditsiookate klubi Vokiratas registreeriti nilise suursündmuse ehk eakate
mittetulundusühingute ja siht- Huumoripäeva kauaaegne eestasutuste registris ning toimib vedaja. 4. augustil 2013 toimus
alates 25. märtsist 2013 ametliku Huumoripäev juba 22. korda.
mittetulundusühinguna. Klubi Kontserdil astusid rahva ette ea–

AMBLA VALLALEHT

tegijaid

kate meeleolukad kollektiivid
mitmekesiste huumorikavadega
üle Eesti Vabariigi. Üritusel osales ligi 300 inimest.
Klubi sügishooaeg algas 2. septembril väljakujunenud toreda
traditsiooni jätkamisega. Kommipakkide ja nimelise kaardiga
valmistati rõõmu valla koolides
1. klassi astunud õpilastele ja
nende klassijuhatajatele.
Mihklikuul, 6. septembril pandi Aravete Keskkooli aulas alus
uuele traditsioonile: toimus Aravete Keskkooli, Aravete Hooldekeskuse ja MTÜ Ambla valla
eakate klubi Vokiratas uus ühisüritus

„Vanavanemate

päev

noortest eakateni”. Sündmusega

jäidrahule nii nooredkui vanad.
23. novembril korraldas eakate klubi Vokiratas Järvamaa

Rahvatantsupäeva. Tagasiside
ürituse kohta on olnud

sitiivne nii rahva rohkuselt kui
ka korraldusliku poole pealt.
Esile toomist väärib ka ühingu
juhtide aktiivsus projektide
kirjutamisel ja ürituste organiseerimisel. Kogu selle vabatahtliku töö tulemusel on esimesed
projektirahad juba saadud ja äragi kasutatud.
Aasta Tegija kandidaadiks
esitati ka Marta Kondas, SaintGobain Ehitustooted AS ning
Aravete Lasteaed Mesimumm.
Nimelt otsustati lisaks Aasta Tegija 2013 tiitlile anda sel korral
välja ka eripreemia, mille pälvis
Aravete Lasteaed Mesimumm

terviseprojekti

„Ravimtaime-

de kasvatamine ja tundmaõppimine Aravete Lasteaias Mesimumm“ eest.
Palju õnne ja edu ettevõtmistes kõikidele kandidaatidele!
Ambla Vallavalitsus

väga po-

Ambla Vallavalitsus kuulutab välja konkursi Aravete
Spordi- ja Tervisekeskuse kinnistu üürile andmiseks
objekt on kinnistu Aravete Spordi-ja Tervisekeskuse
(katastritunnus
12902:003:0067, registriosa
number 1688436;asukoht: Järvamaa, Ambla vald, Kurisoo
küla, Kardiraja), millel paiknevad: Aravete Spordi-ja Tervisekeskuse peamaja toitlustusja majutusteenuse osutamiseks;
kohtunike maja; kardirada;
bokside ala; lasketiir.
Kinnistu üürile andmise
tähtaeg on 3 aastat.
Üürile andmise tingimused:
Üüri alghind on 640 eurot
kuus, mis ei sisalda kindlustuskulusid.
Üürnik kohustub üüripinda kasutama spordiürituste ja
muude kultuuri-ja rahvaspordiürituste läbiviimiseks, kardispordi võistluste, motospordi
võistluste, seminaride jms üriÜürile antav

tuste läbiviimiseks,

toitlustus-ja

majutusteenuse osutamiseks.
Pärast üürile andmist Üürniku poolt soetatud täiendav si-

sustus ja inventar jäävad Üürniku omandiks.
Üüritud pinnaga seotud järgnevad kulud: kindlustus, tehniline valve, ATS-i hooldus, koormised ja maksud tasub Üürnik
üürilepingu sõlmimisest alates

Konkursil osalemiseks tasuda Ambla Vallavalitsuse pangakontole nr 1120105842 osavõtumaks 100 eurot (ei tagastata)
ja tagatisraha 2000 eurot hiljemalt 20. jaanuariks 2014.
Konkursil mittevõitnud osa-

igakuuliste Üürileandja

lejatele tagastatakse tagatisraha
3 tööpäeva jooksul pärast kon-

arve-

alusel. Üüri hakkab Üürnik
maksma alates üürilepingu sõlmimise hetkest.
Suusaraja valgustuse kulud tasub Üürileandja.
Kõiki ehitustöid kinnistul
teostatakse kooskõlas Üürileandjaga ja lähtudes seadusandlusest.
Üürnik peab tagama kehtivatest õigusaktidest tulenevad tuleohutusnõuded.
Üürikonkursil osalemise tinte

gimused
Üürikonkursil võivad osaleda kõik juriidilised isikud, kes ei
ole maksu-ega aruandevõlglased
ning on olnud vähemalt 2 aastat
tegevad. Üüripakkumus tuleb
esitada kinnistule tervikuna.

kursi tulemuste kinnitamist.
Pakkumus esitatakse Ambla Vallavalitsusele aadressil Lai
22, 73502 Ambla hiljemalt
20.01.2014 kell 12.00 suletud

ümbrikus, märgusõnaga „Üürikonkurss” hoiatusega „Mitte avada enne 21.01.2014”.
Pakkumuste avamine toimub
21.01.2014 kell 10.00 Ambla
vallavalitsuse istungil.

päev ja konkursil osaleja allkirjaõigusliku isiku allkiri; (esin-

daja puhul lisada notariaalselt
kinnitatud volikiri);
-

pakutava

üüritasu suurus,

arvestades üüri alghinda;
Lisa 1: Maksu-ja Tolliameti
õiend riiklike maksude tasumise kohta pakkumuse esitamisele eelneva kuu 1. kuupäeva seisuga;
Lisa 2: konkursil osaleja kinnituskiri kohalike maksude tasumise kohta pakkumuse esitamisele eelneva kuu 1. kuupäeva
seisuga.
Edukaks osutub suurima üürihinna pakkuja.
Kinnistu ja muude tingimustega tutvumine eelneval kokku-

leppel:
Pakkumise dokumendid:
Vabas vormis avaldus, kus on
märgitud järgnevad andmed ja
lisadokumendid:
konkursil osaleja nimi, aad-

ress, registrikood;
-

pakkumise tegemise kuu-

Rait Pihelgas, vallavanem 383
4240, 505 1762
Üürikonkursi tingimused ja
üürilepingu näidis on kättesaadav Ambla valla veebilehel
www.ambla.ee
juhtiminehanked.
–
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Volikogust
18.detsembri 2013 istungil:
1.Kinnitati Ambla Vallavolikogu 28. novembri 2013. a

protokoll.
2. Ambla valla 2013., 2014. ja
2015. aasta majandusaasta aruande audiitoriks määrati OÜ
Infora, kelle pakkumus osutus
neljast esitatud pakkumusest
kõige soodsamaks.
3. Kinnitati Ambla valla 2013.
aasta II lisaeelarve.
4. Otsustati tunnistada peremehetuks järgmised hooned ja
hoone osad:
-Ambla vald, Aravete alevik,
Maarjamõisa tee 12/6 asuv garaažihoone (4 boksiga), ehitisregistrikoodiga 120687822;
-Ambla vald, Aravete alevik,
Maarjamõisa tee 12/5 asuv garaažihoone (2 boksiga), ehitisregistrikoodiga 120687820;
Ambla vald, Aravete alevik,
Maarjamõisa tee 12/4 asuv garaažihoone (22 boksiga), ehitisregistrikoodiga 120687819;
-
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-Ambla vald, Aravete alevik,
Maarjamõisa tee 12/3 asuvast garaažihoonest (22 bok-

Rootsmale; nimetus „Aasta
Tegija“ MTÜ-le Ambla valla

3

8. Otsustuskorras anti rendile
Märjandi külas Käravete Tööstusküla maaüksuse
haritav
maa, suurusega 8.28 ha, Aravete Agro OÜ-le hinnaga 80 €/ha

eakateklubi Vokiratas. Laureaasiga),
ehitisregistrikoodiga te otsustati tunnustada Ambla
120687813; boksid tähisega valla aastalõpuüritusel tänukir1a;3a; 4a; 5a; 6a; 9a; 11a; 13a; ja ja mälestusmeenega väärtuaastas.
ses a`150 eurot. Otsustati tun1b;2b; 6b; 7b 8b;
9. Otsustati pikendada Ambla
-Ambla vald, Aravete alevik, nustada eripreemiaga Aravete valla ja MTÜ Star Racing vahel
Lasteaed Mesimummi tervise7. novembril 2007.a sõlmitud
Maarjamõisa tee 12/2 asubokkasvast garaažihoonest (12
projekti „Ravimtaimede
maakasutuselepingut 25 aasvatamine
siga),
ehitisregistrikoodiga
ja tundmaõppimine taks.
120687805; boksid tähisega Aravete Lasteaias Mesimumm“ 10. Otsustati algatada kinnistu
13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 22; eest tänukirja ja mälestusmeeAravete Spordi-ja Tervisekes24;
väärtuses
kuse
üürile andmiseks kon23 ja
150 eurot.
nega
-Ambla vald, Aravete alevik, 7. Maamaksumäära kehtestakurss tähtajaga 3 aastat ja kinmine: Ambla valla haldusterrinitati üürikonkursi tingimused.
Maarjamõisa tee 12/1 asuboktooriumil
otsustati
kehtestada
Konkursi
vast garaažihoonest (12
korraldajaks ja läbi2014.a
ühtseks
maamaksumäämäärati
vallavalitsus.
siga),
ehitisregistrikoodiga
viijaks
120687773;boksid tähisega 3; raks 2,5 protsenti maa maklubada
vallavalit11. Otsustati
4; 6; 7; ja 8.
sustamishinnast aastas; põllususel võtta pikaajalist täiendavat
5. Nimetati koolipidaja esindamajandussaaduste tootmiseks investeerimislaenu 105 tuhat
Keskkooli
hookasutusel
oleva haritava maa ja eurot omaosaluse katmiseks
jateks: Aravete
Luuk
Ambla
loodusliku
rohumaa maamaksu Aravete ja Käravete alevike
lekogusse Arvi
ja
Lasteaed-Põhikooli hoolekomääraks kehtestati 2 protsenti ühisveevärgi-ja kanalisatsioonimaamaksustamishinnast aassüsteemiderekonstrueerimisel.
gusse Margit Mikson.
6. Konkursi “Aasta Tegija” tumitte
vabastada
tas. Otsustati
Soovin vallavolikogu nimel
lemuste kinnitamine: vallavomaamaksust riikliku pensionivallarahvale ilusat ja tegudekultuurikokindlustuse
seaduse
alusel
rohket
uut aastat!
likogu haridus-ja
penHarri Lepamets Ambla
omistati
sionisaajaid ja represseeritud
misjoni ettepanekul
Vallavolikogu esimees
nimetus „Aasta Noor“ Caroly isikuid.

Meenutades aastat 2013

Kui

vaatame tagasi

2013. aas-

tale, siis eelkõige tulevad
meelde kohalikud valimised. Iga
vallavanema jaoks,kes läheb vastu valimistele, ei ole see tavaline
valimine, vaid palgapäev. See on
see päev, kus inimesed hindavad
tehtud tööd nelja eelneva aasta
kohta. Ma tänankõiki mulle antud usalduse eest.
Mõeldes mööduvale aastale,
meenuvad märksõnad: tõmbekeskuste Eesti, haridusreform, linnastumine. Need on asjad, millest
ministeeriumid, poliitikud ja ajakirjanikud on palju rääkinud. Kurb
on tõdeda, et räägitakse pidevalt,
kui suutmatud on omavalitsused,
maakoolid ja, et kõik peab koonduma linnadesse. On kujunenud
seisukoht, et ainult suur on hea. Ma
ei taha väita, etkõik on Eestis hästi
ja ei ole vaja muutusi, vaid üldisest
kuvandist, mis on pigem negatiivne ning tekitab muret. Ma ei nõustu, et suur on alati parem. Omavalitsuse üks põhirolle on hariduse

andmine alusõppest gümnaasiumini. Haridusreformist räägitakse
pidevalt ja peamiseks teemaks on
hariduse kvaliteet. Ei taha nõustuda ministeeriumi väitega, et suured
koolid on meie vaimukultuuri võti. Kui võrrelda selle aasta Aravete Keskkooli 3. klassi eesti keele ja
6. klassi matemaatika ning Ambla
Lasteaed-Põhikooli 6. klassi eesti
keele tasemetööde tulemusi riikliku keskmisega, siis leiame, et meie
õpilaste tulemused on üle vabariigi keskmise. Tulemuste mõõtmine
on vaidüks hinnang. Tähtsalkohal
on ka kogukonna toimimine, millega ei arvestata reformide juures.
Haridusasutus on ja jääbkogukonna südameks. Olgu selleks lasteaed
või kool see on koht, kus saavad
kokku lapsed, lapsevanemad ja vanavanemad. Seal toimub infovahetus ja arutelu. Siinkohal peame ise
seisma enda eest ning kaasa rääkima võimalike reformide negatiivsest mõjust meie kogukonnale.
Rääkides haridusest, ei tohi
-

unustada meie haridusasutustes
töötavaid häid õpetajaid. Märkimisväärne on, et Järvamaa aasta õpetajaks on valitud Aravete Keskkooli õpetaja Maie Paap
ning Järvamaa aasta tervisetegu
on „Ravimtaimede kasvatamine
ja tundmaõppimine Aravete Lasteaias Mesimumm“. Sellised tunnustused tõestavad, et meie koolides saadav haridus on kvaliteetne.
Mida rohkem meie vallanoored
eelistavadkodukoha koole, seda
suuremaks kujuneb nende ühtehoidmine ning hooliminekodukoha heaolu pärast.
Möödunudaasta tõestas, et meie
valla noored on aktiivsed. Noorte
eestvedamisel korraldati V Ambla valla noortepäev. Aravete koolis
tegutsesid mitmed õpilasfirmad,
nendest ÕF Sõnaväänits pääses
üleriigilisele lõppvõistlusele ja meie
nooredosalevad Eesti Energia koolinoorte ettevõtlikkusideede konkurssil. Me kõik teame, et noored
on meie tulevik ning edu tagavad

Rait Pihelgas, Ambla
vallavanem. Foto: A. Rohi
meile just sellised ettevõtlikud ja
julged noored.
Olulist rolli kogukonnas kannavad ettevõtjad. Rõõmu valmistab
see, et ettevõtjad endiselt investeerivad tootmisesse ja loovad vallale
lisaväärtust, pakkudes kohalikele
inimesteletööd ning arendades kohalikku elu.
(järgneb lk 4)
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Meenutades aastat 2013
(algus lk 3)
Tänu ettevõtjateinvesteeringutele, on sellest sügisest vähenenud
soojuse hind 12% Aravete kaugküttepiirkonnas. Siinkohal tänan
kõiki meie piirkonnas tegutsevaid
ettevõtjaid ning loodan, et ühine
koostöö jätkub edaspidiselt.
Tähtsalkohal meie valla igapäevaelus on mittetulundusühingud.
Valla ja MTÜ-de vaheltoimib hea
sünergia ning ühiselt korraldatakse erinevaid üritusi, mis on ühtlasi
saanud traditsiooniks ning nendest osavõtt on üsna suur.Koostöö
ei piirdu ainult ürituste korraldamisega, vaid tänaseks oleme ühi-

selt suutnud parandada ka samm
sammu haaval sportimisvõimalusi.
Koostöös Ambla spordiklubiga on
valminud spordihoone renoveerimisprojekt ja esimesed tööd soojustamiseks on tehtud.Täna koostatakse järgmistrahastustaotlust, et
edasi minna järgmise renoveerimisetapiga. See on elav näide, kuidas
on võimalik parandada meie vaba
aja veetmise võimalusi. Loodan, et
lähiaastatel leiame koostööpartneri, kellega samal viisil arendada kultuurivaldkonda.
Meie jaoks on oluline, et tegevust oleks kõigile alates väiksest
lapsest kuni eakani. Mul on hea

meel, et 22 aastat vabal kujul tegutsenud eakateklubi Vokiratas on
sellest aastast registreeritud MTÜna, mistõttu on meilüheskoos võimalus taotleda lisarahastust klubi
tegevusele. Sellised koostöömudelid annavad meile võimaluse arendada ja tuua lisaväärtust
meie kodukohta.
Ambla valla au jamainet on kõrgel hoidnud spordiinimesed. Vallas korraldatakse erinevaid spordiüritusi ja -võistluseid, kuhu tuleb
osalejaid siitsamast ja ka mujalt.
Suurepäraseid tulemusi saavutasid meie suusatajad, tubli tulemuse tegi Ambla valla meeskond

Eesti Meistrivõistlustel jalgpallis, saavutades idatsoonis 6. koha.
“Aasta Tegija” 2012, Ambla valla

korvpallimeeskond, mängib taas
esiliigas ning ühtlasisaavutasid mehed I koha Järvamaa Meistrivõistlustel. Mul on siiralt hea meel, et
meie vallas on endasthoolivad ja
sportlikud inimesed.
Ma tänan kõiki, kes on panustanud meie kogukonda. Üheskoos
on meil veel paju teha, kuid just
koos mõeldes ja tegutsedes suudame palju. Soovin kõigile edu uuel
aastal!
Rait Pihelgas Ambla
vallavanem

Suurperede tänuüritus!

Vana-aasta
juba

eelviimasel päeval toimus
teistkordselt MTÜ Ambla Haridusseltsi ja Ambla Vallavalitsusekoostööl valla suurperedele tänuüritus!

Koos lahkete käsitöönaiste ja vallavalittoel said kõigi suurperede kingikotid
täidetud-soojad kudumid, meepurgid,
kommikotid ning väikesematele lastele
kingitused, mille jõuluvana üle andis.
Täname südamest kõiki lahkeid inimesi,
suse

kes aitasid meil kingikotte täita! Suuredsuured tänud kõigile, kes üritust aitasid
korraldada ja läbi viia!
MTÜ Ambla Haridusselts

Eakad on tänulikud
Ambla valla eakate

MTÜ
klubi Vokiratas jõulukuu

oli ürituste ja üllatuste rohke.
Eakad tänavad AmblaVallavalitsust ja volikogu 17. detsembril korraldatud jõululõuna eest.
Eriline tänu kuulub vallavanem
Rait Pihelgasele, sotsiaalnõunik Katre Mägile eakate toetamise ja märkamise eest!
Täname Sidepataljoni ajateenijaid ja nende juhendajat
Reet Kaljulat toreda kontserdi
eest. Saime korraks koos päka-

pikkudest sõdurpoistega minna
uitama lapsepõlve radadele. Soovime Reedale, keda ajateenijad
kutsuvad hellitavalt oma teiseks
emaks, head tervist ja teguderohket uut aastat! Uute kohtumisteni! Siinjuures edastame
telefonitsi saadud Reet Kaljula
tänusõnad südamliku vastuvõtu
ja Ambla Vallavalitsuse toetuse
eest.

Meie tänusõnad kuuluvad
Vokiratta memmederühmale
ja juhendajale Ruth Kaasikule särtsakate tantsude esitamise

eakate jõululõunal, Ambla
valla jõulupeol ning Viru-Nigula
Rahvamajas eakate klubi Maarjahein jõulupeol 27. detsembril.
Aitäh teile kõigile, et olete leidnud aega ja tahtmist kaasa lüüa
üritustel ja tantsuproovidel.
Suur tänu juhendaja Inna
Toomele ja Kristin Kaimerile,
kes aitasid lauludega sisustada
meie esinemiskava.
Täname võõrustajaid eakate klubist Maarjahein, klubi presidenti proua Helle Aasmäed, Viru-Nigula Rahvamaja
juhatajat härra Ervin Lemberit toreda ühise jõulupeo eest.
Isiklikult on väga hea meel, et
esinemisvõlg sai likvideeritud
ning uued lubadused uuteks
kohtumisteks antud. Täname
vastutulelikku bussijuhti Tiit
Orupõldu, õnnitlused kogu Vokiratta klubi kollektiivilt 29. detsembril toimunud
sünnipäeva puhul.
Uuel aastal on meil plaanis
uued teod, mõtted ja sündmused
eest

…

Sidepataljoni ajateenijad koos juhendaja Reet Kaljulaga
esinemas eakate jõululõunal. Foto: Annika Rohi
Teatame, et ootame kõiki huvilisi 18. jaanuaril 2014 algusega kell 14.00 Aravete Kultuurimajas toimuvale peoõhtule, kus
esinevad Koigi Kultuuriseltsi
taidlejad, tantsuks mängib ansambel MERVE, osalustasu 4
eurot.

PS! Eakate naisansambel ootab endiselt täiendust oma ridadesse!Lauluhuvilistel palun võt-

ühendust Inna Toomega või
Vokiratta juhatusega.
Algava Hobuse aasta puhul
ta

soovime tervist,

jaksu, rõõmsat

meelt nii noortele kui eakatele!
Hoidke, toetage ja märgake üksteist!
Helle-Leonide Anton ja Tiit Anton
MTÜ Ambla valla eakate klubi
Vokiratas

juhatuse liikmed
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Jõulukuu Aravete Keskkoolis

Detsember

oli Aravete
Keskkoolis väga tegus.
Kuu alguses oli huvitoas avatud kohvik, mille eesmärgiks oli
koguda annetusi Talvepeo korraldamiseks. Kohvikusse tegid
maitsvaid küpsetisi õpilasesinduse liikmed ning paljud lapsed
otsustasid head võimalust ära
kasutada ja tavapärase poeskäigu asemel hoopis koolikohvikust
näksimist osta.
Reedel, 13. detsembril, toimus
teist korda Öö Koolis. Tormise
ilma tõttu oli sündmuse teoks saamine mõnda aega küsimärgi all,
sest koolis polnud elektrit. Õnneks tulielekterõhtuks tagasining

õpilased ei pidanud pettuma.
Koolis veedetud öö jooksul
vaadati üheskoos õudusfilme ja
veedeti lõbusalt aega. Öö haaravaimaks ettevõtmiseks kujunes taaskord kooli peal läbi viidud orienteerumisvõistlus, kus
iga grupp pidi piltide järgi leidma üles õiged kohad. Asjale lisas
põnevust see, et ringi tuli liikuda
pimedas ning iga võistkond võis

kasutada ainult ühte väikest taskulampi. Kuna eelnevalt vaadati
kahte õudusfilmi, olid orienteerujate närvid üsna pingul ning
kummituse rollis olnud õpilastel
oli seda lõbusam. Hommikul ootasid kõiki öömajalisi pannkoogid moosiga, pärast mille söömist siirdutikoju.
Vahemikus 9.-13. detsember
oli koolis Päkanädal, mille raames said õpilased nii piparkooke
küpsetada, päkapiku moodi riie- Päkanädalal toimuskoolis jõululaat, kus oli üllatavalt
tuda kui ka üksteisele jõulupos- palju nii müüjaid kui ostjaid. Fotol 4. klassi poiste
müügilett. Foto: S. Ratt
tiga kaarte ja kirju saata. Nädala
sisse mahtus ka jõululaat, kus oli
õpetajaid segadusse, kuid uudis- klasside etteasteid. Kõige rohüllatavalt palju nii müüjaid kui himu ajendas ka skeptilisemaid kem elati kaasa 12. klassi humoostjaid. Müügil oli ehteid, vaipu, kohale tulema ja asjast ise osa ristlik-sportlikule jõulukavale.
kosmeetikat ja enda tehtud küpsaama. Erinevus eelnevatest piÕhtut aitasid sisustada veel
setisi. Päris esindamata polnud
dudest seisnes põhiliselt selles, et korraldajate poolt organiseerika teenused, nimelt sai endale lisaks jõuludele keskenduti talvetud tantsulised vaheesinemised
lasta glittertattoo teha.
le üldisemalt. Jõuluteema ei jää- ning lustakad mängud. Üks kaasahaaravamaid mänge kujutas
16. detsembril toimus 1.-6. nud päris tagaplaanile, kuna jõuklassi jõulupidu. 18. detsembludki on ju osa talvest.
endast võidu tantsimist. Võitis
Pidu algas 45-minutilise kontril aga said 7.-12. klassi õpilased
see, kes suutis ette antud stiili järvõtta osa 11. klassi korraldatud serdiga, kus astusid üles nii meie gi osavamalt tantsusamme seada.
oma kooli õpilased kui ka PaiPidu lõppes ilutulestiku ja disTalvepeost.
Algselt ajas jõulupeo ümber dest pärit lauljatar Alesja. Pärast koga. Aitäh korraldajatele!
Silja Ratt 12. klass
nimetamine paljusid õpilasi ja
musikaalset osa sai laval näha

Mesimummide jõulud

Novembris

korraldas RMK
võistluse
“Meisterdusi
milles
osalesid
metsast”,
vanem
rühm käbidest pokutähtede tegemisega jakeskmisest rühmast
perekond Alliksaar jaMelnik.
Detsembris autasustas RMK
tublimaid. Nende seas said tänukirja, meened jamatkakotid Iiris ja

Kristy. Matkakottide ja tänukirjaga autasustati ka vanemat rühma.
Aitäh tublidele meisterdajatele!
Lasteaed tänab kõiki lapsevanemaid, kes osalesid lasteaias
toimunud piparkookide ja jõulumaiustenäitus-müügil.
Põnevaid jõulueelseid tegevusi vanemale rühmale ja lap-

Mesimummi uusaasta tervitus. Fotod: Ü. Ojamäe

sevanematele pakkus Aravete rühmadele rohkesti elamusi.
Külamuuseum. Makaronidest
Oli väga sisukas jõulukuu, kus
lumehelveste valmistamist käis lapsed omandasid uusi teadmisi.
lastele õpetamas Merle Samason. Lasteaed on väga tänulik kõikidele, kes aitasid käesoleval aastal
Põnevusega jälgiti lasteaias sõantud
meie
durpoiste
jõuluetendust,
igapäevast elu rikkamaks
mille oli lavastanud Reet Kaljumuuta. Soovime, et ka uuel aasla. Väljasõit Imavere Piimandustal hea koostöö jätkuks!
muuseumi pakkus vanematele
Ülle Ojamäe direktor

Keskmise rühma lapsed auhinda vastu võtmas
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Sääsküla küla oja kaldal
-

Sääsküla

oja on meie küla
kaubamärk ja ikoon. Sääsküla majapidamised on juba
väga ammu rajatud valdavalt
oja lähedusse, nii et iga küla elanik on sellega seotud ja
hoolib oma ainsa iidse veekogu

käekäigu pärast.
Sääsküla Külaselts koos külarahvaga korraldab iga-aastaselt
ojaäärse korrastamist, võsaraiet
ja rohuniitmist ikka nii, et oleks
endal kena olla ja külalisel ilus
vaadata. Meie igapäeva tegevus
on vähemal või rohkemal määral
ikkagi seotud Sääsküla ojaga. Nii
kevade tervitamine kui ka uue
aasta vastu võtmine Ilmi sillal on
muutunud meie külarahvale juba traditsiooniks.
Varsti aga, kahjuks, Ilmi silda
ega oja tee pealt mööda minnes/
sõites enam näha pole, sest võim-

sad hundinuiad on ojas võimust
võtnud. Ojapõhi on paksult kaetud haisva mudaga ning allavoolu soos on kobraste langetatud
puud veevoolu takistanud. Edasi liikudes on niigi käänulise oja
vee liikumist segamas kopratammid. Oja on suuremas osas kaetud „kauni“ rohe-vaibaga, vee
liikumine praktiliselt puudub
ning suured puud surevad seistes, sest nende juured on kaetud
vesise pinnasega. Sellel aastal oli
olukord madala vee taseme tõttu
hästi näha.
Sääsküla oja halb seisund
võib kaudselt mõju avaldada ka
kevadistel üleujutustel Aravete alevikus Preediku (Mägise)
paisjärve ehitatud olematu paisregulaator ei lase vajadusel järve
veetaset muuta ega ka järve puhastada. Kaasaegsem veetaset
-

Varsti Ilmi sildaega oja tee pealt mööda sõites enam näha pole,
sest võimsadhundinuiad on võimustvõtnud.Foto. A. Rohi

reguleeriv rajatis oleks vajadusel
veekoguste muutmisel abiks nii
Aravete alevikule, kui Sääsküla

ojale.
Nii Ambla vald, kui MTÜ
Sääsküla Külaselts koos külaelanikega on mures looduse tekitatud olukorra pärast ning otsivad
võimalusi, et leitaks lahendus
Sääsküla oja puhastada nii, et
vesi saaks jälle vabalt oma iidses
sängis voolata.
Kokkuvõttes mõjutavad nii

Sama toimeaine vahe on ravimi hinnas
kurdetakse, ravimid
ning peab olema tõestatud, nad
apteekides turustatakse ainult selliseid
Sageli
kallid. Apteekides
tihti
antud manustamisviisi puhul ohutud. ravimeid, mis läbinud Ravimiameti

Aravete aleviku suurvesi, Preediku (Mägise) paisjärve/regulaatori ja Sääsküla oja halb seisund
Ambla jõge, mis juba praeguste
hinnangute alusel on ametlikult
tunnistatud kesiseks. Sääsküla
oja suubub Ambla jõkke, Ambla
jõgi suubub Jägala jõkke… Jägala
jõgi suubub aga omakorda otse
Läänemerre…
Meelis Kaseväli

Sääsküla Külavanem
Juhatuse liige

-

on

et

on

daval sama toimeainega ravimeid
erinevatelt ravimitootjatelt ning
nende hinnad võivad oluliselt erineda. Patsiendil on tähtis teada, et
kõik sama toimeainet samas ravimvormis (näiteks tabletina) sisaldavad
ravimid on võrdselt tõhusad jakvaliteetsed. Kvaliteedi tagab ravimiameti kontroll.
Millestravimkoosneb, mis on toimeaine?
Ravim koosneb toimeaine(te)st ja
abiainetest. Toimeaine ravib või lee-

vendab haigust, seevastu abiained on
vajalikud selleks, et toimeaine
oleks manustatav soovitud kujul (nt
tabletina, salvina, aerosoolina). Kuna

ravimis

toimeaineon see, mis organismi

mõjutab, siis on ka ravimi kõrvaltoimed tingitudravimis olevast toimeainest.
Abiainedkõrvaltoimeid ei tekita v.a
väga erandlikel juhtudel, kui inime-

sel on ülitundlikkuskonkreetse abiaisuhtes (laktoos, pähkliõli, erinevad
suhkrud). Reeglina kasutavad nii originaalravimite kui geneeriliste ravimite
tootjad samu või sarnaseid abiaineid.
Ravimite koostises kasutada lubatud
abiained peavad olema kvaliteetsed
ne

et

on

Ravimis lubatud abiaine ei tohi negatiivselt mõjutada ravimi omadusi.
Mis on originaalravim jageneeri-

lineravim?
Originaalravim on esimesena leiutatud ja kasutusele võetud uut toimeainet sisaldav ravim. Geneeriline (vahel
kasutatakse ka nimetusi koopiaravim
ja analoogravim) ravim jõuab turule
pärast originaalravimi patendikaitse
lõppemist. Geneeriline ravim on originaalravimiga sama toimeainet sisaldav ravim, mis on mõeldud samade
haigusseisundite raviks ning on sama
tõhus, ohutu ja kvaliteetne kui originaalravim.
Kas geneeriline ravim on ohutu?
Geneeriliseravimi tootja peab tõestama, et ravim sisaldab sama toimeainet täpselt samas koguses kui originaalravim ning see avaldab organismis
samasugust mõju kui originaalravim.
Samuti peab geneerilise ravimi tootja tõestama, et ravimi tootmisprotsess

vastab kehtestatud nõuetele. Geneeriline ravim võib erineda originaalravimist abiainete osas ja ravimi välimuse
osas, kuid ei tohi erineda toime tõhususe, kvaliteedi ja ohutuse osas. Eesti
Patsiendi omaosalus
90% soodustuse
korral retsepti kohta*

Toimeaine ja annus

Odavaima alternatiivi
hind apteegis

omeprasool 20 mg
amlodipiin 10 mg

pakend 20 mg N28 4.88
pakend 10 mg N30 5.47

2.34

rosuvastatiin 20 mg

pakend 20 mg N28 11.5

siis ei tohi apteeker seda teise samaväär-

on

saa-

range kontrolli.
Kas geneerilisel ravimil võib esi-

neda originaalravimist rohkem kõrvaltoimeid?
Ei. Toimet organismile, sh võimalikke kõrvaltoimeid, tekitab ravimis olev
toimeaine. Toimeaine mõju inimesele
sõltub inimese omapärast ja haiguse
olemusest ning ei sõltu sellest, kas toimeaine pärineb geneerilisest ravimist
või originaalravimist.
Kas geneeriline ravim tekitabrohkem sõltuvustkui originaalravim?
Geneerilisedravimid sisaldavad täpselt sama toimeainet ning on sama kvaliteetsed, tõhusad ja ohutudkui originaalravimid.
Kuidas toimub retsepti väljakirjutamine?
Arst kirjutab

retseptile vajaliku toimeaine, mitte konkreetse ravimi kaubanime. Ravimi kaubanime võib arst
retseptile kirjutada erandina väga konkmeditsiinilise põhjenduse olemasolul. Arst on sellisel juhul kohustatud patsiendile selgitama, miks ta peab
vajalikuks, et patsient kasutaks just
konkreetse tootja ravimit. Kui arst on
kirjutanud retseptile kindla kaubanime,
reetse

Kalleima alternatiivi hind
apteegis

ravimpreparaadiga asendada. Kui
on kirjutanud retsepti toimeaine
põhiselt, siis peab apteek inimeselepakkuma samaväärsete sobivate ravimite
hulgastpatsiendile soodsaimatravimit.
Lõpliku valiku pakutud võrdväärsete
alternatiivide hulgast teebpatsient ise.
Kui suur on hinnaerinevus võrdse

arst

sete alternatiivide

vahel?

Järgnevalt on toodud orienteeruvad
hinnaerinevused mõningate enamkasutatavate 75% (pensionäride puhul
90%) kompenseeritud toimeainete
korral. Hinnad on ajas muutuvad.
Esmakordselt välja kirjutatud ravimi korral küsida apteegist antud ravimi erinevaid saadaolevaid variante, et
patsient saaks tehaenda jaokskõige sobivama valiku. Ravimtaluvuse probleemide korral, aga pöörduda tagasi perearstile, kes leiab parima sobiva variandi
edasiseksraviks.
Kokkuvõtteks:
patsiendil on võimalik valida toimelt ja kvaliteedilt samaväärsete, kuid
erineva hinnaga ravimite vahel;
patsiendil on õigus küsida endale
soodsaimatravimit;
patsiendi valikuvõimalus võimaldab teharatsionaalsemaid valikuid.
•

•

•

90% soodustuse korral
retsepti kohta*

Patsiendi omaosalus

Odavama jakallima
ravimi omaosaluste
erinevus,
%

4.74

203%

2.24

pakend 20 mg N28 6.08
pakend 10 mg N30 15.04

20.42

912%

3.44

pakend 20 mg N28 39.94

59.85
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Kas Ambla vallas elab motospordimaailma tõusev täht?

Pärast

kahe ja poole aastast
pausi naasis Aravete noormees Kristen Pilv (18) taas motospordimaailma ning sai iseendalegi üllatuseks rohkem kui 20
võistlusel osaledes suurepäraseid
tulemusi.“Adrenaliinisaab kõvas-

Kristeni tulemused
möödunudhooajal:

Ja hüpped on vägevad!” põhjendab Kristen silmade särades,

ti!

mis teda selle maailma juures võlub.
Kogu suvise motospordihooaja Kristen Pilv võistlusrajal. Foto: Erakogu
peale on kokku 24 nädalavahetust,
millest peaaegu kõikidel nädalavanud oma edust. “Ma ise üldse ei arüsna keeruline operatsioon ära teha,
hetustel oli Kristen mõne võistluse vanudki, et nii hästi läheb. Arvan, et tuleks taas vähemalt aastane paus
stardis.Lisaks nädalakeskel tihedad olen rohkem keskendunud olnud ja motospordis,”räägib Lehar.Kui rantreeningud niikodu lähedal Aravete sedakõike väga tahtnud. Ja järgmine ne peaks veel korra tagurpidikäima,
aasta on tahtmineveel suurem!” rääei jää muud üle, kui tulebki kohe
krossirajal kui kaugemal.
gib Kristen, kes plaanib uuel hooajal operatsioonile minna.
Tahtejõud viibedasi
Eesti meistrivõistlustel osaleda, püüKõige enam puudust tunneb
Möödunud hooaja raskeimaks da MX 1klassis esikümnehulka tul- Kristen aga justkohalikust toetusest.
võistluseks peab Kristen kõige esi- la ja kõik stardivõidud noppida. “Ta “Paljud ei teagi, etKristen üldse sõion väga tubli startija,” kiidabLehar.
dab või seda, et Ambla motoklubi
mest krossi Kundas. “Pikk paus oli
viimasest võistlusest, kaks japool aasMX1 klassis tuleks tal rinda pista
on olemas,” ütlebLehar. Ka Kristen
tat,” märgib noormees. Sellegi pootunnistab, et mõnikord võiks rohEesti kõige tuntumate krossistaarilestoli hooaja algus võimas, sestKriskem olla toetust jakasvõi tunnustadega nagu Juss Laansoo, IndrekMäteni klassis võistles üle 30 sportlase,
gi, Lauri Lehtla, Jüri Triisa, Heido vat õlalepatsutust. Kristeni onu Kakelle seas noormees tuli neljandaks. Havam, AnderoLusbo. Lisaks Eesti jar püüab Soomest talle sponsoreid
leida, kuid senini on kõige suurem
Eesti hobikrossi sarjas osales takõigil meistrivõistluste sarjaleplaanib Kriskaheksal etapil, kus käis viiel korral ten osaleda ka TOP 200 sarjas ning osa kulutustest kaetud siiski pere
enda rahakotist. Ambla motoklupoodiumil ning seitsmel korral oli Soomes MX liiga võistlustel.
stardis kõige kiirem mees. Kokkubi tegemistesse on aga uskunud ja
võttes tuli ta MX B klassi võitjaks. Ootab rohkem toetust
neid erineval moel toetanud Meie
Kuidas pärast nii pikka pausi õnnesAugustis tabas teda ka vigastus. Reisid, Raxa Expert, Lex Teenused,
Rakveres trennis käies hüppas Kristus kohe nii võimsalt sõitma hakata?
Lex Rehvikoda, Crostic, MC-Sport,
ten ühe hüppe liiga pikaks ning
Hr Olev Peters, Hr Mart Bergman,
“Tahtejõud!” vastabKristen. Noormehe isa Lehar Pilv märgib kõrvalt, maandudes käis ranne tagurpidi. Lembit Nõlvak. “Suured tänud nei“Oleme palju arstide vahet jooksle kõigile!” ütlevad Kristen jaLehar.
et teadmised olid ju olemas õigest
Motospordi nimel,
tehnikast, kuid füüsiline vorm tuli nud ja viimane ortopeed küsis, miMaria Karumets
taastada.Kristen isegi oli väga üllatudaKristen tahabedasi teha, sest kui

Eesti Hobikrossiklubi võistlused MX B klassis:
13.aprill Kunda kevad 4. koht
4.mai Maardu kevad 6. koht
8. juuni Põlgaste 3. koht
29. juuni Türi 1. koht
28. juuli Munamäe Torn katkestas tehnilistel põhjustel
17. august Tihemetsa 2.koht
7. september Rakvere 2. koht
5. oktoober Saaremaa 2.koht
Kokkuvõttes Eesti Hobikrossiklubi MX B klassi 1. koht.
EMF TOP 200 võistlussari
2013
27. aprill Tallinn Open Maardus 1. koht MX B klassis
1.mai Põlva kevad tõstetiklassi MX 1, 13. koht
18. mai Kevadpealinn Türi 13.
koht MX 1 klassis
1. juuni Pärnu Kuningas 13.
koht MX 1
13. juuli Tihemetsa 9. koht MX 1
24. august Isad ja Pojad Räpinas 12. koht MX 1
21. september Karksi-Nuia 9.
koht MX 1
20. oktoober Tallinn Open Kosel 7. koht MX 1
TOP 200 sarja üldkokkuvõttes
8.koht, osalejaid kokku oli 293
Motoklubi
Korvikunnid
võistlussari 2013
16. juuni Aravete Hobby Open
klassis 3. koht
30. juuni Järva-Jaani MX Open
klassis 1. koht
24. august Põlgaste MX B klassis 1. koht
31. august Aravete MX B klassis 1. koht

Hea Järvamaalane!
l

Kultuuriministeeriumi

tee-

ma-aastate programmi raa-

järgmine,2014. aasta nimetatud liikumisaastaks.
Liikumisaasta eesmärk on suurendada regulaarse liikumisharrastusega tegelejate arvu, mille tulemusel paraneb Eesti elanikkonna
tervis ja kasvab töövõime.
Meie olulisemaks tegevuseks
on viia Eesti inimesteni teadmine,
et liikumisharrastusega saab tegeleda pea igal ajal ja kohas ning et
regulaarne liikumine peaks olema
iga inimese argipäeva lahutamatu osa. Tahame selleks tutvustada
erinevaid võimalusi liikumisharmes on

rastusega tegelemiseks ning kutsuda inimesi üles osa saama kõigest

sellest positiivsest, mida liikumine

pakub.
Liikumine

on kindlasti

üks osa
meie kultuuripärandist. Näiteks
rahvatants annab emotsioonide
kõrval ka piisava füüsilise koormuse, mis aitab olla kehaliselt tervem jaargielus tegusam. Siinkohal
kutsume ka pärandirahvast üles
innustama inimesi liikuma ning
korraldama uuel aastal erinevaid
liikumisega seotud tegevusi. Olgu
selleks siis uute liikumis-ja rahvatantsurühmade ellukutsumine või
siis näitekskodukandi kultuuri-ja

looduspärandiga tutvumisekskorraldatavate retkede või matkade
korraldamine. Järvamaa liikumisaastasai avatud 7. detsembrilPaide
Spordihallis, kus toimus Järvamaa
esimene Tervisefest. Liikumisaasta
avas Järva maavanem proua Tiina
Oraste koos Järvamaa liikumisaasta maskottide Miku ja Manniga.
Toredad tegelased hakkavad kõikidel üritustel kaasa lööma ja Järvamaa Spordiliit loodab väga, et
kõik järvalased mõtlevad ja tegutsevadvähemaltkorra nädalas selle
nimel, et enda tervisest hoolida.
„Liikumist ja Sportimist harrastav Järvamaa“ alustab oma esi-

'N&

iliWWAWSMSMJOM

TERVE EESTI EE577

üritusega juba 25. jaanuaril
kutsub
kõiki kaasa lööma toreja
dal Tammsaare rahvamatkal JärvaMadisel.
„Liikumisaasta 2014“ viib ellu
Eesti Olümpiakomitee. Infot liikumisharrastuse ja liikumisaasta
programmi kohta leiate www.
mese

liigume.ee.
Piret Reinfeld

Järvamaa Spordiliit,
projektijuht
piret.reinfeld@jarvasport.ee,
504 2105; 697
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AMBLA VALLALEHT

Valla spordielust

Detsembrikuu spordisündmused
2014. aastal jätkame traditsiooniliste spordiürituste läbiviimist
Ambla vallas, osaleme nii maakondlikel kui ka ülevabariigilistel võistlustel, jätkame ja laiendame spordialaste huviringide tööd, hoiame
sportlikke sõprussuhteid Soome
Vabariigi Taipalsaari vallaga. Loodetavasti jätkubka Aravete Spordihoone renoveerimine. Järgmisel aastal
jätkame hoone soojustustöödega ja
ehk leidubka vahendeid hoone sisetöödega alustamiseks.
EDU, TERVIST ja HÄID
ELAMUSI 2014. TALIOLÜMPIA AASTAKS KÕIGILE!

Võrkpalli Credit 24 Rahvaliigas
mängib Ambla Spordiklubi meeskond sellel hooajal Ida regioonis,

kus avamängus Narvas tuli tunnistadakohaliku meeskonna Põhjaranna VK/SK Energia Narva paremust
0:3. Järgminekohtuminekoduväljakul Aravete Spordihoones Ida-Balti/ Sillamäe meeskonnaga kujunes
võrdsete heitluseks, kus vaatamaTraditsioonilise korvpalli aastalõputurniiri esikolmik:
ta otsustava 5.geimi 8:1 algedule ei
suutnud meie meeskond mängu lõ- I BURGEEN, II ERKKO, III MAREK. Foto: R. Pihelgas
puni kontrollida, kaotas geimi 14:16
konna konkurentsis 8.kohale. Selle
4. KARLIS Karlis Valtin, Raija nii tuligi vastu võtta valus 2:3 kaodo Kangur, Heiki Siider, Taavi Viliturniiri parimaks mängijaks tunnistus. Ambla SK meeskonna ridades
tati Rene Puhke, kes seisis kindlalt
põld
on seni peetud kohtumistes män5. TIPP ja TÄPP Kevin Täpp, Paide Linnameeskonna väravasuul.
ginud Hannes Sepp, Rait Pihelgas, Kevin Puntso, TaaviLeinart
Triobet aastalõputurniiril TallinMeelis Matkamäe, Martin Tamlak,
TÄHELEPANU NOORED
6. BC ARAVETE Aare Jamna Kalevi Spordihallis osalesAmbla
Aksel Õunapuu, Rain Ots jaKrisKORVPALLISÕBRAD.
Vallameeskond III liiga kõige tugenes, Tõnis Voore, Rait Pihelgas, RaiAlates 10. jaanuarist alustame
to Fedoritsh. Järgmine kohtumine
do Rohi
vamal turniiril. 4-liikmelises alagrutuleb pidada jaanuaris võõrsil Jõhvi
7. RAIT Rait Ehrmann, Indrek pis kaotati hilisemale selle turniiri Aravete Spordihoones noorte
meeskonnaga Krabuli ja seejärel ju- Kaskpeit, Tõnis Ukkivi
võitjale JK Tondi meeskonnale 0:3, korvpallitreeningutega. Ootame
ba Narvaga kodus.
treeningutele korvpallihuvilisi
8. MART Mart Raaper, Romet SK Tääksi meeskonnale 0:4 ja viiTraditsioonilisel aastalõpu kiirUudeküll, Marek Jamnes
gistati FC Kiiu meeskonnaga 1:1 poisse jatüdrukuid vanuses 7-16
turniirilkorvpallis Aravete SpordiLisavõistluste võitjateks tulidPeening 1 punkt ja 4. koht alagrupis eluaastat. Treeningud hakkavad
hoones osales selaastal 8 võistkonda ter Kraavik harjutuses 3 tabamust ja rohkem mänge ei lubanud. Sellel toimuma reedeti kahes grupis
30 mängijaga. 2-s 4-liikmelises alaKristjan Laht, kes võitis nii 3-punkti turniiril mängis Ambla Vallamees- kell 15.00-16.30 ja 16.30-18.00.
turniirisüsteemis
avapeetud
grupis
visete võistluse kui ka sopsuvõistlukond koosseisus Marko Kõiv, Alar Treeningtasu on 3.30 eurotkuus.
meeskonda
Treeneriks on Aravetelt pärit Elapääseringi 2 paremat
se. Tänan Aravete Lilletuba, kes oli
Heinsaar, Kaur Lillevälja, Jako Kulsid medalimängudele ja 2 tagumist omalt poolt võitjatele välja pannud lamägi, UrmoKuningas, Indrek Luri Jõendi,kes ise mängib korvpalli
meeskonda selgitasid kohad 5.-8. ka kenad lilleõied.
miste, Aigar Lumiste, Jan-Are Nursi Ambla Spordiklubimeeskonnas.
Edasi mängiti play-off süsteemis,
Vajalikud on sportlikud vaheEesti korvpalli meistrivõistlusja Jörgen Vikat. Eesti Jalgpalliliidu
kus tugevamas nelikus võitsid pooltusjalatsid jasportlik riietus.
te I liiga põhiturniiril tuli Ambla
saalijalgpalli Rahvaliigas tuli Ambfinaalides võistkond ERKKO võist- SK meeskonnal võõrsil tunnistada la Vallameeskonnal avakohtumises
Esimene kogunemine on reedel
konna MAREK 26:24 ja võistkond Tartu Kalev/Estiko paremust 72:79. tunnistada Rapla
10.
jaanuarilkell 15.00.
Jani Jalkakooli pavõistkonna
BURGEEN
KARLIS Meie parimatena viskasid Erkko remust 4:16. Rahvaliiga turniiril on
TULE KORVPALLI MÄN30:7 ning nõrgemas nelikus võist- Linnas 23, Rauno Tikko 13 ja RaiGIMA JA VÕTA SÕBER KA
meie meeskonnal alagrupis veel 5
kond BC ARAVETE võistkonna doKuusk 12 punkti. Viimased3 põmängu janendest 3 toimuvadkodus KAASA!
Leo Matikainen
MART 28:20 ja võistkond TIPP hiturniiri mängu toimuvad jaanuaris Aravete Spordihoones.
võistkonna
RAIT 29:20. ja edasi järgnevad mängud juba vaja TÄPP
Kohamängudes alistas 7.-8.koha hegruppides, kus Ambla SK meesSpordiinfo JAAnuAriS:
mängus võistkond RAIT võistkon- konnal on headvõimalusedpääseda
na MART 22:11, 5.-6.koha mängus
K.08.01 k.19.30 Eesti MV korvpalL.25.01 k.17.30
Järvamaa MV
I liiga 8 tugevama turniirile.
võistkond TIPP ja TÄPP võistkonkorvpallis, Ambla SK
Viking
lis, Ambla SK Kuressaare BC HunLoodame uuelt aastalt ilusaid
did, Aravete SH-s.
Window, Paides.
na BC ARAVETE 19:17,3.-4.koha korvpallielamusi nii Eesti MV, EesK.08.01 k.20.45 Järvamaa MV K.29.01 k.18.00 Ambla SK SV suumängus võistkond MAREK võist- ti valdade Talimängude, Järvamaa
satamises 2.etapp (klassik. tehnika),
korvpallis, Aravete Plastrex, Paides.
konna KARLIS 23:14 ja finaalis Talimängude, kui ka
R.10.01 k.19.30 Eesti MV korvpalKangrumägi.
MV
Järvamaa
L.01.02 k.14.30
Järvamaa MV
lis, Ambla SK-KK RäpinaKotkad, Aravõistkond BURGEEN võistkonna mängudelt.
korvpallis, Aravete
vete SH-s.
Türi, Aravete
aastalõERKKO 30:28.Korvpalli
Ambla Vallameeskondtuli saaL.11.01 k.17.30
Järvamaa MV
SH-s.
Järvamaa MV
korvpallis, Ambla SK Koigi, Koigi L.01.02 k.17.30
puturniiri 2013paremusjärjestus: lijalgpalliturniiril Jõgeva NooKK 7, Aravete
korvpallis,
SH-s.
Ambla
SK
I BURGEEN Romet Rurus 96 Cup 7. kohale, kus viimases
K.15.01 k.18.00 Ambla SK SV suuSH-s.
se, Peeter Kraavik, Raido Kuusk,
kohamängus alistati Martin Reimi
satamises, 1.etapp (vabatehnika),
MeelisMatkamäe
Kangrumägi.
Jätkuvad Eesti MV korvpallis, Credit
Jalgpallikooli II võistkond 3:2 (2 väL.18.01
Eesti
Ta24
Rahvaliiga võrkpallis ja Eesti JL
k.10.00
valdade
Erkko
Linnas,
II ERKKO
ravat MarkoKõivult ja 1värav Kaur
limängudealagrupiturniiridkorvpalRahvaliiga saalijalgpallis, kus osaleTikko,
Laht
Rauno
Kristjan
Lilleväljalt). Meie meeskonna parivad ka Ambla Spordiklubi võistkonlis, kohtadel.
T.21.01 k.19.00
Järvamaa MV
III MAREK Marek Palandi,
nad ja Ambla Vallameeskond ning
maks mängijaks tunnistati Marko
JKHK, Tarbja nende mängude täpsem ajakava
korvpallis, Aravete
Sirgo Voore, Marco Palandi, IngKõiv. Paide Superkuma turniiril
selgub võistluste käigus.
SH-s.
mar Sau, HenriKroosmann
tuli AmblaVallameeskond 10võist–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–
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AMBLA SpordiKLuBi JA VALLA SpordiÜriTuSTE KALEndErpLAAn 2014
KORRALDAJA

KOHT

JAANUAR
15.01 k.18.00
29.01 k.18.00

Ambla SK suusatamise SV 1.
etapp, (vaba)

SK

Ambla SK suusatamise SV
2.etapp (klassika)

SK

Kangrumägi

Järvamaa MV korvpallis

SK

Aravete SH

Eesti MV korvpallis

Credit 24 Rahvaliiga võrkpallis

Aravete SH

SK

Eesti JL-uRahvaliiga saalijalgpallis vald

18.01

Kangrumägi

Eesti valdade Talimängude alagrupiturniirid

Aravete SH
Aravete SH

vald

Ambla SK suusatamise SV 3.etapp
SK
(vaba)

22.02 k.12.00

Madisepäeva suusasõit 9 km, 15
km ja 20 km,

Järvamaa MV suusatamises (vaba)
08.02 k.10.00

JärvamaaTalimängud

26.02 k.11.00

Järvamaa koolide MV suusatamises (vaba)

11.07 k.18.00

SK

Kangrumägi

Taipalsaari

Ambla SK rannavolle SV 2.etapp

SK

Aravete

SK

Aravete

SK

Aravete

Aravete RANNAVOLLE 2014 segapaarid

16.07 k.19.00

SK

Rava

18.07 k.18.00

Järvamaa MV rannavolles, M40+

SK

Aravete

19.07 k.12.00

Järvamaa MV rannavolles, MEHED, ASK SV 4.et.

SK

Aravete

Eesti MV jalgpallis

vald

Ambla
Koolistaadion

Eesti MV jalgpallis

vald

AmblaKoolistaadion

SK

Kangrumägi

SEPTEMBER

Järvamaa orienteerumise teisi-

09.09 k.18.00

SK

13.09 k.12.00

Toomas Berendseni X KV ja valla
MV 5-võistluses

vald, SK

Ambla

16.09 k.18.00

Ümber järve jooksu SV 5.etapp

SK

Käravete

18.09 k.18.00

Ümber järve jooksu SV 6.etapp

SK

Mägede

23.09 k.18.00

Ümber järve jooksu SV 7.etapp

SK

Rava

25.09 k.18.00

Ümber järve jooksu SV 8.etapp

SK

Preediku

Eesti MV jalgpallis

vald

AmblaKoolistaadion

Eesti KV ja MV korvpallis

SK

Aravete SH

12.10 k.12.00

Suusatajate
seeriajooksu+kepikõnni 1.etapp

SK

Kangrumägi

19.10 k.12.00

Suusatajate
seeriajooksu+kepikõnni 2.etapp

SK

Kangrumägi

26.10 k.12.00

Suusatajate
seeriajooksu+kepikõnni 3.etapp

SK

Kangrumägi

Eesti MV jalgpallis

vald

AmblaKoolistaadion

Eesti KV ja MV korvpallis

SK

Aravete SH

02.11 k.12.00

Suusatajate
seeriajooksu+kepikõnni 4.etapp

SK

Kangrumägi

09.11 k.12.00

Suusatajate
seeriajooksu+kepikõnni 5.etapp

SK

Kangrumägi

Eesti KV ja MV korvpallis

SK

Aravete SH

Credit24 Rahvaliiga võrkpallis

SK

Aravete SH

SK

Aravete SH

Kangrumägi
Aravete SH

Järvamaa MV võrkpallis

SK

Aravete SH

SK
SK

Aravete SH
Aravete SH
Aravete SH

MÄRTS
12.03 k.18.00

Ambla SK suusatamise SV 4.etapp
SK
(klassikasprint)

01-02.03

Eesti valdade Talimängud

vald, SK Jõhvi

Järvamaa MV korvpallis

SK

Aravete SH

Järvamaa MV võrkpallis

SK

Aravete SH

Eesti MV korvpallis

SK

Aravete SH

Kangrumägi

Credit 24 Rahvaliiga võrkpallis

SK

Aravete SH

Eesti JLRahvaliiga saalijalgpallis

vald

Aravete SH

05.04 k.12.00

Ambla valla KV võrkpallis, M 40+

vald

Aravete SH

23.04 k.19.00

Jüriöö teatejooks 5-liikmelistele
võistkondadele (3M+2N)vald

Ambla
alevik

Järvamaa MV korvpallis

SK

Aravete SH

Eesti MV korvpallis

SK

Aravete SH

Eesti MV ja KV jalgpallis

vald

Ambla Koolistaadion

päevak

OKTOOBER

APRILL

NOVEMBER

MAI

06.05 k.18.00

vald

vald, SK Koeru
koolid,
SK

k.12.00 Aravete CUP maastikurattasõidus

Ambla-Taipalsaari noorte jalgpallilaager

AUGUST

Eesti JL-uRahvaliiga saalijalgpallis vald

01.05

AmblaKoolistaadion

Aravete RANNAVOLLE 2014
M40+, M, ASK SV 3.et.
Rava Rahvatriatlon

12.07 k.12.00

Kangrumägi

Järvamaa MV korvpallis

Eesti MV korvpallis
Credit 24 Rahvaliiga võrkpallis

vald

JUULI

05.07 k.12.00

VEEBRUAR
19.02 k.18.00

Eesti MV ja KV jalgpallis

SK

Kangrumägi

DETSEMBER

Ümber järve jooksu SV 1.etapp
Ümber järve jooksu SV 2.etapp

SK

Käravete

08.05 k.18.00

SK

Mägede

13.05 k.18.00

Ümber järve jooksu SV 3.etapp

SK

Rava

Eesti MV korvpallis
Eesti JL-u aastalõputurniir saali-

15.05 k.18.00

Ümber järve jooksu SV 4.etapp

SK

Preediku

24.05 k.12.00

Ambla valla MV kergejõustikus

vald

Aravete

Eesti MV ja KV jalgpallis

vald

Ambla Koolistaadion

JUUNI

07.06 k.12.00
14.06 k.18.00

Liikumisaasta orienteerumine,
kepikõnd, matk, mängud
ASK rannavolle SV 1.etapp

27.12 k.12.00

Aastalõputurniirkorvpallis

3-liikm. võistkondadele

jalgpallis

Kangrumägi

SV

–

SK

22.06 k.12.00

Ambla Külaliiga 2014, Jaanipäeva
vald
jalgpall vanad-noored

28.-29.06

Eesti valdade XXII Suvemängud

Aravete
Arulageda

Credit24 Rahvaliiga võrkpallis

Aravete SH

seeriavõistlus

–

–

–

vald, SK Kose

–

ASK Ambla
–

vald

Aravete SH

MV meistrivõistlused
KV karikavõistlused
JL jalgpalliliit
SK spordiklubi
SH spordihoone
–

Aravete SH

Kalevi SH,
Tallinn

Eesti JL-u Rahvaliiga saalijalgpallis vald

LÜHENDID:
vald

SK

SK
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JUMALATEENISTUSEDEELKAMBLA MAARJA KIRIKUS

Õnnitleme jaanuarikuu
eakaid sünnipäevalapsi!
TARMU ERNA-IRENE 91
EROKHINA NINA 88
KALAMÄGI ANNA 88
VARINURM ALORA 86
ALJAMAA RITA 83
OTT ELLEN 82
SELGE ENNE-VALVE 82
KASE MILVI 81
LIIVLAID VILMA 81
KALAMANNILMI 81
PILV ANNA 80
VESTUNG ELLEN 79
TEOR ENDEL 79
FREIMANN OLEV 79
AUSMA ANTONINA 78

TAMLAK ANDLA 75
KLEMMER MILVI 74
VALTIN ENN 73
MÄE MAIMU 73
LIIVA HELGI 72
INGLIST AARDE 72
LANNUSALU INGE 72
LANGEPROON REET 71
RÕNGELEP EEDO 71
NIINEPZINAIDA 71
KÄES ENDLA 70

Palju õnne detsembrikuu
sünnipäevalaps
KIRSI ANTS 71

Pühapäeval, 5. jaanuaril
2014 kell 12
2. pühapäev pärast jõule
armulauaga
Pühapäeval, 12. jaanuaril
kell 12
Kristuse ristimise püha armulauaga
Pühapäeval, 19. jaanuaril
kell 12
2. pühapäev pärast ilmumispüha armulauaga
Pühapäeval, 26. jaanuaril
kell 12
3. pühapäev pärast ilmumispüha armulauaga
Pühapäeval, 2. veebruaril
kell 12

Issanda templissetoomise
püha ehk küünlapäev armulauaga
Pühapäeval, 9. veebruaril
kell 12
5. pühapäev pärast ilmumispüha armulauaga
Orelimänguga teenibkogudust AvePrints.
Ristimiste, leeri, laulatuste ja
matuste asjus võtta ühendustkoguduse õpetajaTõnu
Linnasmäe´ga telefonil
5647 1859.
Koguduse liikmemaksusaab
tasudaka panga kaudu:
EELK Ambla Maarja kogudus
1120132569.

TEATED
MÜÜA 3-toaline
soe ja avar korter
Aravete alevikus.
Korter asub maja
keskosas, teisel

korrusel.
Tel: 529 4787 Hele.
Ehitus-ja remonttööd.Tel: 5344 9657.

KuHu MinnA
17.01. 2014 kell 20.00 TANTSUÕHTU Ambla kultuurimajas.
Tantsuks Mati Band. Üllatused
valmistab näitering ANNE. Sellega
tähistab näitering oma 11. sünnipäeva. Pilet 4 eurot.Laudade
broneerimine tel: 525 3169 Ruth.
18.01.2014kell 14.00
Ambla valla eakateklubi Vokiratas peoõhtu Aravete Kultuuri-

majas.
Esinevad Koigi Kultuuriseltsi taidlejad, tantsuks mängib ansambel

MERVE, osalustasu 4 eurot. Oodatudkõik huvilised!
25.01.2014 kell 11.00
ARAVETE KANG 2014 Aravete
Spordihoones.
Kuuendat aastat järjest toimub
Aravete Spordihoones Aravete endise tõstesportlase Mati Kulmúle
pühendatud tõstespordivõistlus
ARAVETEKANG 2014, mille raames
viiakse läbi Järvamaa meistrivõistlused jaEesti meistrivõistlused
veteranidele.

Pangabuss
Kõik oma rahaasjad saate korda ajadaPangabussis!

Pangabussi peatused:
Roosna-Alliku
vallavalitsuse juures
kell 11.00–12.00
Ambla

I kvartalis
17. jaanuaril

kultuurimaja juures
kell 13.00–14.00
Tamsalu

kultuurimaja juures
kell 15.00–16.00

I kvartalis
8. ja22. jaanuaril

Bussist saate nõupangateenuste kohta,
tellida jakätte pangakaardi, makseautomaadist
omakontole sularaha kanda ja välja võtta, teha
arvuti abilmakseid, avada hoiuseid ja sõlmida
muid lepinguid.
Tutvuge Pangabussi sõiduplaani ning
finantsteenuste tingimustega aadressil
www.swedbank.ee. Lisainfot Pangabussi
teenuste,kellaaegade ja peatuste kohta
saate 24h telefonilt6 310 310.

LA
AMBLA

VALLALEHTALLALET

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

