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Eesti vabariik 96

Amblas peetakse taas lahingut

Möödunud

aasta

veebrua-

ri Ambla Vallalehest oli lu-

Volikogust

Vallavalitsuse
teated

geda Henn Soku artikkel 1918.
aasta 25. veebruari sündmustest
Amblas.
Meenutuseks, et nendele sündmustele eelnenud päeval oli välja
kuulutatud Eesti iseseisvus ja uudis
sellest jõudnud Amblasse. Seejärel
toimus 25. veebruaril Amblas taganevate punaväelaste ja Ambla Kihelkonna talupoegade ja omakaitse meeste vahel verine kokkupõrge.
Surma sai kolm meest Hans Rekka, Gustav Tiismann ja August
Matsberg. Nad olid kindlasti esimesed Eesti iseseisvuse eest hukkunud
Järvamaal,aga samas ka ühed esimesed Eestis, kes ohverdasid enda elu
vabariigi eest.
Tänaseks on küpsenud mõte taaselustada 96 aasta tagused sündmused ja mängida Ambla lahing uuesti läbi 22. veebruaril kell 14.00
Amblas, toonaste sündmuste paigus. Ajaloolise materjali põhjal on kirjutanud
lühinäitemängu Ain Kütt. Kaasa lööb Ambla
näitering Anne, sõjaajalooklubi Front Line,
Ambla Haridusselts, Kiigeland, teised abilised ja toetajad. Näitemängu ohjab ja liikumised seab Arlet Palmiste. Näitemängus peavad
punaväelased ja omakaitse mehed lahingu.
Toetab Kohaliku Omaalgatuse Programm,
Ambla Vallavalitus, Front Line.
–

Perearst annab
teada

Piibe konverents

Sääsküla 450

Koolinoorte
ettevõtmised

Noorsuusatajatest

Ootame kõiki huvilisi, kes tahaksid osaleda
võitlejatena mõlemal poolel!
Vello Teor Ambla Haridusselts

front une
REGIONAALARENGU TOETUSEKS

Eesti Vabariigi 96. aastapäeva sündmused
Ambla vallas 24. veebruaril:
Kell 12 Jumalateenistus Ambla Maarja kirikus, millele järgneb lillede asetamine Vabadussõja ausambale.

Spordielu

Teated ja reklaam

Kell 13.30Aravete Keskkooli aulas Eesti Vabariigi 96. aastapäevale pühendatud kontsert-aktus. Esineb Maarja-Liis Ilus, kitarril saadab Marek Talts.
Lugupeetud Ambla valla elanikud!
Olete kõik oodatud sündmustest osa
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Head Vabariigi aastapäeva!

Kahekümne

neljandal veeb-

ruaril 1918.aastaloliainukordne päev meie vabariigile.

Nendel kaugetel aegadel võtsid meie esiisad kohustuse ja vastutuse luua vaba demokraatlik
riik, kus inimesed tegid ennastsalgavat tööd ning millel puudus
enesekasu. Oli vaid unistus, kuhu
poole püüelda. Nendest aegadest
on kohe möödas 96 aastat ning
me tähistamekõik koos oma esiisade raske töö vilju.Aga kas hindamemeile välja võideldud privileegi?
Kohati tundub, et räägitakse mitmest riigist on riik ja on
meie! Oleme identiteedikriisis.
Kodanikud ei usalda enam po-

Vallavolikogust

liitikuid ega usu demokraatiasOleme panustanud palju tööd arutamine eikäi käsikäes, iga mise. Tänapäeva kiire infovahetus
nisteerium vaatab oma haldusala
ja jõudu suurte eesmärkide täitmisesse. Oleme Euroopa Liidu ning suurt tervikut sageli ei nähja -liikumine tekitavad olukorta ega taheta prognoosida. Mõlera, kus vale liigub kiiremini ning
ja NATO liikmed. Meid tuuakelab kauem kui tõde. Meedias se eeskujuks teistele, meil on korma plaani juures ei tohi unustada
valitsevad negatiivsed ja musta- ras majandus ja väikeseim võla- laiema üldsuse soove ning soovad lood, mille valguses saab kahkoormus Euroopa riikides. On vitavat terviklahendust, millest
justada ühiskond ja riik. Lennart aeg teha tööd iseenda ja rahvaga. sünnib rohkem kasu kui kahju.
Meri on öelnud: „Võib olla opoPeame vaatama enda sisse ning
Võime eestlastena olla uhked,
sitsioonis valitsusega, aga mitte mõtisklema selle üle, kas meil oleme saavutanud palju, kuid
riigiga, mitte riigi ideega“. On valitseb võrdsus elada ja teosta- suur tööpõld ootabmeid veel ees.
olemas üks riik, mitte mitu. Riida ennast, olenemata sellest, kus Ärgem unustagem, et kui me ise
ma
moodustame
kõik
suured
elan? Meil on väike ja opera- hoolime endast jaoma riigist, siis
gi
ja
väikesed, noored ja vanad. Olutiivne riik, aga hoolimata sellest hoolivad ka teised meist. Olgem
line on, et peab muutuma polii- kavandavad erinevad ministee- rohkem positiivsed ning märgatiline kultuur, peame panustama riumid reforme, mis mõjutavad kem häid asju.
oma riiki ennastsalgavalt üldsuse meie igapäevaelu. Heaks näiteks
Õnnitlen Teid Isamaa sünnihuvides, nagu tegid seda meieesion hariduse ja omavalituskorralpäeva puhul!
vanemad.
duse reformid. Nende plaanide Rait Pihelgas Ambla
-

veevärgi ja -kanalisatsiooni

sea-

dusega.
4. Seati hoonestusõigus AS-

16. jaanuari 2014 istungil:
1.Kinnitati Ambla Vallavolikogu
18. detsembri 2013.a protokoll.
2. Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni (ÜVK) veeteenuse tasudest
lähitulevikus andis ülevaate AS
Paide Vesi juhatuse liige Jaan Madis. Ülevaade oli volikogu liikmetele informatiivne.
3. Muudeti Ambla Vallavolikogu 18.01.2001.a määrust nr 1
„Ambla valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni eeskiri“. Määruse
muutmine oli tingitud selle vastavusse viimise vajadusest ühis-

i Paide Vesi kasuks

Ambla vallale kuuluvale kinnisas-

jale lähiaadressiga

Järvamaa,

Ambla vald, Märjandi küla, Käravete reoveepuhasti, katastri13402:001:0324,
tunnusega
pindalaga 1492 m2, sihtotstarbega jäätmehoidlamaa. Hoonestusõiguse tähtaeg 99 aastat.
5. Ambla valla 2014.a eelarve I

lugemisel otsustati määrata juhtivkomisjoniks majandus-ja eelarvekomisjon.
6. Järvamaa arenguleppe 20142020 eelnõu suunati arutamiseks

ja ettepanekute tegemiseks volikogu komisjonidele.
7. VastavaltAmbla Vallavolikogu
20. novembri 2008. a määrusele
13„Ambla valla teenetemärgi
statuut”, otsustati välja anda üks
teenetemärk ja kinnitati teenetemärgi kavaleriks aastal 2014 Priit
Grünthal.Tähtajaks esitati kolm
kandidaati.
8. Kinnitati revisjonikomisjoni
2014.a tööplaan.
9. Muudeti Ambla Vallavolikogu 22.12.2005.a määrust nr 16
“Ambla Vallavolikogu revisjonikomisjoni töökord”.
10. Eesti Maaomavalitsuste Liidust (EMOL) kutsuti tagasi
nr

Ambla valla senised esindajad.
Ambla Vallavolikogu esindajaks
nimetati volituste tähtajaks Eesti Maaomavalitsuste Liidu Maapäevale Harri Lepamets ja tema
asendajaks Vello Teor ning Ambla Vallavalitsuse esindajaks Rait
Pihelgas, tema asendajaks Andrus Mikson.
11.Kinnitati AmblaVallavolikogu 2014.a tööplaan.
Soovin Vallavolikogu nimel
ilusat talve jätku ja õnne Eesti
Vabariigi 96-nda sünnipäeva

puhul!
Harri Lepamets
Ambla Vallavolikogu esimees

2014. aastal muutus toimetulekutoetuse piirmäär

Vastavalt

2014.

aasta

riigi-

eelarve seadusele on toimetulekupiiri määr 2014. aastal üksi elavale inimesele või

perekonna esimesele liikmele
90 eurot kuus. Perekonna teise ja iga järgneva liikme toimetulekupiiri suurus on 72 eurot

kuus.
Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või
perekonnal, kelle kuu sissetulek pärast sotsiaalhoolekande
seaduses sätestatud tingimustel arvestatud eluruumi alaliste kulude mahaarvamist on alla

kehtestatud toimetulekupiiri.
Sissetulekuna
arvestatakse
kõiki üksi elava inimese või perekonna tulusid, mis ei ole erandina seaduses välja toodud. Näiteksarvatakse sissetulekute hulka
saadud töötasu, peretoetused (v.a
kolmanda ja järgneva lapse lapsetoetus kahe lapsetoetuse määra
ulatuses iga nimetatud lapsetoetust saava lapse kohta), töötuskindlustushüvitis, töötutoetus,
saadud elatis, elatisabi, pension,
puudega vanema toetus, tulumaksu tagastus, muu sissetulek.
Toimetulekutoetuse arvesta-

misel võetakse (eluruumi sotsiaalselt põhjendatud normi ning
kehtestatud piirmäärade ulatuses) arvesse järgmised jooksval
kuul tasumisele kuuluvad eluruumi alalised kulud: tegelik
korteriüür või hooldustasu; kütteks ja soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia või kütuse
maksumus; tarbitud vee jakanalisatsiooniteenuste maksumus;
tarbitud elektrienergia maksumus; tarbitud majapidamisgaasi maksumus; maamaksukulud,
mille arvestamise aluseks on
kolmekordne elamualune pind;

hoonekindlustuse kulud, mis on
arvestatud kasutatavale eluruumile; tegelik olmejäätmete veotasu.

Eluruumi sotsiaalselt põhjen2 iga
datudnormiksloetakse 18m
perekonna liikme kohta ning li2 perekonna kohta. Elusaks 15m
ruumi alalistekulude piirmäärad
kehtestab kohaliku omavalitsuse
volikogu sellises ulatuses, et oleks
tagatud isiku inimväärne äraelamine.

Täiendav info sotsiaalnõunikult telefonil 383 4242 või

emailiteel katre@ambla.ee.
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Ambla Vallavalitsuskuulutab välja konkursi Aravete Spordi-jaTervisekeskuse 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
toitlustus-ja majutusteenuse osutamiseks;
kohtunike maja; kardirada; bokside ala; las-

Üürile antav

ketiir.
Kinnistu üürile andmise tähtaeg on 3 aas-

tat.
Üürile andmise tingimused:
Üüri alghind on 640 eurot kuus, mis ei si-

saldakindlustuskulusid.
Üürnik kohustub üüripinda kasutama
spordiürituste ja muude kultuuri-ja rahvaspordiürituste läbiviimiseks, kardispordi
võistluste, motospordi võistluste, seminaride jms ürituste läbiviimiseks, toitlustusja majutusteenuse osutamiseks.
Pärast üürile andmist Üürniku poolt soetatud täiendav sisustus ja inventar jäävad
Üürniku omandiks.
Üüritud pinnaga seotud järgnevad kulud:
kindlustus, tehniline valve, ATS-i (automaatne tulekahjusignalisatsioon) hooldus,
koormised ja maksud tasub Üürnik üürilepingu sõlmimisest alates igakuuliste Üürileandja arvete alusel. Üüri hakkab Üürnik

maksma alates üürilepingu sõlmimise hetkest.
Suusaraja valgustuse kulud tasub Üürileandja.
Kõiki ehitustöidkinnistul teostatakse koos-

kõlas Üürileandjaga ja lähtudes seadusandlusest.
Üürnik peab tagama kehtivatest õigusaktidest tulenevadtuleohutusnõuded.
Üürikonkursil osalemise tingimused:
Üürikonkursil võivad osaleda kõik juriidilised isikud, kes ei ole maksu-ega aruandevõlglased ning on olnud vähemalt 2aastat
tegevad. Üüripakkumus tuleb esitada kinnistule tervikuna.

Konkursil osalemiseks tasuda Ambla Vallavalitsuse IBAN formaadis kontonumbrile
EE 222200001120105842 Swedbank AS-is
osavõtumaks 100 eurot (ei tagastata) ja

muste avamine toimub 18.02.2014 kell
10.00 Ambla vallavalitsuse istungil.

Pakkumise dokumendid:
Vabas vormis avaldus, kus on märgitud
järgnevad andmed ja lisadokumendid:
-

konkursil osaleja nimi, aadress, registri-

kood;
pakkumise tegemise kuupäev ja konkursil osaleja allkirjaõigusliku isiku allkiri;
(esindaja puhul lisada notariaalselt kinni-

tatud 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 sei-

tagatisraha 2000 eurot hiljemalt 17.veeb-

suga.

ruariks 2014.
Konkursil mittevõitnud osalejatele tagastatakse tagatisraha 3 tööpäeva jooksul pärast konkursi tulemustekinnitamist.

Edukaks osutub suurima üürihinna pakku-

Pakkumus esitatakse Ambla Vallavalitsuseleaadressil Lai 22, 73502Ambla hiljemalt
17.02.2014 kell 12.00 suletud ümbrikus,

Rait Pihelgas,
50 51 762

märgusõnaga „Üürikonkurss” hoiatusega
„Mitte avada enne 18.02.2014”. Pakku-

näidis on kättesaadav Ambla valla veebilehel www.ambla.ee juhtimine-hanked.

ja.
Kinnistu ja muude tingimustega tutvumi-

ne eelneval kokkuleppel:
vallavanem 383 4240,
Üürikonkursi tingimused ja üürilepingu
–

Perearst Enn Sults annab teada
perearsti lahkumisega Albu vallast soovis Terviseamet, kes korraldab juba
üle aasta vabariigis perearstiabi, et võtaksime oma nimis-

Seoses
tusse

Aravetele juurde kuni

200 Albu vallaelanikku.

Tegime seda aasta alguses ja
nüüdseks on nimistu piirsuurus
täis ja lähiajal me enam kedagi
juurde võtta ei saa.
Parema töökorralduse

saa-

lume seda aega mitte kuritarvitada neil,kes ei ole erakorralised.
Soovitatav helistamise aeg
arstile telefonidel 383
2072 ja 5646 1309 on kell
12.30-13(varem oli 12-13,kuid
et pea iga päev läks vastuvõtt üle
aja ja lihtsalt ei suuda korraga
haigeid vastu võtta ja telefoniga
vestelda, lühendasime seda aega), peale seda pean tegema kojukutseid,kui neid on.
Marika Luiskile soovitatav
helistamise aeg telefonidel 383
2072 ja 5645 3018 on kell 1314.Kui ei ole võimalik helistada
justselajal, palun jätke oma kontakttelefon ja helistame esimesel
võimalusel ise tagasi. Kojukutsed palun anda kindlasti enne
kella 13. Teisipäeviti palun anda
otse

vutamiseks on vajalik Aravetel
etteregistreerimine alates käesoleva info avaldamisest vallalehe
kaudu.
Võimalik, et tekivad järjekorrad, kuid üritame hakkama saada
seaduses lubatud piiride raames.
Igal tööpäeval on planeeritud 1
tund ka etteregistreerimata erakorraliste haigete jaoks,kuid pa- kojukutsed varakult,

et

jõuaks

need enne õhtupoolset vastuvõttu ära teha. Juhul, kui on tekkinud tõsine terviserike (insult,
valud rinnus, äge kõhuvalu jne)
või trauma, peab koheselt kutsuma kiirabi telefonil 112 ja mitte
ootama jääma, et perearst tuleks
üle vaatama haiget päeva jooksul.
Kuna kodus on perearstil-õel abi
andmine piiratud, enamasti piirdub visiit vestluse-läbivaatlusega,
soovitataksekaaluda üha rohkem
võimalust ikkagi ise kohale tulla
või lasta ennast tuua.
Kasutada võib ka meiliaadresse: ennsults@hot.ee ja marika.luisk@mail.ee, kuid on

juhtunud, et arst või õde on ära
koolitusel või puhkusel ja kirjas antud soov jääb samal päeval täitmata.
Vastuvõtuajad Aravetel:

Esmaspäeviti kella 8-9 erakorralised ja 9-12 etteregistreeritud ajad
Teisipäeviti kella 14-15 erakorralised ja 15-17.45 etteregistreeritud ajad
Kolmapäeviti kella 8-9 erakorralised ja 9-12 etteregistreeritud ajad
Neljapäeviti kella 8-9 erakorralised ja 9-12 etteregistreeritud
ajad
Reedeti kella 8-9 erakorralised
ja 9-12 etteregistreeritud ajad
Kolmapäeviti on arst Amblas ja
siis on Marika Luisk üksi tööl
Aravetel.
Soovime kõigile Ambla valla elanikele head tervist!
Lugupidamisega
Enn Sults

Tähelepanu!

Jaanuarikuu lehesavaldatud vallavanem Rait Pihelgase artiklist “Meenutades aastat 2013” oli osa tekstist eksikom-

bel välja jäänud. Täispikka korrigeeritud artiklit on võimaliklugeda www.ambla.ee“Vallaleht 2014” jaanuar (muudetud) ning www.eestielu.ee Ambla valla leheküljel.
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Esimene PIIBE KONVERENTS
Sääsküla 450
Piibe
ehk Jäneda Konverentsikeskuses 21.
mõisa on esmakordseltmainitud juba 1282.a,
Ajalooline
Albu
Vana Tartu –Tallinn maanmärtsil. Konverentsi korraldab Piibe
mis teeb
Järvamaa vanimamõisa.
–

maantee

nn

temast

läbi Harju-, Järva-,
Lääne-Viru, Jõgeva-ja Tartumaa ja
mis ühendab 15 omavalitsust, on
paljudele valdadele ainsaks teeks,
tee, mis kulgeb

mille kaudu peetakse sidet ülejäänud maailmaga.
Järelikultselle tee kvaliteet jahooldus, samuti avalikkuse teavitamine
trassil paiknevatest loodusressurssidest, ajaloo-ja kultuuriobjektidest
ning kohalike inimeste aktiivsusest
on ülimalt tähtsad investorite leidmiseks, turismi ja muu ettevõtluse
arendamiseks, mis lõppkokkuvõttes
tagab jätkusuutliku arengu ja siin
elavatele inimestele normaalse elu.
Idee ja eesmärkide elluviimisel on
oluline kaardistada hetkeolukord
ja seada samme tulevikuks. Samuti
on oluline koostöö suurendamine
ettevõtjate vahel. Siit tärkaski idee
Piibe konverentsi korraldamiseks.
Esimene Piibe konverents toimub

Maantee Arendamise MTÜ.
Ootame konverentsile kõiki piir-

konna ettevõtjaid, kodanikeliikumiste, omavalitsuste, maavalitsuste ja riiklike organisastioonide
esindajaid. Konverentsi päevakava
on mitmekeskine alustades Maanteeameti esindajate ettekannetega
ja lõpetades ajalooliste ülevaadetega
Piibe maanteest.
Konverentsiga samal ajal toimub
ka piirkonna toodete ja teenuste
sõbralaat. Sõbralaat seepärast, et laada eesmärgiks on eelkõige sõbralike
suheteloomine japartnerite leidmine. Konverentsipäeva lõpetab pidu
Musta Täku Tallis. Peo eesmärgikski on eelkõige osalejatele võimaluse
andmine vabas vormis suhtlemiseks.
Info: Arlet Palmiste

MTÜ Piibe Maante Arendus
5344 5996

PIIBE KONVERENTS
21. MÄRTS 2014 JÄNEDAL

KAVA
Konverentsi modereerib Arlet Palmiste

9.30

–

10.00Kogunemine

10.00

Avasõnad

10.15

Ülevaade tänasest Piibe maanteest
MTÜ Piibe Maantee Arendus juhatuseliige Arlet Palmiste

11.00

Maantee kohaliku elu edendajana
Järva-Jaani vallavanem Arto Saar

11.30

Piibe maantee turismitee
EAS Turismiarenduskeskuse Kristiina Jors
–

12.00

Lõuna

14.00

Teehooldusest Piibe maanteel
Maanteeameti peadirektori asetäitja Toomas Tootsi
Tuleviku investeeringudPiibe maanteel
Maanteeameti ehitusosakonna juhatajaAivo Salum
Loodus ja matkateed Piibe maantee veerel
RMK Aegviidu Loodusmaja juhatajaTiina Paltser

Samaaegselt avatud infolauad. Tutvustatakse kohalikke tooteid.

15.15
16.00

Kohvipaus

16.30

Ülevaade Piibe maanteekujunemise ajaloost
Koduloolane Valdo Proust
Kahe kantsi vahel kuidas liiguti muinasajal Jäneda ja Jägala linnuste
näitel. Janek Safranovski. MTÜ JägalaLinnamägi

17.15

17.45
18.00

-

Lõpetamine

Pidulik õhtusöök Musta Täku Tallis
Esinevad:
Aleksander Bondareff (kitarr)
Rahvatantsurühm Kakerdajad

Enamuses on ka ümbruskonna külad kuulunud just
Albu mõisa alla, kuid on olnud perioode, kus külad käisidkäest kätte erinevate omanike vahel. 1564.aolikäimas
Liivi sõda jaLiivi ordule, kes oli oma tegevuse sisuliselt
lõpetanud, kuulunud külad Albu mõisa ümbruses anti
mõisale üle. Selle kohta on olemaska kirjalikud andmed
ja just seal on esmakordselt tänast Sääsküla mainitud, tollalküll teise nimekujuga. Seega on põhjustkäesoleval aas-

tal tähistada Sääsküla 450. aastapäeva.
Veidi küla ajaloost. Sääsküla küla territooriumil teostatud kaevamistel on leitud inimasustuse jälgi juba II aastatuhandest eKr. Praegune Sääsküla on tekkinud kolme
ajaloolise küla Lohala, Sääsküla ja Aniste küla liitmisel
ENSV ÜlemnõukoguPresiidiumi seadlusealusel 1977.a.
Samal aastal viidi küla Albukülanõukogu alt Amblakülanõukogu alla.
2003.a anti Sääskülale Järvamaa aasta küla nimetus.
Sääsküla külal on oma lipp, vapp, tunnuslaul ning arengukava. Sääsküla Külaselts on välja andnud küla ajalugu
tutvustavad trükised ”Lohala küla perede lood” (2006)
ja ”Sääküla oja kallastel” (2009). 2007.a korraldatud pärandkultuuri inventuuri tulemusena selgus, et Ambla
vallas on säilinud ligi 40 rehielamut, suur osa neist (10)
Sääskülas: Kalamäe, Kuke, Vana-Hansu, Sinika, Lepiku,
Arulepiku, Andrese, Taneli, Lepa, Pajuaugu. Seetõttu on
kogu küla tervikuna üks suur vaatamisväärsus oma hoolitsetud väljanägemisega, kuhu igal aastal lisandub midagi uut. Külatee ääres asuvad lipuplats, teadete tahvel,
kunstnik Ebe Trambergi joonistatud külakaart, kauguste määraja ja külarahva ühistööna valminud üle Sääküla
oja viiv Ilmi sild. Tee ääres tervitab läbisõitjaid Taavi Pirki
2009.a valminud puuskulptuur ”Sääsküla perepuu”. Külas on olemas lastemänguväljak, kelgumägi, suvine külamaja japeoplats.
Paljud juubelikalendrisündmused pole veel oma õiget
kuupäeva leidnud, kuid eks needki saavad varstikindlaks
määratud. Teada on, et 15. veebruarilkell 12 avame külamaja juurespidulikult uue kelgumäe. 2013.a vedasid
suured autod pinnast kokku ja sellest sai päris suur küngas, kus lastel turvaline kelgutada liug ei lõpe sõiduteel
ja puud ei sega samuti. Avaüritusel toimuvad võistlused,
tehakse saanisõitu, pakutakse sooja jooki ja kõlab muusika. Oodatud kõik, kellel vähegi soovi talvellustida. Tuleks vaid lund. Avaüritust toetab rahaliselt Kultuurkapitali Järvamaa ekspertgrupp.
Suur juubeliüritus ja külakokkutulek toimuvad 9.
augustil külaplatsil. Selle kuupäeva võivad kõik, kellel
Sääskülaga sidemed, juba endale kalendrisse sisse kanda,kui suure pidupäeva. Päris täpselt veel ei tea, mis toimuma hakkab, kuid ilma üllatuste ja avamisteta see päev
kindlasti ei möödu. Lisaks on plaanis ka suvine spordivõistlus ja oodata on erinevaid tuntuid külalisi oma programmidega.
Kutsuks siinkohal külarahvast aktiivselt kõigist üritustest osa võtma jasamuti hoolitsema oma kodu hea väljanägemise eest, sest ootame sellel aastalkülla paljukülalisi.
–

–

Arlet Palmiste

külamees
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Mesimummid toidavad linde ja loomi
on tõeline talv, küll
Väljas
vähese lumekattega, kuid

20

miinuskraadiga. Meie
sõbrad linnud istuvad akna
all puuokstel ja vaatavad sisse. Küllap nad teavad, et varsti kaetakse neile toidulaud.
Rasvapalle ja seemneid võetakse ikka hommikuti laste
pooltkaasa. Pidu toidulaual on
vahva toast jälgida, tunda linde
ja neid kirjeldada. Lapsed teavad, et linnud ei saa lume alt
toitu kätte ja inimesteabi ootavad kõik väikesed sulelised.
Ka metsloomad vajavad pakasega abi. Nende toidulaudki vajab täiendamist. Igal aastal käivad vanemate rühmade
lapsed metsas. Loomadel on
kindlad kohad, kus nad on harjunud maiustamas käima. Et
mitte ekselda ja asi põnevam
oleks, kutsusime ka jahimehe
kaasa. Algas sõit metsa. Onu
Arvi näitas meile lume peal

Keskmine rühm metsas koos jahimees Arviga
Suur tänu jahimees Arvi
tas, mida siis teha, kui oleme
loomade jälgi ja selgitas, kellele need kuuluvad. Saime teada, metsa eksinud ja kuidas abi Luugile, kes sisustas meile humida metsloomad söövad ja kutsuda.
vitava päeva ning täname Enno
miks on neile lisatoitu vaja.
Täname Eliisa, Iirise, Kristy, Roosi, kes meid metsa sõidutas.
Rasmus ja Kaspar uurisid, Lisette, Mattiase ja Uko Steni
Malle Allika ja Ene Roostalu
kuidas metsseakari põgeneb peresid, kes olid lastele toidukoMesimummide rühma
huntide eest. Onu Arvi selgitidloomade jaokskaasa pannud.
õpetajad

Jaanuar Aravete Keskkoolis

Jaanuarikuu

sündmuste märksõnadeks olid sel korral muusika,
tort janäitemäng.
8. jaanuaril käisid Aravete Keskkoolis Koolikontserdite sarja raames esinemas muusikud Jalmar Vabarna ja Lauri Õunapuu. Tunni aja

jooksul mängisid nad erinevaid rahvapille nagu näiteks Hiiu kannel,
lõõts, torupill ja kitarr ning laulsid
sinna juurde. Vahepaladena lauludele sai kuulata lõbusaid tõestisündinud lugusid. AKK õpilastele see
väike kontsert meeldis, eriti agaralt
plaksutasid muusikutele väiksemad
lapsed.
22. jaanuaril toimus koolis üritus
nimega Maitsev Näitemäng. Vastavalt reeglitele pidi iga klass küpsetama tordi, mille välimus seonduks
nende poolt esitatava lühikese näitemänguga. Võitjaks osutus igast vanusegrupist see klass, kelle tort oli
maitsvaim ning näidend põnevaim.
Parimad selgitas välja asjatundlik
žürii, kuhu kuulusid AKK endine
õpetaja Kettrud Väisanen, AKK ÕE
president Jaagup Aland ning Ras-

mus Merivoo, kes on tuntust kogunud nii režissööri kui stsenaristina.
Oma sõna said sekka öelda ka õpilased ja õpetajad, kellel oli võimalik
lemmiku poolt hääl anda.
Oli näha, et klassid olid põnevate hõrgutiste küpsetamisega vaeva
näinud, samuti oldi hoolikalt valmistutud näidendi esitamiseks. Saalisviibijad said kaasa elada nii ühiskonnakriitilistele kui anekdootlikele
näitemängudele. Ühes etenduses parodeeriti koguni haridussüsteemi.
Võistlusest võtsid osa ka õpetajad,
nende esituses sai nautida nukuteat-

rit.
Kui kõik näidendid olid vaadatud
ja tordid söödud, kuulutas žürii välja

võitjad:
1.-4.klass: 1. ja 3. klassi ühisesitus„12 kuud“
5.-8. klass: 6. klass-„Punamütsike“
9.-12. klass: 11. klass-„Mis juhtuks, kui õpetajal oleks täiestisuva“
Veebruaris peetakse Aravete koolis sõbrapäeva, samuti plaanime tähistada Eesti Vabariigi aastapäeva.
Silja Ratt 12. klass

1. ja 3. klassi ning 6. klassi küpsetised
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Jää hüvasti Lembit Õun...

Kaheksateistkümnendal

jaanuaril 2014. aastal
saadeti Aravete Kultuurimajast oma viimsele teekonnale kauaaegne kultuuritöötaja ja endine eakate klubi
eestvedaja LEMBIT ÕUN
(25.11.1931-12.01.2014).

Kargel talvehommikul kultuurimajja sisenedes värises
hing sees, me polnud isiklikult kunagi kohtunud Lembitu vennalastega... Nii palju
küünlaid korraga põlemas pole see maja veel näinud. Saali,
sarga ümbrusesse, asetati üksteise järel pärgi, leinakimpe,
lilli. Lembitut tunti ja teati kui
suurt lilleaustajat. Kõik oli lähedaste poolt nii hästi korraldatud, leinatseremoonia oli
väga ilus. Lembituga olid hüvasti jätma tulnud ta lähedased, endised kultuuritöötajad,
sõbrad, eakate klubi kaaslased
ja teised tema austajad.
Hing kriipis sees, kui leinatalituse läbiviija kõneles
muusika saatel...
Joosep ja Rosalie Õuna poolt
Mägisele Koplisse rajatud suur-

talus sirgusid kaheksa last:
kuus venda ja kaks õde. Viienda lapsena sündis peresse poeg
Lembit.
Koolihariduse omandas ta
Aravete 8-klassilises koolis, raamatupidaja kutse Ambla Põl-

lumajanduskoolis.
Lembitu esimeseks töökohaks
sai 19-aastasena 1950. aastal
Tapa Rajooni TK Rahandusosakond, kus ta töötas Aravete
külanõukogu maksuagendina.
1953. aastal võeti ta tööle Tapa
Rajooni TSN TK Põllumajanduse ja Varumise Valitsusse varumisosakonna varumisagendina.
26. aastaselt, 1956. aasta 1.
septembril alustas ta töötamist
Aravete Rahvamaja juhatajana. Sellest ametist sai kutsumus
ja töö 1996. aasta 31. jaanuarini, mil ta jäi väärikalt vanaduspensionile. Kultuurimajast
sai tema teine kodu, kultuuri-

Lembit Õun
13.augustil 2011
Aravete Kangrumäel
XX Huumoripäevast
Reporterile
intervjuud andmas.
Foto: AnnikaRohi

valdkonnas tegutsemisest eluguses oli Lembit nõus Vokitöö ja kodukandi rahvast head ratast veel aastakene edasi
sõbrad, kaaslased kogu eluks. veeretama...
Aravete rahvas tantsis, laulis
Tänaste eakate klubi Vokiratas eestvedajad Tiit jaHelleja lustis alati laulu-ja tantsupidudel, järjepidevalt toimus Leonide Anton oma järelhüümidagi vahvat Kangrumäel des: Igaühele meist on antud
ja traditsioonilised olid eakate aeg tulla, olla ja minna...
klubi Vokiratas õdusad õhtud, Aeg ja aastad on armutud, sest
mille ringijuhina tegutses ta saatuse karm käsi võib katkesalates 01.02.1996 kuni haigestada kõik plaanid nii sekkus
saatus ka Lembitu plaanidestumiseni 2013. aastal.
Teda iseloomustas pühenduse, kui raske haigus teda voodi
mine, kogu hinge ja armastukülge aheldas. Kogu selle aja
sega tegutsemine. Inimesena ihkasid Lembitu süda ja hing,
oli ta diplomaatiline, takti- et teda tõstetakse ratastooli ning
tundeline, optimistlik, leplik, tuuakse Kangrumäele suvisekannatlik, hea inimesetundja, le huumoripäevale ja siia saali
osavõtlik ja alati vastutulelik meie klubi peoõhtutele. Ta elutöö oli ju siin.... Täna ta omaaitaja.
Tema pühendumine kulmoodi saigi siia saali, sest siin
tuuritööle ei jäänud märkaoleks pidanud toimuma meie
mata...
jaanuarikuu peoõhtu.
Lembitu lähedastele ja eaJärvamaa Omavalitsuste Liit
tunnustas Lembit Õuna tegekate klubile on palunud kaasvust elutööpreemiaga 2006.
tundeavaldused üle anda
aastal ning 2008. aastal pälvis Järvamaa Pensionäride KoonLembit kui kauaaegne valddise juhatuse esimees pr Mare
konna eestvedaja Ambla valla Veermaa, samuti pikaaegsete
sõprusklubide juhid: Rakvere
teenetemärgi.
Veel möödunud aasta aleakate klubist Hämarik, Ardu
-

-

seltsing Kuldne sügis, Põltsamaalt kauaaegne sõber Maire
ja tantsurühm Rõõmusring.
Maimu Lomp Paide Eakate
Päevakeskusest Igavene ring
tantsijate poolt kirjutas:
Jää hüvasti Lembit Õun....
Mees, kes Sa märkasid ilu,
kes Sa hindasid laulu ja tantsu,
kes Sa armastasid nalja janaeru, mille panid „Aravete huumoripäevade“ sisse... Aitäh, et
kutsusid meid seal osalema...
Lähedased

täitsid

onu

Lembitu viimaseid soove...
Lembit soovis, et tema
viimsele teekonnale saatmisel
oleksid saalis samad inimesed, kes olid ta 80ndal juubelil
25.11.2011.aastal: eakate klubi naisansambli lauljad, memmede tantsurühm, töökaaslased kultuuritegevuse aegadest,
ta sõprade ring. Lembitu soov
oli, et peielaua kataks samad
tublid naised, kes on alati klubiõhtutel peolauad katnud.
Aitäh teile, tublid perenaised
Aita, Helmi ja Maie, Lembitu

viimse soovi täitmise eest!

Lembit teadis,

et

nendele

AMBLA VALLALEHT
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naistele võib alati kindel olla.
Tema soovi järgi oli tseremoonia läbiviija kõnesse põimitud naisansambli esitatud
laulud „Kolm kella“ ja „Aeg
nüüd läeb“. Naisansambli nimel meenutas südamliku kõnega Lembitut kunagine ansambli liige Reet Kaljula,
kellega on palju ühiseid peoõhtuid koos veedetud. Alles
jõulude eel andis Reet Sidepataljoni ajateenijatega jõulukontserdi hooldekeskuses.
Kohtudes Lembituga andsid
nad käed ja lahku mindi sõnadega: “Eks me veel näe...”
Lembitu soovi kohaselt kõlas ees fuajees ta lemmiklaul
„Rohelised niidud“ sõprusringkonna meeste esituses, nagu
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nad laulsid seda laulu Lembitu
80ndal juubelil koos Lembituga. Aitäh teile, endised kultuuritegijad ja õpetajad Aravete päevilt: Ants Oidekivi,
Mart Puust, Kalle Sisask, Jaak
Mikk, Jüri Järve, Peep Evart,
Meelis Kaseväli ja Raimo Jürgenson.
Hea sõna jasooja südamega

meenutasid peielauas Lembitut töökaaslased, endised Aravete Rahvamaja juhid Mart
Puust ja Sirje Pehk. Mart tegi
ettepaneku valmistada Lembitu auks pink, kuhu saaks
jäädvustada ühtlasi ka endiste Aravete kultuuriedendajate
Ellen ja August Krooni ning
Arved Tootsi nimed (veel mõned aastat tagasi oli sama mõte

Lembitulgi...). Kõik need tun-

sest ta on leidnud inimesed,
nustatud inimesed on kohalikes pühendunult jätkavad ta
ku elu edendamisel ja kultuuri tööd eakate klubi juhtimisel.
jäädvustamisel jätnud jälje ajalukku.
Rahul on nii süda kui hing,
Sirje Pehk meenutas ühist sest Lembitu soovid said täikultuurialast koostööd Lemdetud ta toredate vennalaste ja
bituga, nimetades Lembitut sõprade poolt. Aitäh teile kõiheaks inimestetundjaks, nõugile, head peielised!
Aravete Kultuurimaja uks
andjaks, vastutulelikuks ning
suureks lillearmastajaks. Kui sulgus meie ja perenaiste järel
Lembit otsis oma töö jätkami- kuni järgmise peo korraldamiseks inimest, siis rääkis Lembit seni. Lembitu järel sulgus uks
ka temaga. Ta oli soovinud, et sel päeval igavesti... kuid tema
poolt hoo sisse saanud ja kaua
Sirje tuleks tagasi Aravete Kuveeretatud Vokiratas käib oma
lutuurimajja tööle. Sirje meenutas, et ta polnud siis veel rada edasi...
selles vanuses, et hakata eakaPuhka rahus, Lembit!
te klubi juhtima, ta oli valiHelle-Leonide ja Tiit Anton
eakate klubi Vokiratas
nud pedagoogi töö. Sirje sõeestvedajad
nul võib Lembit rahus puhata,
Rahul

on

nii

süda

kui

Terviselaager ülekaalulistele tütarlastele
28.02-02.03.2014 toimubAravetel Terviselaager.
Ootame rohket osavõttu. Tule ise ja
Laagri eesmärk on tutvustada 10-16aülekaalulistele tütarlastele tervislikke eluviise võta sõber kaasa!
õige toitumine, mõistlikud treeningud,
positiivne ellusuhtumine. Laagris viivad Korraldajad: Karmel Tommula, Triin
koolitusi läbi oma-ala spetsialistid (Marko Tiitsmaa, Carlotta Mindermann.
Luhamaa, Heikki Mägi, Rene Poljakov). Lisainfo: Kareml Tommula,
58 144 744, karmeltommula@gmail.com
Laager korraldatakse koolinoorte ettevõtlikkusideedekonkursi ja arenguprogrammi Vaataka:
-

TERVlSELAAGER

-3 m ef
V

Enirum ettevõtlike noorte algatus

ENTRUM raames.

Järvamaa spordiedendaja 2013 treener Raido Rohi
-

Käesoleva
nuaril

aasta

10. jaa-

tunnustas

Järva-

maa omavalitsuste liit 2013.
aasta maakonna kultuuri-,

spordi-ja noorsoovaldkonna
parimaid.
Spordiedendaja
preemia
laureaadiks nimetati Ambla
spordiklubi suusatreener
RAIDO ROHI, kelle esitasid
preemiale lapsevanemad.
Viimase kahe aasta jooksul
on järsult tõusnud noorte huvi
MTÜ Ambla Spordiklubi suusatreeningute vastu. Suusagrupis osaleb tänase seisuga 20 last,
kellest 10 last käivad treeningul
Albu vallast. Raido on loonud
mõnusa õhkkonna treeningutel, kust lapsed puududa ei taha.
Ta hindab ja suunab kõiki lapsi

vastavalt nende võimetele, mis
annab neile enesekindlust ning
püüdlust veel paremaks jatublimaks saama.
Tema treenitavad noorsuusatajad on 2013. aastal
saavutanud väga häid kohti
nii maakondlikel kui ka vabariiklikel võistlustel. 2012.
ja 2013. aasta kevadel osalesid noorsuusatajad ka Põhja–Soomes rahvusvahelistel
võistlustel „Tornionlaakson
Hiihto-Cup”, kus saavutati väga häid tulemusi.
Raido Rohi omab IV kategooria murdmaasuusatamise
treenerikutsetunnistust.
Palju õnne ning jõudu
edaspidiseks!
Ambla Vallavalitsus

Treener Raido Rohi. Foto: Annika Rohi

hing,
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Mati Kulmu VI mälestusvõistlused Aravete Kang 2014
Aravete Jõujaam
toimus
25. jaanuaril 2014 Aravete
Spordihoones juba kuuendat
aastat järjest tõstmisvõistlused Aravete Kang 2014, mis
on ühtlasi ka aastaid Ambla
valla spordiau kaitsnud endise tubli tõstesportlase Mati Kulmu VI mälestusvõistlused. Võistlusel viidi läbi ka

MTÜ
eestvedamisel

Järvamaa meistrivõistlused
tõstmises ja Eesti meistrivõistlused tõstmises veteranidele.
Üle Eesti oli kohal 61 võist- Aravete Kang 2014
lejat, nende hulgas 6 õrnema
soo esindajat ja 19 veterani.
Tulemused
Lisaks meie võistlejatele osales
Kolm parimat neiut:
ka 4 Leedu Vabariigi tõstesI Triin Põdersoo, Jõud Junior, (78+99) 177 kg, 205,39
portlast.

Kohalikest tõstesportlastest Sp.
tegid kaasa Enno Tubin, kes
II Agnes Rannaste, Sparta,
kehakaalus -94 kg rebis 85 kg (50+67) 137 kg, 167,63 Sp.
III Reelika Põdersoo, Mäkja tõukas 112 kg (meeste absa,
soluutarvestuses 25. koht) ja
(40+60) 100 kg, 163,59
Erik Kuningas, kes kehakaaSp.
lus + 105 kg rebis 115 kg ja
Kolm parimat meest:
I Andres Viksi, SK Jõud,
tõukas 140 kg (meeste absoluutarvestuses 11. koht).
(148+178) 326 kg, 357,85 Sp.

II Mihkel Jalajas,

Jõud Ju-

(142+173) 315 kg,
348,63 Sp.
Riho Kägo, Jõud,
III
(110+141) 251 kg, 293,5 Sp.
Korraldajate poolsed tänusõnad ettevõtetele, kelle abi aitas kaasa ürituse suurepärasele
nior,

õnnestumisele:OÜ Terasman,

OÜ Puiduladu, Z-Module
OÜ, Seven Oil Est OÜ, Deger
OÜ, MTÜ Ambla Spordiklubi, Järvamaa Spordiliit, Kul-

tuurkapital, MTÜ Arenduskoda ja Ambla vallale.
Korraldamisele kaasa aitamise eest tänusõnad abilistele: Marko Kuningas, Marko
Remlik, Raivo Agu, Mikk
Agu, Risto Tikko, Olar
Paesalu, Erik Raag, Armin
Ilves, Mikk Paap, Günther
Siimenson, Katre Mägi ja SK
Vargamäe noortõstjatele.
Erik Kuningas MTÜ Aravete
Jõujaam esindaja

Ambla Spordiklubi noorsuusatajate alanud hooajast

Tänaseks

päevaks on noorsuusatajatel mitu võistlust selja taga: Eesti Noorte
meistrivõistlused sprindis
ja klassika eraldistartides
ning Swedbank suusasarja
osavõistlused Mammastes ja

Pannjärvel.
Alustasime võistlushooaega
veel eelmise aastanumbri sees,
kus Kaarel Kasper Kõrge saavutas vanemas vanuseklassis
(M20) võisteldes sprindis 18.
koha ja kahjuks veerandfinaalidesse ei pääsenud.
19. jaanuaril toimusid Eesti Meistrivõistlused Otepääl.
Meie klubist võtsid võistlustest osa Kaarel ning Keidy ja
Kaidy Kaasiku, kes võistlesid
endast 3 aastat vanematega.
Kaarel saavutas 10 km klassikadistantsil tubli 4. koha. Me-

dalist jäi teda lahutama 12 sekundit. Kaidy ja Keidy sõitsid
välja 27. ja 31. koha.
25. jaanuaril toimus Mammastes selle aasta esimene
Swedbank karikasarja etapp.
N12 vanuseklassis saavutas
Anni Jalakas III koha, N13 vanuseklassis võtsid õed Kaidy
ja Keidy Kaasiku kaksikvõidu
ja M18 vanuseklassis tuli Kaarel Kasper Kõrge III kohale.
Kümne parema hulka jõudsid
veel Karoliina Tõnisson (4),
Aiki Jalakas (7), Jarmo Kaasiku (10).
26. jaanuaril toimusid samas
Eesti Noorte meistrivõistlused
vabatehnika sprindis. Endast
vanematega võisteldes saavutasid Kaidy ja Keidy Kaasiku
vastavalt 13. ja 17. koha. Neist
aasta nooremad Anni ja Aiki

Jalakas saavutasid 32. ja 41.
koha. Annit jäi pääsuks veerandfinaalidesse lahutama alla
2 sekundi.
1. veebruaril toimus Pannjärvel II Swedbank karikasarja
osavõistlus. Siin läks meie klubi sportlastel paremini kui eelmisel etapil Mammastes. N13
vanuseklassis võtsid õed Kaasikud taas kaksikvõidu. Ainult selle vahega, et kui Mammastes oli Kaidy esimene, siis
Pannjärvel oli Keidy oma õest
rajal nobedam ja napsas ise esimese koha. N12 vanuseklassis tuli Anni Jalakas seekord
II kohale. N11 vanuseklassis
sai Karoliina Tõnisson taas 4.
koha. Väga hea sõidu tegi aga
aasta noorem Õnnela Rodendau, kes saavutas samas vanuseklassis 7. koha. 10 parema

hulka sõitsid end oma vanuseklassides veel Aiki Jalakas (6),
Rico Rohi (8) ja Aron Ott (9).
15-st meie klubi sportlastest
sõitsid 8 ennast seega kümne
parema hulka.
Samal ajal (31.01-02.02)
toimusid Rovaniemis Põhjamaade Noorte Meistrivõistlused. Heade tulemuste põhjal
distantsil oli Eesti koondisesse sellel võistlustel arvatud ka
Kaarel Kasper Kõrge. Kaarel
tegi klassikatehnika 10 km
distantsil korraliku tulemuse,
saavutades 57 startija seas, 24.
koha. See oli eestlastest teine tulemus, kusjuures Kaarel
edestas 24 sekundiga ka sellel
distantsil 2 nädalat varem võidutsenud Eesti meistrit.
Raido Rohi

treener
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Valla spordielust

Jaanuarikuu spordisündmused
Sporditegemistes on selle aasta
3 esimest kuud väga sündmusterohked. Kui talispordiharrastajad on üldiselt hädas lumeoludega ja suusatamisega on senini
saanud veidigi normaalsemalt tegeleda vaid lumekahuritega varustatud radadel, siis pallimängude harrastamist lumepuudus
ei sega. Meie valla võistkondadest
tegutsevad kõige aktiivsemalt
Ambla Spordiklubi korvpallurid,
kes mängivad nii Eesti meistrivõistlustel, Järvamaa meistrivõistlustel kui ka Eesti ja Järvamaa
Talimängudel (Järvamaa meistrivõistlustel osaleb ka Aravete
meeskond). Ambla Vallameeskonna jalgpallurid osalevad Eesti
Jalgpalliliidu saalijalgpalli Rahvaliiga turniiril jaAmbla Spordiklubi võrkpallurid mängivad Credit
24 võrkpalli Rahvaliiga turniiril.
Võistlusmänge jagub igasse nädalasse nii kodus kui ka võõrsil üle
kogu Eesti Narvast Kuressaareni
jaSillamäelt Võruni.
Credit 24 Rahvaliiga võrkpalliturniiril kaotas Ambla
Spordiklubi meeskond Jõhvis
sealsele Krabuli meeskonnale 0:3
ning jätkab alagrupiturniiril 4
võistkonna konkurentsis viimasel
kohal. Mängida jääb nüüd kodusaalis Narvaga, Krabuliga javõõrsil Ida-Balti/ Sillamäega.
Ambla Spordiklubi korvpallimeeskond jätkas uuel aastal
mänge Eesti Meistrivõistluste I
liiga alagrupiturniiril võitudega,
kui alistati ASSA lukud/Kuressaare BC Hundid 68:53 ja KK
Räpina Kotkad 78:66 ja kaotusega Audentes SG/Noortekoondis
meeskonnale 73:75. Nende mängudega sai joone allaka alagrupiturniir, kus Ambla Spordiklubi
meeskond võitis 14-st kohtumisest 9 jakaotas 5 mängu ning saavutas 2.koha. Edasi jätkatakse
mängudega vahegrupiturniiridel,
kus 2 alagrupi 8(mõlemast 4) paremat meeskonda moodustavad
tugevama vahegrupi jaülejäänud
meeskonnad nõrgema vahegru-

pi. Ambla SK meeskond mängib tugevamas vahegrupis jameie
vastasteks on kodus-võõrsil mängudes Tartu Ülikool/Rock II,

Kohila/Elion/Webware, Balteco
ja Tallinna Ülikool/Kalev. Vahegrupiturniiri avamängus alistas
Ambla SK võõrsil Tartu Ülikool/
Rock II 80:72.
Järvamaa Meistrivõistlustel
korvpallis mängitakseka sel aastal kahes liigas. Meie vallast osalevad Ambla Spordiklubi meeskond, kes mängib I liigas jakellel
on kaitsta eelmisel aastal võidetud meistritiitel ning Aravete
meeskond, kes mängib II liigas.
Esimestes kohtumistes on Ambla SK meeskond alistanud Luutar Laenud 85:50, Koigi 73:69 ja
Viking Window 89:85. Aravete
meeskond alustas turniirikaotustega Retro meeskonnale 57:66 ja
Tarbjale 57:72, kuid seejärel alistati Plastrex 75:58 ja Järvamaa
KHK 74:35. Peale põhiturniiri järgnevad play-off mängud ja
meistrivõistluste lõplik paremusjärjestus ja maakonna meistermeeskond selgub aprillikuus.
Eesti valdade Talimängude alagrupiturniiril korvpallis üritas Ambla valla meeskond
1.-2. märtsil Jõhvis toimuvale finaalturniirile jõuda Vinnis peetud turniiril, kus osalesid 5 valla
meeskonnad. Meie valla meeskond alistas turniiril kindlalt
Vinni 50:17, Rakke 43:23, Jõgeva 42:31 ja Saue valla meeskonna 45:23 üldskooriga 180:94 ja
tagas sellega koha finaalturniiril
osaleva 16 parema meeskonna
seas. Ambla vallameeskonna suuremad punktikogujad Vinni turniiril olid Henri Kroosmann 35
punktiga, Kristjan Laht 33 punktiga, Kevin Puntso 26 punktiga,
Taavi Leinart ja Peeter Kraavik
23 punktiga. Meeskonnas mängisid veel Rauno Tikko, Erkko
Linnas, Kevin Täpp, Romet Ruse ja Meelis Matkamäe.
Eesti Jalgpalliliidu saalijalgpalli Rahvaliiga turniiril kaotas

Ambla Vallameeskond võõrsil
Jani Jalkakoolile Raplast 4:16 ja
Anija Unitedile 2:3 ning võitis
kodus Rapla Lokomotiivi 4:3.
Veebruaris on ees kohtumised
kodus JK Väätsaga ja FC Moega
ning võõrsil Koeru Kihv meeskonnaga.
Ambla SK suusatamise seeriavõistluse 2 esimest etappi on

10.00
10.15
10.15
10.15
11.00
14.00

Juhtide kolmevõistlus
Korvpall
Kabe
Male
Suusatamine

Mälumäng
Mängude lõpetamine

ja autasustamine
Lõunasöök igale osalejale
Koeru KK sööklas.

halbade lumeolude tõttu edasi
Ambla vald tahab osaleda kõilükatud. Loodetavasti veebruagil kavas olevatel spordialadel.
ri ja ka märtsikuus on suusalund Kui Vallalehe lugejal on huvi
piisavalt ja kõik Ambla Spordimängudel osaleda, siis saab seklubi poolt planeeritud suusaürida kindlasti teha suusatamises,
tused saavad peetud.
kus osavõtjate arv on piiramatu
ja distantsid tavasportlasele jõuLaupäeval 08. veebruaril toi- kohased. Ka male, kabe ja lauamuvad Koerus Järva Talimäntennisehuvilised võiks varakult
Kavas
on
erinevat
oma osalemissoovist märku an7
sporgud.
diala ja osalema oodatakse kõiki da. Täpsemat infot saab Leo
Järvamaa omavalitsuste võistkon- Matikainenilt 514 5653 või indi. Talimängude ajakava on järg- ternetist Järvamaa Spordiliidu
mine:
kodulehelt.
9.30

Leo Matikainen

Avamine

SPORDIINFO VEEBRUARIS
01.02 k.14.30 Järvamaa MV
korvpallis, Aravete Türi, Aravete SH-s
05.02 k.20.15 Eesti MV korvpallis, Ambla SK Balteco, Tal-

–

linnas
06.02 k.20.00 Credit 24 võrkpallis, Ambla SK Narva, Aravete SH-s
08.02 k.09.30 JärvaTalimängud, Koerus
12.02 k.18.00 Ambla SK SV
vabatehnika,
suusatamises,
Kangrumäel
14.02 k.19.00 Eesti MV korvpallis, Ambla SK TLÜ/Kalev,
–

–

Aravete SH-s
15.02 k.13.00 Eesti JL Rahvaliiga saalijalgpallis, Ambla VM
JK Väätsa, Aravete SH-s
15.02 k.13.00 Järvamaa MV
korvpallis, Aravete-Väätsa, Pai-

–

des
15.02 k.17.30 Järvamaa MV
korvpallis, Ambla SK Luutar,
–

Paides
19.02 k.18.00 Ambla SK SV
vabatehnika,
suusatamises,
Kangrumäel
20.02 k.19.30 Credit 24 võrk-

pallis, Ambla SK

Ida-Balti, Sillamäel
21.02 k.19.30 Eesti MV korvpallis, Ambla SK Tartu Ülikool/
Rock II, Aravete SH-s
22.02 k.12.00 Madisepäeva
suusasõit, Järvamaa MV suusatamises N, M, NV, MV, Kangru–

–

mäel
22.02 k.13.00 Eesti JL Rahvaliiga saalijalgpallis, Ambla VM
FC Moe, Aravete SH-s
22.02 k.14.30 Järvamaa MV
korvpallis, Aravete Koeru, Koigi SH-s
26.02 k.10.00 Järvamaa koolide MV suusatamises, vabatehnika, Kangrumäel
26.02 k.20.15 Eesti MV korvpallis, Ambla SK Kohila/Elion/
Webware, Kohilas

–

-

–

veebr. Eesti JL Rahvaliiga saalijalgpallis, Ambla VM Koeru,
–

Koerus

veebr. Credit 24 rahvaliiga
võrkpallis, Ambla SK Krabuli/
–

Jõhvi, Aravete SH-s
01.03-02.03 XXII Eesti valdade
Talimängud, Jõhvis
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JUMALATEENISTUSEDEELKAMBLA MAARJA KIRIKUS

Õnnitleme veebruarikuu
eakaid sünnipäevalasi!
TARMU ERNA-IRENE 91
ELVI KANNIKE 90
LEMBI RIKKINEN 85
VALVE AASMAA 84
HELMI TOOME 83
HELVI VILINURM 82
HILDA KALVE 81
SILVIA RIIMAN 81
VILLEM KELGO 80
LEIDA KAMP 79
KALEV ÕUN 79

ANNI KREEVAN 77
NAIMA MEIER 76
NIINA ALISTE 75
ILME PIIBELEHT 75
ELVI KUKK 75
LAINE FREIMANN 74
LUULE VAHESAAR 74
HILJA MAKSIM 73
ELMAR LEHT 72
ANNA TŠEGUROVA 70
VAIKE PENT 70

Pühapäeval, 9. veebruaril
kell 12
5. pühapäev pärast

ausamba jalamil.
Pühapäeval, 2. märtsil

ilmumispüha armulauaga.
Järgneb juhatuse koosolek
pastoraadis.
Pühapäeval, 16. veebruaril
kell 12
3. pühapäev enne
paastuaega armulauaga.
Pühapäeval, 23. veebruaril
kell 12
2. pühapäev enne
paastuaega armulauaga.
Esmaspäeval, 24.
veebruaril kirikus kell 12.00
Iseseisvuspäeva palvus.Kell
12.30 aktus Vabadusõja

Pühapäev enne paastuaega
armulauaga.
Teenib EELK Tapa Jakobi
koguduse õpetajaTauno

kell 12

Kibur.
Ristimiste, leeri, laulatuste ja
matuste asjus tõtta ühendust
koguduse õpetajaTõnu
Linnasmäe´ga ühendust
telefonidel 5647 1859või
3834 033.
Koguduse liikmemaksu saab
tasudaka panga kaudu:
EELK Ambla Maarja kogudus
1120132569.

TEATED
Ehitus-ja remonttööd. Tel: 5344 9657 Ahto.
kogume

2014.a

liikmemaksu.

Müüa maatulundusmaa Ambla vallas, Reinevere külas
kogupindalaga 17,25ha.Hind 8700 €. Kinnistu tunnus:
13402:003:0281,Sepa. Täpsem info: 5823 3128.
Ants

Tedrekulli

mälestuseks

Ostame kokku: veiseid, vasikaid, pulle, lambaid, kulte,

nuumikuid.
Hind kokkuleppel. Tel: 5819 81101, e-mail: lihaost394@gmail.com.
Kontserdil

mängivad

pilli

ja

Müüa 1-toaline 43,5 m2 korter Ketes. Tel: 521 5302.

KuHu MINNA
TANTSUÕHTU AMBLA
KULTUURIMAJAS
7. veebruaril kell 20.00
Tantsuks mängib Marco

Margna ühe mehebänd.
Pilet 4 eurot.
Laudade broneerimine tel: 525
3169 Ruth.
EAKATE KLUBI VOKIRATAS
PEOÕHTU ARAVETE

Buss väljub: Roosnast
kell 13.00, Amblast
13.15, Käravetelt 13.30,
Maarjamõisast 13.40.

Helle-Leonide Anton
Kontakttelefonid: 383 2560,
5623 1206
helle.anton@hotmail.com
HEATEGEVUSKONTSERT
Ants Tedrekulli mälestuseks
13. märtsil kell 19.00 Tapa

KULTUURIMAJAS
15. veebruaril kell 14.00-

Kultuurikojas.

17.00.

Kontserdil mängivad pilli ja

Muusikat teevad AARE ja
teised, esineb eakate klubi
tantsurühm. Osalustasu 4

jagavad meenutusi Antsu
sugulased, sõbrad, õpilased
ja endisedansambli/laulu
kaaslased nii lähedaltkui
kaugemalt Eestimaa paigust.
Korraldajad ootavad rohket
osavõttu, sest kontsert tõotab
tulla huvitav, mitmekesine
ja igale maitsele. Jälgige

eurot.

Peoõhtule on oodatudkõik
soovijad. Jätkuvalt võetakse
vastu klubi liikmeks kõiki uusi
soovijaid (sisseastumismaks 1
euro, aastamaks 5 eurot). Peol
kogume 2014.a liikmemaksu.
Külma püsimisel on saal jahe,
palume soojalt riidesse panna.

LA
AMBLA

VALLALEHTALLALET

Pangabuss
Kõik oma rahaasjad saatekorda ajada Pangabussis!

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

I kvartalis
14. veebruaril
14. märtsil

kultuurimaja juures
kell 13.00–14.00
Tamsalu

kultuurimaja juures
kell 15.00–16.00

reklaami!

Väljaandja: Ambla Vallavalitsus

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

I kvartalis
5. ja 19. veebruaril
5. ja 19. märtsil

Bussist saate nõu pangateenuste kohta,
tellida jakätte pangakaardi, makseautomaadist
oma kontole sularaha kanda ja välja võtta, teha
arvuti abil makseid, avada hoiuseidja sõlmida
muid lepinguid.
Tutvuge Pangabussi sõiduplaani ning
finantsteenuste tingimustega aadressil
www.swedbank.ee.Lisainfot Pangabussi
teenuste, kellaaegade ja peatuste kohta
saate 24h telefonilt 6 310310.

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

