Ambla Vallaleht
november 2014

nr 11 (252)

Volikogust

Politsei
töökorraldusest

Hoiatus kelmide
eest

Vokiratta

hooaja

avapeost

Kandidaate Ambla valla teenetemärgile
saab esitada kuni 20. detsembrini

Ambla

valla teenetemärk on Ambla valla kõrge autasu, mida antakse üksikisikutele austuse ja tunnustuse avaldamiseks Ambla vallas aktiivse ühiskondliku
tegevuse või valla huvides pikaajalise tegutsemise või silmapaistva tulemuse eest.
Teenetemärgi kandidaate võivad esitadakõik füüsilised ja juriidilised isikud.

Teenetemärgi andmise taotlused

tu-

leb esitada Ambla Vallavalitsuse kantse-

leisse (Lai 22, Ambla, 73502 Järvamaa)
hiljemalt 20. detsembriks. Ka posti teel
saabunud taotlused peavad olema kohale
jõudnud selleks kuupäevaks.
Teenetemärgi andmise taotlus peab
kindlasti sisaldama:
1) kandidaadi nime;
2) teenetemärgi omistamise lühikest põh-

jendust;

3) ettepaneku esitaja nime, kontaktandmeid, kuupäeva ja esitaja allkirja.
Teenetemärgi taotlemist, andmist ja
kandmist reguleerib Ambla Vallavolikogu 20. novembri 2008. a määrus nr 13
„Ambla valla teenetemärgi statuut“.

Igal aastal antakse välja kuni üks teenetmärk. Eesti Vabariigi või Ambla valla juubeliaastatel võib volikogu välja antavate teenetemärkide arvu suurendada.
Määruse terviktekstiga on võimalik tutvuda Ambla valla kodulehel www.ambla.
ee> “Juhtimine“ “Õigusaktid“
“Ambla
valla teenetemärgi statuut“.
>

>

Ambla Vallavalitsus jääb
kandidaatide esitamist!

ootama

Rattaga läbi valla

Õppelaager

Kohtla-Nõmmel

Aravete keskkooli
õpilastest

Mesimummi
oktoober

Sport

Ambla Vallavalitsus kuulutas välja
konkursi „Aasta Tegija“

Alates

1. novembrist kuulutatati välja Ambla Vallavolikogu 21. aprilli 2011.a määruse nr 7 alusel konkurss
„Aasta Tegija“, mille eesmärgiks on tutvustada ja tunnustada ning motiveerida
Ambla valla elanike kodanikualgatuslikku tegevust, selgitades välja kalendri-

aastal aktiivse tegevusega silma paistnud
füüsilised ja juriidilised isikud.
Konkurss kuulutatakse välja kahes kategoorias:
Aasta Tegija

–

nii füüsiline kui juriidiline

isik;
Aasta Noor kuni 26aastane.
Nõuded „Aasta Tegija“ ja „Aasta
Noor“ kandidaatidele: Kandidaat võib olla nii füüsiline kui juriidiline isik, kelle tegevus ja isiklik eeskuju kalendriaastal on kaasa
aidanud Ambla vallaelu edendamisele ning
elukeskkonna parendamisele või on näidanud üles märkimisväärset aktiivsust ja häid
–

noorsoo-

Teated

ja reklaam

tulemusi kultuuri-,
ja spordiüritustel, nende organiseerimisel, üritustel osalemisel või Ambla valla tutvustamisel.

Ettepanekuid võivad esitada füüsilised
ja juriidilised isikud ja ühendused. Ettepanek peab sisaldama kandidaadi nime ja põhjendust, miks esitatav kandidaat on väärt nimetust „Aasta Tegija“ või „Aasta noor“ ning
esitaja ja kandidaadi kontaktandmeid.
Kandidaadid esitada Ambla Vallavalitsuse e-posti aadressil info@ambla.ee või
Lai 22, Ambla 73502 märksõnaga konkurss „Aasta Tegija“ hiljemalt 30. novembriks 2014. a.
Taotlused vaatab läbi ja laureaadid selgitab välja volikogukultuuri-ja hariduskomisjon, tulemusedkinnitab Ambla Vallavolikogu. Konkursi „Aasta Tegija“ nominentide
tunnustamine toimub 19. detsembril Aravete Kultuurimajas toimuval Ambla valla
jõulupeol.
Määruse terviktekstiga on võimalik tutvuda Ambla valla kodulehel www.ambla.
ee> “Juhtimine“
“Õigusaktid“ “Konkursi „Aasta Tegija“ korraldamise kord“.
>

>
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Vallavolikogust
16. oktoober 2014 istungil:
1. Kinnitati Ambla vallavolikogu 18.09.2014 istungi protokoll.

2. Ülevaate Ambla vallakultuu-

ri-

ja noorsootöö korraldusest
andsid Ambla Kultuurikeskuse direktor Triin Väin ja valla
noorsootöötaja Annika Rohi.
Mõlemad ettekandjad tutvustasid ka plaanitavaid tegevusi. Volinikel oli ettekandjatele
mitmeid küsimusi ning toimus
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valdkonna teemal sisuline arutelu.
3. Otsustati astuda MTÜ Eesti
Avatud Noortekeskuste Ühenduse (Eesti ANK) liikmeks.Tegemist on üleriigilise eestkosteorganisatsiooniga, mis ühendab
Eestis asuvaid noortekeskusi.
4. Otsustati algatada Ambla
valla üldplaneeringut täpsustav
ja täiendav teemaplaneering detailplaneeringu koostamise kohustusega alade ja reoveekogumisalade täpsustamiseks.
5. Volikogu liikmetele tutvustas ennast

piirkonnapolitseinik

AMBLA VALLALEHT

Mati Seire, kes andis ülevaate
politseireformist ning piirkonnapolitseiniku rollist kogukonnas. Mati Seire ütles, et on politseireformi suhtes optimistlik
ja usub, et politsei saab olema
rohkem nähtav.
6. Otsustati algatada Sihtasutusega Keskkonnainvesteeringute Keskusega (KIK) sõlmitud
Laenulepingu nr 5-1/11/18
refinantseerimise riigihange.
Ambla Vallavalitsusele tehti
ülesandeks viia läbi riigihange
soodsaima laenuintressiga pakkuja leidmiseks.

Politsei töökorraldusest Ambla vallas

Alustuseks politseis sellega

toimunud reformist ja
kaasnenud muudatustest.
Kindlasti on toimunud reform
tekitanud paljudele erinevaid
küsimusi ja sellepärast on viimane aeg, minulkui Teie piirkonna piirkonnapolitseinikul anda
ülevaade toimunust. Koheselt
peab selgitama, et ega reformi
ei tehtud lihtsaltreformi pärast.
Politseis toimunud reformil on
kolm suuremat põhjust:
1) Tõsta sisemiste ressursside
arvelt madalama palgaga politseinike (patrullpolitseinike)
töötasu vähemalt 900 euroni
kuus.
2) Korrastada politseis vastutusala ja vähendada dubleerimist erinevate ametkondade
vahel.
3) Suurendada patrullide (reageerimisüksuste) arvu maakonnas.
Kindlasti võiks seda loetelu pikendada, aga siinkohal tõin ära
vaid kolm suuremat põhjust.
Vestluses erinevate inimestega on pidevalt kõlanud jutud
koondamistest. Tõsi, seoses re-

jäi piirkonnapolitseinike arvuks
kolm ning ülejäänud liikusid
patrullteenistuse ridadesse. Esimesest oktoobrist on Järvamaa
jagatud kolme konstaablipiirkonda:
a) Albu Ambla Järva-Jaani
Kareda Koeru ja RoosnaAlliku
(piirkonnapolitseinik
Mati Seire)
Paide vald
b) Paide linn
Koigi ja Väätsa (piirkonnavanem Hillar Mett, kes siirdub
varsti pensionile ja siis tuleb
tema asemele piirkonnavanem
Priit Söörd)
c) Türi ja Imavere (piirkonnapolitseinik Alo Allemann)
Kindlasti tekitab paljudele küsimusi, miks vähendati piirkonnapolitseinike arvu, aga siinkohal on põhjus suhteliselt lihtne.
Kõik me teame, et varasemalt
oli piirkonnapolitseinik isik,
kes tegeles kõigega, käis graafikujärgselt patrullis, teenindas
erinevaid sündmuskohti, oli nädalavahetusel valves jne. Varasema töökorralduse järgi tegelesid
–

–

–

–

–

–

peakski olema piirkonnapolitseiniku põhitööks. Uue korra
kohaselt on piirkonnapolitseinik omavalitsuse ja politseijaoskonna vaheline side.
Kes meist ei sooviks, et igas
väikses vallas oleks oma piirkonnapolitseinik. Siiski peame tunnistama, et häid noori
mehi ja naisi madala palgaga
politseis kinni ei hoia ja järjest
enam seisame silmitsi olukorraga, et noori politseisse tööle
ei tule. Üheks politseireformi
eesmärgiks oli just patrullpolitseinike palgatõus ja seoses
sellega toimusid ka ümberkorraldused tööliini osas. Selleks,
et

patrullpolitseinike

mainima, et

nitamine“.
9. Otsustati kinnitada Vallavolikogu maaelukomisjoni uueks
liikmeks Krista Nelke ning komisjon uues koosseisus.
Kõike kaunist soovides,
Harri Lepamets
Vallavolikogu esimees

Teade Ambla valla
üldplaneeringut
täpsustava ja täiendava
teemaplaneeringu
algatamisest
Ambla Vallavalitsus teatab,
et Ambla Vallavolikogu 16.
oktoobri 2014. aasta otsusega nr 38 algatati Ambla valla üldplaneeringut täpsustav
ja täiendav teemaplaneering
„Ambla vallas detailplaneeringu koostamise kohustusega alade jareoveekogumisalade täpsustamiseks”. Otsusega
on võimalik tutvuda Ambla
valla koduleheküljel www.
ambla.ee ja Ambla Vallavalitsuses.

töötasu

saaks tõusta, oli vajalik tööliinide ümberkorraldamine. Usun,
et enamus meist mõistab, et ega
raha puuotsas ei kasvaja selleks,
et palgatõus saaks toimuda on
vajalik kokkuhoid ja muutuda
efektiivsemaks.
Rahustuseks

peab

7. Otsustati vastu võtta Ambla
valla 2014.a eelarve muutmine
jaI lisaeelarve.
8. Otsustati muuta Ambla Vallavolikogu 26. septembri 2013.
a määrust nr 10 „
Ambla valla
arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2014-2020 kin-

politsei

on

endiselt saadaval 24/7 ja tavakodaniku jaoks vahet ei ole, kas
väljakutset lahendab piirkon-

piirkonnapolitseinikud pidevalt
kõige muuga ja piirkonnapolitnapolitseinik või patrullpolitseinik. Just patrullpolitseinike
formiga toimus suures plaanis seiniku põhitööks jäi aega väka koondamist, aga julgelt ja heks. Reformi käigus vähendati arvu suurendamisega tagatakse
rõõmuga võib väita, et Järvapiirkonnapolitseinike arvu ja see, et maakonnas on liikvel
maal ühtegi vormikandjat ei muudeti ära töökorraldus. Uue rohkem patrulle, mis omakorkoondatud. Kõige suurem muutöökorralduse järgi tegeleb piirda aitab kiirendada väljakutsete
tus toimus piirkonnapolitseinikonnapolitseinik suurema osa teenindamist.
ke osas. Kui varem oli maakonoma tööajast erinevate probHea Ambla valla rahvas, esimenas piirkonnapolitseinike arleemide ja nende põhjuste välsest oktoobrist olen mina Teie
vuks kaheksa, siis peale reformi jaselgitamisega, mis tegelikult piirkonnapolitseinik ja vaja-

dusel saate minuga ühendust
numbril 517 8589 või mati.
Helistada
seire@politsei.ee
võib igal ajal, kas või öösel kell
kolm. Kiiret reageerimist vajava
juhtumi korral soovitan helistada 110. Kodanike vastuvõtt
toimub Aravetel (endises kons-

taablipunktis) igal esmaspäeval
kella 09.00-st kuni kella 11.00ni. Väljaspool vastuvõtu aega
võib julgelt helistada või kirjutada ja lepime vajadusel sobiva
aja kokku.
Lugupidamisega
Mati Seire
Komissar
Piirkonnapolitseinik Albu
Ambla Järva-Jaani Kareda Koeru Roosna-Alliku

–

-

–

–

–
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Aravetel tegutseb nüüd BENU apteek

Aravete apteek

võttis kasutusele rahvusvahelise BENU

kaubamärgi. Järvamaal tegutseb
BENU nime all varasemalt ka
Paide Maxima apteek.
Järvamaal tegutseva Aravete
apteegi omaniku Lea Kruusimäe
sõnul teeb liitumine tuntud kaubamärgiga maa-apteegi elu lihtsamaks. “Jätkame iseseisva ettevõttena, kuid partnerlusest suure
kaubamärgiga saame oma klienti-

dele pakkuda erinevat lisaväärtust,”
rääkis proviisor Kruusimäe. “Kliendi vaates on kõige olulisemadsoodsad pakkumised, mida saame BENUga koostöös pakkuda,” lisas ta.
BENU partnerprogrammi juhi
Tanel Kuusmanni sõnul ei muutu BENUga liitunud apteekide
omanikering ja kõik jätkavad tegutsemist iseseisvate apteekidena.
“BENU kaubamärgi kasutamisest
võidavad eelkõige kliendid, kuid

tänu tekkivale sünergiale muutub
ka apteekrite elu lihtsamaks. Üheskoos tegutsemine aitab tagada apteegis parema ravimite ja tervisetoodete valiku, annab võimaluse
pakkuda ajaga kaasaskäivat oskusteavet ning toob kliendini parimad
kampaaniapakkumised. Samas käsitleme me oluliste partneritena ka
neid apteeke, kes jätkuvalt tegutsevad Apteek1 kaubamärgi all,” lausus Kuusmann.

BENU kaubamärgi all tegutseb üle Eesti 105 apteeki, mis annavad tööd kokku 370 inimesele.
Mullu tehti BENU apteekidest
üle 3 miljoni ostu. BENU Apteegid keskenduvad lisaks ravimite
müügile ka tervise- ja heaolutoodete pakkumisele, ravimite õige kasutamise ning tervisealasele
nõustamisele.
Lisainfo: Tanel Kuusmann
tanel.kuusmann@tamro.com

Lääne päästekeskus hoiatab kelmide eest!

Lääne

päästekeskus sai oktoobri lõpus info, et Järvamaal võib ringi liikuda kelm,
kes esitleb ennast tuleohutus-

järelvalve inspektorina.
21. oktoobri lõuna paiku käis
tundmatu meesterahvas Järva–
Jaani vallas üksi elava, vanema
naise ukse taga ning soovis sisse
saada. Mees väitis, et on tuletõr-

jeinspektor Tallinnast ning palus näha korstnapühkija tõendit.
Proua käitus väga õigesti ja kohe
tülitajale ust ei avanud, lisaks küsis näha mehe töötõendit. Selle
küsimuse peale lahkus mees aga
kiirelt. Arvatav kelm liikus ringi
valge väikekaubikuga.
Päästeamet tuletab meelde,
et ametlikud tuleohutusjärelval-

inspektorid kannavad kodusid külastades äratuntavat päästeameti vormi, neil on kindlasti
esitamiseks töötõendid ja liiguvad ringi punaste sõidukitega,
millelka päästeameti tunnused.
Kui kahtlustate, et teie kodu
ukse taga ei ole õigete soovidega
inimesed, andke sellest kindlasti võimalikult kiiresti politseile

teada lühinumbril 110. Võimalusel märkige kindlasti üles auto
registreerimisnumber ning jätke
meelde mõned tunnused, mille
järgi oleks võimalik petturit tuvastada.

seisus ja häirivaid

või kohalikul omavalitsusel

ve

Kristi Kais
Lääne päästekeskuse

pressiesindaja
Päästeamet

Rattaga läbi valla

Käesoleva põlveoperatsioo-

aasta veebruaris
käisin
nil ja arst ütles mulle hiljem, et
kui tahan mõnda aega veel ilma
kunstpõlvedeta käia, siis on minu spordialad ujumine ja rattasõit. Ujumisega on Aravetel raskusi, aga rattaga saab küll sõita.
Võtsin arsti soovitust tõsiselt ja
otsustasin väntama hakata.
Et sõit oleks põnevam, seadsin endale erinevaid eesmärke.
Üheks oli sõita läbi kõik Ambla valla avalikud teed. Sellel oli
lisaks tervisele ka teine põhjus.
Olin koostamas Ambla valla raamatut, mida sai peamiselt tehtud raamatukogus ja arhiivides
istudes. Oma silmaga olid paljud
kohad nägemata. Nii tundus hea
ideena tervislike eluviise harrastades tutvuda vallaga.
Ambla vallas on kokku 154km
avalikke teid, aga ega neid järjest
läbi sõita saanud. Võtsin kaardi ette ja läbi suve vedasin jooni
nendele teedele, kus ma juba sõitnud olin. Pean kohe ausalt ära ütlema, et päris kõike teid ma siiski
läbi ei sõitnud ja Reineveres jäid
mõned lõigud läbimata.
Nendel sõitudel oli aega mõ-

tiskleda ja vaadelda. Esiteks pean
ütlema, et rattaga sõites näeb oluliselt rohkem, kui autoga sõites.
Teiseks on ratta seljast kergem
maha tulla, kui tee ääres midagi
huvitavat oli. Proovige järgi jasellest võib saada „haigus“, mis sunnib teid üha uuesti teele minema.
Ambla vallas on rohkem vaatamisväärsusi või huviväärsusi, kui
paljud meist teavad. Meie külade
keskused, kui teha väike kodune
eeltöö, on täis põneva ajalooga
kohti ja hooneid. Enamus neist
ei ole tähistatud ja seal toimunud
sündmused unustatud. Ambla
valla raamatusse on päris paljud
unustatud lood kirja pandud.
Võtke raamat kätte ja tehke samuti vallas unustamatu ringsõit.
Rattaga võib Ambla vallas julgelt sõita. Lahtisi koeri ei ole. Käravetelt Aniste poole on küll ühes
aiata hoovis suured koerad, kuid
neil on vist elektritara. Igaks juhuks lisasin siiski alati hoogu, kui
majast möödusin. Rohkem hirmu ei pidanud kordagi tundma.
Ka liiklusohutuse mõttes oli turvaline sõita. Liiklustihedus meie
kõrvalteedel on väike. Samuti on
Ambla vallakruusateed päris heas

porilompe pol-

asju, mis kohe silma torkavad.
Meie vallas on siiski päris palju tühjana seisvaid maju. Paljudes neist on ka mööbel sees, kuid

ajaloo säilitamisehuvides kasulikum
need varad üle võtta? Muidugi
on see tundlik teema, kuid sama
tundlik on ka meie ühise pärandi
hävimine hoolimatuse tõttu.
Teine tähelepanek on viitade, siltide, infotahvlite jne kohta. Neid küll on vallas, kuid neid
on vähe. Infotahvlid võiks asuda
kõigi olulisemate huviväärtuste
juures. Samuti peaks olema teed
sinna tähistatud. Samas, kui ku-

puuduvad igasugused elumärgid.
Need ei ole ainult elumajad, vaid

hugi juba inimesi kutsume, siis
peab seal olema ka midagi vaa-

nud samuti. Kui millegi kallal norida, siis võiks Ambla valla teed
rattasõitja jaoks olla eripärasemad
ehk võiks olla enam künkaid, erinevaid pinnareljeefe ja metsateid,
mis praktiliselt puuduvad.

Kui vaadata meie valdakülalise

pilgu läbi, siis on samuti mitmeid

ka aidad, küünid ja muudkõrvalhooned. Kahju on tühjana seisvatest hoonetest, kuid veel rohkem
kahju on seal leiduvatest esemetest. Inimesed ei mõista esemete
väärtusi ja nii lastakse kaduda tükikesel ajalool. Siinjuures paneks
inimestele südametele, et mõelge
hoolega, enne kui midagi vana ja
ajaloolist prügikasti või lõkkesse viskate. Teine pool selle teema juures, mida ma ei mõista, on
eraomandi puudutamatus. Pooldan seda täiesti, aga kui omanik
temale kuuluvatest väärtustest ei
hooli, laseb neil laguneda või kaduda,kas siis ei võiks olla üldsusel

data ja sealne ümbrus korras.

korrashoiuga on samuti
probleeme. Teeäärsetes metsades on päris palju väikesi prügiÜldise

hunnikuid. Väiksematel teedel
pressib kohati võsa teele, mis takistab vaadet ja teeb liiklemise
ohtlikuks. Neid kohti pole küll
palju, kuid ometi võiks nad kõrvaldada.
Lõpetuseks. Elage tervislikult
ja vaadake oma koduvallas avatud silmade ja südamega ringi
ja kindlasti leiate sada põhjust,
miks just Ambla vallas on kõige
parem elada!
Arlet Palmiste
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Eakate klubi Vokiratas pidas sügishooaja avapidu

Eakate

klubi Vokiratas sügishooaja avapidu algas laupäeval, 25. oktoobril huvitavate külaliste seltsis.
Täname Ambla vallavanemat
Rait Pihelgas`t kingituse ja selle
eest, et ta leidis tiheda ajagraafiku
tõttu aega osaleda meie peol! Aitäh
Ambla Kultuurikeskuse direktorile Triin Väin`ale ja Ambla Vallavalitsuse noorsootöötajale Annika
Rohi`ile, kelle abiga saime vaadata
suurelt ekraanilt suviseid huumoripäeva pilte! Hooaja avapeole lisas
tantsumuusikaga ja muhedate juttudega särtsu juurde Elmari Raadiost tuntud Raen Väikene, kellega
kohtume uuesti jubaveebruaris.
Põnevusega ootasime kohtumist
sotsiaalkaitseminister pr Helmen
Kütt`iga. Aitäh eakate märkamise,
toetuse ja külakosti eest! Lubasime
takutsuda uuesti külla 17. jaanuaril

Vokiratta sügishooaja pidu külastas lisaks vallavanem
Rait Pihelgasele ka sotsiaalkaitseministerpr Helmen
Kütt. Foto: H.-L. Anton

2015.a eakate klubi 30.sünnipäeva-

peole.

barjääri. Vähemalt minul oli selline
tunne, nagu oleksime juba ammu-

Kui oleks varem teadnud, et meil
nii meeldiv minister on, siis me
oleksime kindlasti juba varem teda
külla kutsunud. Kuigi kohtusime
otseselt silmast silma esimest korda, polnud meil suhtlemises mingit

sed tuttavad, arvan, et see tunne
oli vastastikkune. Muidu ei saakski
teha sotsiaaltööd ei kõrgel riigitasemel ega ka väiksemas lülis valla
piires. Eakad, puudega inimesed,
vähekindlustatud pered on sot-

siaalne grupp, kes on harjunud pisukesega läbi ajama, kuid vahel vajavad väikest tunnustust, head sõna
või sõbralikku seltskonda. Eakate
klubi Vokiratas poolt korraldatud
peoõhtud on üks pisikene võimalus kooskäimiseks, omaealistega
kokkusaamiseks või muuks suhtlemisviisiks. Te olete kõik vahvad ja
toredad, vaatamata, kas aastaid on
65 või 85. Juba teie kõigi pärast tasub Vokiratast veeretada ja vedada
ühiselt vankrit ülesmäge nii, et see
kraavi ei kalduks. Mis siin salata,
hingerahu saaksid meie eakad siis,
kui leiduks selline hea haldjas, investor, sponsor või mõni muu võimalus, et armas kultuurimaja saaks
korda tehtud.
Lugupidamisega
Helle-Leonide Anton ja Tiit Anton
MTÜ Ambla valla eakate klubi
Vokiratas eestvedajad

Päkapikkude lustakad seiklused
Ambla KIIGELANDIS!
Jõuluvana on hõivatud jõulueelsete
toimetustega ja nii otsustavad lustakad
päkapikud ise oma aega sisustada.
Lastega koos võetakse ette palju
põnevat. Tutvutakse jõuluvana hobustega ja teiste lemmikloomadega.
Piilutakse jõuluvana töötuppa ja uudistatakse saaniparki ning testitakse
saanisõitu.
Poni Kallyga saab ratsasõitu proovi-

Pildike õpetlikust etendusest
Lapsed koos Tartu lasteaiaõpetajate Kertu ja
„Elevant, kes tahtis mängida“.
Liisiga õppisid, kuidas õigesti prügi sorteerida. Fotod: Ü. Ojamäe

Mesimummide oktoober

Ühel

oktoobrikuupäeval olilasteaiasaaltäiskülalisi toimus järjekordne teatriüritus. Külas
oli Anne Vellilasteteater etendusega “Elevandike,
kes tahtis mängida”. Lisaks meie lastele olid külas
AmblaLasteaed-Põhikooli lasteaialapsed jaAravete Keskkooli algklassid.
Etendust oli alles mängitud mõni nädal ja teemaväga aktuaalne. Paljudlapsed istuvad tundearvutisjahakkavad unustama oma põhitegevust mängu ja suhtlemist silmast-silma. Nii ka etenduses, kus elevantkutsus
loomi õue mängima. Kõik soovisid hoopis suhelda arvutis janutikas ning õues mängimisest ei tahtnudkeegi
midagi kuulda. Ainult Eesel oli nõus elevandiga mängima, sest temal oli päevas kõik paika pandud. Natuke
aega kasutas arvutit ja ülejäänud aja mängis sõpradega
õues. Koolivaheajal tulidmeilekülla Tartulasteaia õpetajad Liisi ja Kertu, kes viivad läbiKIK-i ja Tootjavastutusorganisatsiooni (tvo) projekti “Mida Juku jäätmetest ei õpi, seda Juhan ei tea”. Õppepäevakäigus esitati
-

-

lõbus jakaasahaaravnäitemäng koos praktilise õppetegevusega, millesse oli kaasatudka lapsed. Eesmärk oli
õpetadalastele prügi sorteerima (korrektne sorteerimine) ja selgitada, kuidas toimub taaskasutus, mida millest edasi saab ning kuidas hoidaloodust.Projekti viiakse läbiEesti 35 lasteaias. Olimekiired jasaime lasteaiale
ka võimaluse.
Lasteaiad teevad seda tänuväärset selgitustööd igal
aastal, laste teadlikkus on suurenenud, kuid ometi leiame me segaolmejäätmete prügikastidest pappkaste,
plastikpurke ja taarat. Vallas on olemas igale jäätmele

kuid täiskasvanud hakkavad seda unustalastele, et nad kodudes teevad selgitustööd jaiga jäätmejaoks leitakseõige konteiner.
Oktoobrikuusse mahtus ka Päästeteenistuse üritus
vanemale rühmale “Tulest targem”. Ennetustöö on
oluline ja suur tänu nendele inimestele, kes laste teadlikkusttulega ümberkäimiseltõstavad.
oma kastid,

ma. Loodame

Ülle Ojamäe direktor

da. Mängitakse jõulumänge maitstakse
piparkooke ja juuakse võluteed.
Üritus kestab 2,5 tundi. Pilet koos
saanisõiduga 7 EUR inimese kohta. Grupi suurus vähemalt kuus inimest. Kindlasti vajalik eelnev registreerimine!
Info ja registreerimine tel: 511 3237

või e-post: anu.valdmaa@mail.ee.
Oleme avatud 09.12 23.12.2014 kell
11.00-14.00 . Ambla alevik, Jõe 19.
Anu Laansalu ürituse korraldaja
-
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Aravete Keskkooli
õpilased osalesid

Kohtla-Nõmmel
õppelaagris
Kohtla-Nõmmel
lõpus
Septembri
uurimuslik õppelaager, kus käisid ka Aratoimus

Keskkooli 9-12. klassi õpilased. Laager
viidi läbi Kohtla-Nõmme kaevandusparkmuuseumis ja Aidu karjääri territooriumil,
ööbitiKohtla-Nõmme hostelis.
Esimesel päeval kogunesid õpilased Kaevandusmuuseumi juurde, kus räägiti erinevatest kivimitest ning esitleti neid. Õppegrupp sai palju
teadaka kaevanduse ajaloost. Peale seda suundus
rühm maa-alusesse muuseumi. Õpilased nägid
erinevaid tööristu, millega põlevkivi kaevandati.
Palju informatsiooni saadika kaevurite töötingimustest. Peale seda ootas noori soe lõuna ja väikene puhkepaus.
Kui olime söönud japuhanud, jagunesime kaheks grupiks ning läksime matkale Aidu karjääri
kõige vanemasse rekultiveeritud osasse. Esimene
grupp sõitis sihtkohta maasturiga ja tagasi tuli
jalgsi, teisel oli vastupidi. Jalgsimatkal tutvusid
grupid looduse taastumisprotsessidega. Noored
said palju huvitavaid teadmisi karjääri alal kasvavate taimede kohta. Maasturimatkal tutvusid
õpilased lahtise kaevandamise meetoditega ja
põlevkivi kaevandamise mõjudega.
Peale pikka matka karjäärialadel suundusid
õpilased kivituppa, kus püsiti kahes grupis. Kivitoas räägiti erinevatest fossiilidest ja mineraalidest. Selgitati kivimite tekkepõhjuseid. Toas oli
välja pandud erinevaid mineraale paljudest maailma paikadest.
Sellega oli esimene päev peaaegu lõpule jõudnud, väsinud noored sõid õhtust ning puhkasid.
Jaotati ära uurimisküsimuse teemad ja moodustati uued uurimisgrupid. Õhtu lõpuks olid grupid oma hüpoteesi püstitanud ja alustasid vaikselt tööga. Kell 23.00 kuulutati välja öörahu ning
noored vajusid unne.
Teine päev algas varakult. Kell 8.00 olid enamus õpilastest üleval ja 9.00 sõime hommikust. Peale hommikusööki alustati uurimistööga. Grupid tegid katseid, vaatlusi ning hankisid
infot oma hüpoteesi tõestamiseks. Keskpäeval
täitsid õpilased uuesti kõhud ning jätkasid tööga. Tööd lõpetatud, tegid grupid oma uurimuse
kohta ka esitluse. Kell 17.00 lõpetati laager, õpilased pakkisid asjad jalahkusid.
Noored lahkusid laagrist positiivsete mõtete
ja tunnetega. Laager oli kasulik ja samas ka väga
lõbus. Täname kõiki, kes aitasid kaasa meis teadmishimu ning töötahte tekitamisele. Eriline tänu Ambla Vallavalitsusele selle kõige võimaldamise ning oma koduvalla laste arendamise eest.
vete

Kirsika-Marian Bazilenko
Piibelehe asepeatoimetaja

Kodutütred fotojahil

KaheteistkümnendalJärvamaa

oktoobril toimus
Peetri alevikus
kodutütarde
II fotojaht. Aravete rühma esindas 5-liikmeline võistkond nimega Aravete pliksid.
Võistkonda kuulusid Mai ja Mailis Pitka,
Kadi-Liis Pitk, Vivian Urbanus ja Lisette
Liige.
Iga võistkond sai kaardi, mille järgi oli vaja
otsida 15 erinevat paika Peetri alevikust ja selle ümbrusest ning teha igas punktis üks foto.
Kasuks tuli kaardilugemis- jarajaplaneerimise
oskus, loovus ja mängulisus. Fotojahi käigus
saime teadapalju huvitavaid fakte Peetrikandi
hariduse, kultuuriloo ja looduse kohta. Oli vajalavastada india vanasõna „Ära mine kaevust
otsima seda, mille sa tiiki panid“! Ühe ülesande vihjed kõlasid nii: “Selle taime kuivatatud
õisikuid on vanal ajal kasutatud padjatäitena.
Kasvab praktiliselt igal pool soistel aladel. Varakevadel, kui uute võrsete kasv algab, on alumises osas palju suhkrut. Vanasti oli see lastele
asendamatu maiustus. Taimest on punutud ja
kootud matte ja madratseid”.
Nautisime kauneid sügisvärve, otsisime sügise mitut nägu. Meie endi näod olid fotoret-

ke ajal enamasti lustilised. Lõpupoole kippus
väsimus veidi kimbutama, kuid klaaskommid
andsid vajalikku energiat ja mõte Peetri koolis
ootavatest pirukatest innustasid vapralt lõpuni
kõndima.
Mõne tunni pärast kuikõik võistkonnadolid
rajalt tagasi ja fotodolid arvutis teemadekaupa
grupeeritud, algas hindamine. Võistkonnad
hääletasid kahe enim meeldinud pildi poolt
ning sel moel ühiselt hinnates selgitati kolm
võistkonda, kelle pildid kogusid enim punkte.
Esikolmikust olulisem on saadud emotsioonid,
uuedteadmised ja vahvakogemus.
Maile meeldis piltide hindamine, Mailisele
jaVivianile jäi kõige rohkem meelde foto „Mitu nägu on sügisel?“ lavastamine.Loomulikult
olika pirukasöömine väga meeldejääv toiming.
Järgmisel aastal korraldatakse kodutütarde
fotojaht Türil. Küllap on Aravetekodutütred ja
nendesõbrad sealgikohal, et avastada põnevaid
paiku, harjutada meeskonnatööd jalastaloovusellennata. Taim, millega lapsed vanasti maiustada said, on muidugikõigile tuntud hundinui.
Maili Antons
Kodutütarde Aravete rühmajuht

Aravete plikside lemmik lavastatud foto: „Sügise mitu nägu“. Foto: M. Antons
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I õppeveerandi saavutused Aravete Keskkoolis

Aravete
õppeveerandil:

Keskkool kiidab I

Matemaatikavõistlusel „ Südames matemaatika“ 2.-3. koha saavutamise eest Eik Kobrandit ja
üldkokkuvõttes 3.- 4. koha ning
8. klasside arvestuses 1. koha saavutamise eest Erik Vilbut.
Maakondliku loodusviktoriini võitmise eest Rico Rohit, Aiki Jalakat, Heidi-Lii Rikkenit ja
Kristin Tommulat.
Vabariiklikul e-viktoriinil majandusest saavutatud parima tulemuse eest Erik Vilbut ning hea
tulemuse eest Andres Paap`i ja
Janika Pedoson`i.
Koerus toimunud noortevõistlustel kergejõustikus saavutatud 1. koha eest Rico Rohit
300 m jooksus ja kaugushüppes
ning Rein Sanderit palliviskes. 2.
koha eest Rein Sanderit jaKaroliina Tõnissoni 300 m jooksus,

Lisette Liiget ja Keidy Kaasikut
palliviskes ning Kaidy Kaasikut
300 m jooksus 3. koha eest Karoliina Tõnissoni ja Rein Sanderit
kaugushüppes, Keidy Kaasikut
300 m jooksus, Kaidy Kaasikut
palliviskes ning Maleena-Kristiin Augjärve 60 m jooksus ja

kaugushüppes.

Järvamaa koolinoorte meistrivõistluste neljavõistlusel võistkondliku 2 koha eest MaleenaKristiin Augjärve, Aiki Jalakat,
Anni Jalakat, Kaidy Kaasikut
ja Keidy Kaasikut ning individuaalses arvestuses 3. koha eest
Kaidy Kaasikut.
Järvamaa koolinoorte karikavõistlustel murdmaajooksus oma
vanuseklassis 500 m jooksus saavutatud 1. koha eest Kaidy Kaasikut, 2. koha eest Rico Rohit,
Karoliina Tõnisson ja Keidy
Kaasikut, 3. koha eest Valeria

Valla

Vyurttsi, Aiki Jalakat, Kasper
Keerbergi ja Jennifer Diskot.
1000 m jooksus saavutatud 2.
koha eest Jarmo Kaasikut jaEnel
Tubinit ning 3. koha eest Sheryl
Tammoja.
Aravete Keskkool tänab I
õppeveerandil:
Koolinoorte tuletõrjespordi
mängudest osavõtu eest Kevin
Matikainenit, Indrek Tokaruki,
Heimar Augjärve, Elina Iluskit,
Kirke Jamnest, Kelly Kaptenit,
Maria-Heleen Tääkret, Vaabo
Augjärve, Timo Loodist, Taavi
Naaritsat, Andres Paapi, Janika
Pedosoni, Merite Siilivaske, Veli Kaske, Eve Kirsipuud, Henrik
Kurganovit, Simo Lantot, Carol
Penti ja Jörgen Vikatit.
Klassidevahelise jalgpallivõistluse korraldamise eest Stener
Raaperit.

Väga tubli esinemise eest maakondlikul
ettelugemis-päeval
Emma Tuisku ja Maria-Heleen
Tääkret.
Vanavanemate päeva kontserdil esinemise eest Kelli Ilma,
Hanna Kaimerit, Andres Kallet, Annabel-Kretel Kirspuud,
Kaisa-Riin Lillevälja, Kevin Matikainenit, Kadi-Liis Pitka, Harry Sten Sellikut, Mai Pitkat, Vivian Urbanust, Anni Jalakat ja
Kristin Kaimerit.
Õpetajaid Raido Rohit, Maie
Paapi, Silja Ristheina, Jüri Leeti,
Ly Karjust, Inna Toomet, Mailis
Tarendit ja Kristiina Otsa õpilaste tunnivälisteks ainealasteks
üritusteks ja esinemisteks ettevalmistamise eest.
Aravete Keskkool õnnitleb
õpetajaKristiina Otsa tiitliHEA

ÕPETAJA võitmise puhul!
Direktor Andy Tilk

spordielust

Oktoobrikuu spordisündmused
Eesti jalgpallimeistrivõistluste III
liiga idatsoonis mängis Ambla
Vallameeskond oma viimase selle
hooaja kohtumise, kui kodus kaotati olulises mängus FC Järva-Jaani
meeskonnale 2:3 (väravalööjad Ezzat Bettaieb ja Elari Jõendi)) ning
kuna meie lähikonkurent liigasse
püsimajäämiseks Rakvere Tarvas II
oma viimase mängu võitis, siis tuleb
Ambla Vallameeskonnalsellel hoo-

ajal leppida eelviimase, 11. kohaga
ja III liigast IV liigasse langemisega. 2. hooaeg III liigas tuleb lugeda
ebaõnnestunuks, kuna selle hooaja
eesmärk liigasse püsima jääda jäi
täitmata ja eelmise hooaja 6. koht
võrreldes selle hooaja 11.kohaga on
siiski üpris suur tagasiminek. Siinkohal tasub meenutadaAmblaVallameeskonna esinemisi Eesti meistrivõistlustel eelnevatel hooaegadel:
2010 IV liiga E divisjoni viimane,
12.koht; 2011 IV liiga E divisjoni
7.koht; 2012 IV liiga E divisjoni
III koht ja üleminekumängudega
võidetudkoht järgmise hooaja III
liigas; 2013 III liiga E divisjoni
6.koht. Sellel hooajal koguti vaid
–

–

–

–

3 võidu ja 19 kaotusega 9 punkti,
millest 1 võit saadi ka mänguta vastase loobumise tõttu. Positiivsema
poole peale hooajast võib lugeda
meeskonna võitlusvaimu säilimist
hooaja lõpuni ja noortele mängijatele mänguvõimaluse loomist, kuid
loodetud arenguhüpet hooaja käigus meeskonnal siiski ei toimunud.
Siiski ei maksaks noortel mängijatel
püssi põõsasse visata, sest kogemusi
hooajast koguti ja tõestust sai lihtsalt ammutuntud fakt, et arenguks
tuleb sihikindlat tööd teha ja lisaks
meeskonna ühistreeningutele igaühel ka individuaalselt vaeva näha. Ka organisatoorselt on Ambla
Vallameeskonda ees ootamas muudatused, mis peaks mängijatele lisamotivatsiooni andma. Nimelt
alustab AmblaVallameeskond järgmisel hooajal koostööd Paide Linnameeskonnaga ja on Paide Linnameeskond II duubelvõistkond.
See tähendab, et meie parematel
mängijatel on võimalus osaleda ka
Paide Linnameeskond II koosseisus tasemelt kõrgema liiga mängudes ja Ambla Vallameeskond saab

omakordakasutadaka Paide LM II

mängijaid oma liigamängudes.
Lõppenud hooaja eest aga

tä-

nan Ambla Vallameeskonna nimel
Ambla jalgpalliveterane ja teisi andunud jalkafänne, kes kodumängudes meie meeskonnale hooaja lõpuni oma toetuse andsid. Tänan ka
AS Kuma, kes pani pealtvaatajatele
meie kodumängudel välja Kuma
ristsõnu ja Ambla Lasteaed-Põhikooli, kelle ruume saime kodumängudel kasutada.
Sisehooajaks ja uueks välishooajaks valmistumine algab Ambla
Vallameeskonnal novembrikuus
Kalmer Klettenbergi juhendamisel
laupäeviti kell 15.00-17.00 Aravete

Spordihoones.
Uue hooaja plaane tehes tekkis ka mõte, et lisaks traditsioonilistele saalijalgpalli turniiridel osalemisele korraldame ka
oma saalijalgpalli seeriavõistluse
Ambla Külaliiga eeskujul ja põhiliselt oma mängijatele toetudes
moodustame võistkonnad ning
mängime alates novembrist kuni
märtsikuuni 4-etapilise saalijalg-

palliturniiri. 4 etapi kokkuvõttes
kõige rohkem punkte kogunud
võistkond kuulutatakse kevadel
võitjaks. Kui mõni jalgpallihuviline soovib turniiril kaasa lüüa,
siis peaks ta liituma loodavate
võistkondadega või tegema lausa
oma tiimi.Aega registreerimiseks
on 15. novembrini, siis teeme ajakava jajuba novembri lõpus alustame 1 .etapi turniiriga. Infotselle turniiri kohta saab kas Elari Jõendilt
või Leo Matikainenilt.
Eesti meistrivõistlustel korv-

pallis on I liigas jätkumas alagrupikohtumised. Ambla SK meeskond kaotas avakohtumises napilt
Betoonimeister/Tskk/Nord meeskonnale 74:75 (Mario Hamburg
ja PeeterKraavik 16 punkti), võitis
kodus BC Kala/Põlva meeskonda 69:55 (Henri Kroosmann 21
ja Taavi Leinart 13 punkti), kaotas
võõrsil BC Kalev II meeskonnale
54:67 (Peeter Kraavik 16 punkti)
ja Kohila/Eesti Telekom/Webware
meeskonnale 63:75 (Kevin Puntso
17,Henri Kroosmann 15 ja Peeter
Kraavik 13 punkti). Novembris ja
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detsembris on Ambla Spordiklubi
meeskonnal Aravete Spordihoones
5kodumängu.
Eesti karikavõistlustel korvpallis tuli ka sellel aastal 1/8 finaalis 2-l korral alistuda meistriliiga klubile. Kui eelmisel aastal
oli vastaseks Tallinna Kalev, siis
sellel aastal õnnestus kohtuda
Rakvere Tarvas meeskonnaga.
Vastane oli meie meeskonnast
siiski kindlat üle ja võitis esmalt
kodus 112:72 (Peeter Kraavik 24
ja Mario Hamburg 11 punkti) ja
seejärel Aravetel 109:61 ning nii
tuli meie meeskonnal taas selles
sarjas leppida 9.-14.koha jagamisega. Kokku osaleb Eesti karikavõistlustel korvpallis 28 võistkonda.
Oktoobrikuu alguses toimus
ülemaakonnaliKangrumäel
ne jooksukross kooliõpilastele.
Võistluse korralduslik pool langes
Ambla vallale jaAravete Keskkoolile, kes koostöös Järvamaa Spordiliiduga selle ürituse ka läbi viisid.
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Kokku osales 261 jooksjat peaaegu kõikidest maakonna koolidest.
Koduradadel esinesidhästika Aravete Keskkooli jaAmbla LasteaedPõhikooli õpilased. Individuaalselt
tuli Järvamaa koolinoorte meistriks Aravete KK õpilane Kaidy
Kaasiku. Esikolmikusse omavanusegruppides jooksid veel Karoliina Tõnisson, Keidy Kaasiku, Rico
Rohi, Jarmo Kaasiku, Enel Tubin,
Valeria Vyurtts, Aiki Jalakas, Kasper Keerberg ja Sheryl Tammoja.
Ambla Lasteaed-Põhikooli õpilastest jäi kooli parimana napilt pjedestaali kohalt välja Hugo Prints,
kes saavutas 4.koha. Võistluse korraldusliku poole õnnestumise eest
tänan Raido Rohit, Marta Kondast, Helle Lepsi, Heiki Kirspuud,
Annika Rohit, Aravete Keskkooli
kokkasid ja kõiki kohtunikke, kes
sellele oma panuse andsid.
Kangrumäe suusa-ja terviserada on valgustatud igal õhtul õhtuhämarusestkuni 21.00-ni.
09.novembril kella 12.00-st

kella 14.00-ni on Kangrumäe
laululava juures Isadepäeva perespordipäev. Ootame kõiki peresid
osalema ühisvõimlemises, kepikõnnis ja peremängudel. TULE
SINAGI TERVISLIKULT LII-

KUMA JA ISADEPÄEVA TÄHISTAMA.
Bussitranspordi soovi korral
andke palun sellest teadakas vallamajja võiLeo Matikainenile.
Leo Matikainen

SP0RDIINF0 NOVEMBRIS
02.11 kell 12.00 Suusatajate
SJ+kepikõnni 4.etapp, Kangru-

mäel.
06.11 kell 19.00 L.-Virumaa
Rahvaliiga võrkpallis, Ambla SK
Simuna, Aravete SH-s.
07.11 kell 19.30 Eesti
–

MV
korvpallis, Ambla SK BC Hundid/ASSA/Abloy, Aravete SH-s.
09.11 kell 12.00 Isadepäeva
perespordipäev,
suusatajate
SJ+kepikõnni 5.etapp, Kangru-

mäel.
13.11 kell 18.30 L.Virumaa
Rahvaliiga võrkpallis, Ambla SK
SVK I, Rakvere SH-s.
16.11 kell 10.00 Kõrvemaa SV
2. etapp lauatennises, Aravete
sügisturniir, Aravete SH-s.
20.11 kell 19.00 L.-Virumaa
–

Rahvaliiga võrkpallis, Ambla SK
Tamsalu, Aravete SH-s.
23.11 kell 11.00 Järvamaa 7.
Segapaaristurniir võrkpallis, 2.
–

etapp. Aravete SH-s.
24.11 kell 18.30 L.-Virumaa
Rahvaliiga võrkpallis, Ambla SK
JVBr (kaitsevägi), Tapa SH-s.
29.11 kell 12.00 Ambla VM
saalijalgpalli
seeriavõistluse
–

1.etapp, Aravete SH-s.
04.12 kell 19.00 L.-Virumaa
Rahvaliiga võrkpallis, Ambla SK
Massive, Aravete SH-s.
05.12
kell 20.00 Eesti MV
korvpallis, Ambla SK BC Kalev
II, Aravete SH-s.
Eesti MV korvpallis, Ambla SK
BC Hundid/ASSA/Abloy, Ku–

–

–

ressaares.

EELK juhatuse esimeeste VII
konverentsist
17.-19. oktoobril EELK jupuhkekeskuses
Nelijärve
hatuse esimeeste VII konverents. Meie kogudusest osales
toimus

konverentsil koguduse õpetaja ja kaks juhatuse liiget.
Konverentsi põhiteemaks oli „Kristlane täna Maarjamaal“. Sel
korral räägiti Maarjamaa aastast, mis kuulutati välja 7. septembril ja
kristluse hetkeolukorrast ning kristlasena elamisest sellel maal. Päevakava oli tihe ja sisukas, kuulata sai ettekandeid kristluse
tulekust Maarjamaale, Maarja
loost Piiblis ja kristlase kuvandist Maarjamaal. Mõtteid sai
V
vahetada erinevates töötubades, millest tehtikokkuvõtted.
Sai esitada küsimusi uue peaREHViK PA
piiskopi kandidaatidele ning
Meit OM, wiw reie aure vajas
valiti aasta koguduse juhatuse
esimees.

konkurentsis
selleks EELK Tuhala
Kaarli koguduse esimees Arvo Rodi. Viimasel konverentsi päeval, ehk pühapäeval, pidas kõne peapiiskop Andres
Põder, kes ka jutlustas konve-

Tasavägises

osutus

lõpujumalateenistusel
EELK Aegviidu Aleksandri

SELLE KUPOnGIGa tais
REHVIVaHEtUS 20

avarw»

H!

E-R 9.00-17.50

Kõik oma rahaasjad saate korda ajada Pangabussis!

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

IV kvartalis
21. novembril
19. detsembril

kultuurimaja juures

kell 13.00–14.00
Tamsalu
kultuurimaja juures

kell 12.30–13.30

IV kvartalis
25. novembril
2. ja 30. detsembril

.

oI

Bussist saate nõu pangateenuste kohta,
tellidaja kätte pangakaardi, makseautomaadist
oma kontole sularaha kanda ja välja võtta, teha
arvuti abil makseid, avada hoiuseid ja sõlmida
muid lepinguid.

rentsi

kirikus.
Kaisa Kivila
EELK Ambla Maarja
koguduse juhatuse sekretär

Pangabuss

Tule kohale või küsi lisa:
Preediku 1. Aravete. Järvamaa
tel 383 2043 mob 5657 2096
e-posl lehar*hobbiton.ee
•

Tutvuge Pangabussi sõiduplaani ning
finantsteenuste tingimustega aadressil
www.swedbank.ee. Lisainfot Pangabussi
teenuste,kellaaegade ja peatuste kohta
saate 24h telefonilt6 310 310.
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JUMALATEENISTUSED EELK AMBLAMAARJA KIRIKUS

Õnnitleme novembrikuu
eakaid sünnipäevalapsi!
ELVI KESKKÜLA 86
VIRVE LELL 84
TAIMI PARRA 84
KALJU-ELMAR JAANISOO 84
VAIKE SILLUSTE 83
MARE PÄRNIK 80
TOIVO RELLO 79
EVI FELS 79

VELLO RAJU 78
JUTA AINUMÄE 77
MATI VEERSALU 76
TAIMI ENDJÄRV 75
MARET ADRAT 74
ESTER TRUU 73
MATI RAUDSEPP 71
TOIVO RIISPAP 70

Novembrikuu juhtmõte:
Õppige tegema head, nõudke

Igavikupüha/ Kuningas Kristuse püha armulauaga

õigust, aidake rõhutut, mõist-

Mälestame lahkunuid.

ke vaeslapsele õigust, lahendage lesknaiste kohtuasju!

Pühapäeval, 30. novembril kell 12
1.advendipühapäev armulauaga Kirikuaasta algus.
Pühapäeval, 7. detsembril
kell 12
2. advendipühapäev armulauaga.

Jesaja 1:17
Pühapäeval, 9. novembril
kell 12
22. pühapäev pärast nelipüha armulauaga
Teenib EELK Tapa Jakobi
koguduse õpetaja Tauno

*Ametitalituste osas võtta

Kibur.

ühendust koguduse õpe-

Pühapäeval, 16. novembril kell 12
Valvamispühapäev/

taja Tõnu Linnasmäe´ga tel:
5647 1859.
*Koguduse liikmemaksu
tasuda või annetust teha

Kirikuaasta eelviimane
pp.armulauaga.
Pühapäeval, 23. novembril kell 12

saab ka panga kaudu:
EELK Ambla Maarja kogudus
EE732200001120132569.

TEATED
Müüa 1-toalinekorter Aravetel Lasteaia tn 3. Korter
on 39m2, asub esimesel korrusel. Plastikaknad, plastikrõduuks. Seisukord rahuldav. Maja on renoveeritud
(soojustatud). Ühistu laen 3000 eurot makstud. Madalad
kommunaalkulud, keskküte. Hind 4500 eurot.
Kutsume toetama uusaasta ilutulestikku!
Ambla valla 2015. AASTATERVITUSPIDU toimub taas Ambla kultuurimajas. Enne südaööd koguneme Amblasse, et ära saata aasta 2014 ning
vastu võtta uus-2015. aasta ilutulestikuga.
Pärast ilutulestikku jätkub 2015. aasta tervituspidu retrodiskoga Ambla
kultuurimajas. Koostöös Ambla Vallavalitsusega kutsume üles eraisikuid ja ettevõtteid rahaliselt toetama uusaasta ilutulestiku korraldamist
Amblas, et meeldejäävalt üheskoos uusaasta vastu võtta. Oma rahalise
panuse ilutulestiku korraldamiseks saab annetada Ambla Haridusseltsi
arvelduskontole: Märksõna: Ilutulestik_ annetaja nimi. Saaja: MTÜ Ambla Haridusselts. Konto: EE872200221026731103
Üheskoos suudame rohkem! Iga panus on oluline.
Ambla Kultuurikeskus, MTÜ Ambla Haridusselts

Ehitus-ja remonttööd. Tel: 5344 9657.
Novembrikuu sündmuste kalender:
05.11.kell 19 Urmo Kütismaa autorikontsert“Laul sinule”
Ambla kultuurimajas. Pilet 2 eurot.

•

09.11. kell 12-14 Isadepäeva perespordipäev Kangrumäe
laululava juures. Ootame kõiki peresid osalema ühisvõimlemi-

•

ses, kepikõnnis ja peremängudel.

14.11. kell 12 Koolinoorte Jutuvestja konkurss Aravete
kultuurimajas.
15.11. kell 14-18 Eakate klubi Vokiratas avalik peaõhtu Aravete kultuurimajas. Pilet 4 eurot. JPK juhatuse liige Tiit
Merisalu tutvustab Georg Otsast filme ja muusikat. Tantsuks
mängib Ervin Lillepea bänd. Pilet 4 eurot. Buss: Roosnast 13.00,
Amblast 13.15, Käravetelt 13.30, Maarjamõisast 13.40. Info: 383
2560, 5623 1206.
•

•

•

16.11. kell 11-13.30 Uute riiete müük Aravete kultuurimajas.

Vaata sündmuste kalendrit ka www.ambla.ee

Detsembrikuu sündmuste eelinfo:
13.12. kell 11 Käsitööringi jõulunäitusmüük Ambla kultuurimajas.
19.12. kell 20 Ambla valla jõulupidu Aravete kultuurimajas. Peol kuulutatakse välja “Aasta Tegija” ja “Aasta Noor” võitjad. Tantsuks ansambel TÄNATEHTU. Pidu TASUTA! Vajalik laudade broneerimine tel: 383 2245 (kultuurimaja). Suupisteid ja
jooki pakub kohvik Koorejaam.
•

•

AMBLA
VALLALEHT

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

