Ambla Vallaleht
detsember 2014

nr 12 (253)

Jõulujutlus

Jõulupeod ambla
vallas

Vallavalitsuse
teated

Volikogust

Registreeri
ennastambla

valla elanikuks

Perearst annab
teada

Rahulikku jõuluaega!

Kui

vaatame kalendrisse, siis avastame
enda üllatuseks, et käes on Jõulukuu.
Lapsed ootavad jõuluvaheaega ja jõuluvana,
vanavanemad perede kogunemist jõulukuuse all ning vana-aasta ootab uue aasta algust.
Detsember on alati kiire, aasta tegemised
vajavad kokkuvõtmist, on jõulupeod ja üritused, kuhu peab jõudma. Selles kiires maailmas
soovin, et me kõik leiaks aja, et korra “rongilt”
maha astuda, et vaadata ja mõelda, mis toimub
meie ümber ning maailmas. Võtkem endale ja
perele aega, et koos minna otsima jõulupuud,
mille kojutoomiseks ei pea omama metsa. Riigimetsamajandamise keskus on selle teinud
lihtsaks, vaadata tuleb vaid ww.rmk.ee, kust
metsast on õigus puud tuua ja osta. Minul endal on Ambla valla jõulukuusega traditsioon,
mis kestab juba neli aastat. Ma leian aja, et minna koos kaaslasega metsa jaotsida meie kultuurimajja ilus jõulupuu, mille all pidada eakate
jõululõuna ning valla jõulupidu.
Mõned aastad tagasi kirjutasin ja usun seda
siiani: Jõulud on ka märkamise ja andmise aeg,
märgakem ja aidakem neid, kes vajavad abi.
Öeldakse, et lihtsuses peitub võlu. Usun, et vahel piisab naeratusest, soojast käepigistusest või
kallistusest või hoopis üllatavast komplimendist,
et valmistada rõõmu vastutulijale. Soovin teile
hoolivust oma kodukoha üle, sõprade, tuttavate
ning iseenda üle.

Rait Pihelgas vallavanem

Koolide
tegemistest
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Vallavolikogust
20. november 2014 istungil:
1. Kinnitati Ambla vallavolikogu 16.10.2014 istungi protokoll.
2. Otsustati kooskõlastada Aravete Keskkooli sisehindamise
aruande eelnõu “sisehindamise perioodil 2010/2011 kuni

2013/2014 õppeaastatel”.
3. Otsustati kinnitada Aravete
Keskkooli hoolekogu uueks liikmeks vanemate javilistlaste esindajana Kati Krabi.
4. Otsustati algatada Ambla
valla haljasalade hooldaja leidmiseks 2015-2019 hooaegadel
riigihange ja kohustati vallavalitsusel viia läbi riigihankemenetlus.
5. Otsustati anda Aravete Agro
OÜ vee erikasutusloa taotlusele
kohaliku omavalitsuse nõusolek.
6. Otsustati kooskõlastada
MTÜ Järvamaa Omavalitsus-

Politseiinfo!

Piirkonnapolitseinik Mati
Seire võtab kodanikke vastu
Aravetel (endises konstaablipunktis) igal teisipäeval kella
9.00-st kuni kella 11.00-ni.
Väljaspool vastuvõtuaega
helistada telefonil 517 8589
või kirjutada mati.seire@politsei.ee.

Info bussisõitjatele!
Teavitame, et AS GoBus
loobub kaugbussiliini nr 882
Tallinn Aegviidu
Käravete – Tapa – Väike-Maarja teenindamisest alates
–

–

(JOL) 2014. a liikmemaks 10 093,60 eurot. iikmemaks koosneb kahest osast:
kõigile liikmetele võrdne summa ning tulubaasist sõltuv
summa. 2015. a liikmemaksu
osadena arvestati kõigile liikmetele võrdne summa 3 000 eurot
ja2013.a tulubaasist 0,55 %.
7. Otsustati kiita heaks MTÜ
Järvamaa Omavalitsuste Liidu
2015. a eelarve eelnõu.
8. Vallavalitsus andis volikogule
üle Ambla valla 2015. a eelarve
eelnõu koos seletuskirjaga. Volikogu menetleb eelarve eelnõu
te Liidu

järgmistel istungitel.
9. Otsustati loobuda ostueesõiguse kasutamisest kinnisasjale
kinnistusregistriosa nr 782036,
katastritunnus 13401:001:0111,
sihtotstarve maatulundusmaa
(100%) pindalaga 6,92 ha, asukohaga Tõniksepõllu, Kukevere küla, Ambla vald, Järva maakond. Otsus tehti kaalutlusel, et

AMBLA VALLALEHT

kinnisasja näol

ei ole tegemist
varaga, mis oleks vallale vajalik
avalikuks otstarbeks või valitsemise teostamiseks.
10. Garanteeriti omafinantseering 60 000 euro ulatuses Aravete kergliiklustee II etapi rajamiseks. Ambla Vallavalitsus esitas
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse kergliiklusteede toetusskeemi
eelprojekti taotluse. Kavandatava
projekti raames rajatakse Maarjamõisa tee kõrvale 1,2 km pikkune kergliiklustee koos kaasaegsete
tänavavalgustitega ja istepinkidega ning enne rajamist kaasajastatakse olemasolev ehitusprojekt ja
koostatakse tänavavalgustitele ehitusprojekt. Projekti eeldatavkogumaksumus kokku on ca 330 000
eurot. Ehitus teostatakse aastatel 2015-2016, kui EAS rahastab
antud projekti. Rahastamisotsus
peaks saabuma 2015. a esimesel
kvartalil.
11. Infona kuulati AS Järvamaa

Haigla taotlust perearsti keskuse loomise võimalikkusest haigla
juurde ja vallavalitsuse seisukohta selle osas. Perearsti teenust
rahastatakse läbi haigekassa, sisuliselt on tegemist eraettevõtlusega. Kohtudes perearstidega, jõuti ühisele seisukohale, et
maakonnas peab tulevikus olema nõuetele vastav perearstikeskus. Selle loomine ei tohiks aga
olla AS Järvamaa Haigla ülesanne. Garantiid, et meie perearstid liituvad antud keskusega, ei
saa anda. Küll peeti oluliseks, et
maakonnas oleks kaasaegne keskus, kuid keskuse loojaks peaks
olema perearstid ise. Ambla Vallavalitsus taotleb võimalusel ja
vajaduse korral toetust Ambla
vallas praktiseerivate perearstide ruumide ja seadmete parendamiseks.
Kaunist jõuluaega kõigile!

Harri Lepamets
Vallavolikogu esimees

Hea elanik, registreeri ennast
Ambla valla elanikuks

Hooliva
algab sellega,

ja hea kodaniku panus kogukonda
et ta on registreerinud ennast

oma elukohta.

Minu üleskutse eesmärk ei ole kuntslikult suurendada valla elanike arvu. On vastutustundlik, et
inimene on selle valla elanik, mille hüvesid ta kõige
rohkem kasutab.
Seegakutsun üles kõiki, kes elavad Ambla vallas, registreerima ennast meie valla elanikuks.
Registreerimine ei ole keeruline. Oma andmetega rahvastikuregistris saad tutvuda e-teenust kasutades Riigiportaali www.eesti.ee vahendusel, samuti kohale tullesAmbla vallamajja, Lai tn 22, kus
sekretär aitab täita vajalikud blanketid. Täiendav
informatsioon tel 383 4038.

Lisaks on elukohateadet võimalik esitada digiallkirjastatult e-kirjaga või posti teel. Posti teel esitades tuleb elukohateatele juurde lisada koopia isikut tõendavast dokumendist.
On oluline, et rahvastikuregistris kajastuksid isikute kehtivad jakorrektsed elukohaandmed. Nende puudumine või ebaõigsus takistavad kohalikul
omavalitsusel ja riigil täita oma kohustusi elanike
ees, kuna puudub nende kohustuste täitmiseks va-

jalik teave.
Anna

oma

panus valla arengusse ja registreeri

ennast Ambla vallaelanikuks!

Lugupidamisega
Rait Pihelgas Ambla vallavanem

03.02.2015.
Juli-Ann Siimpoeg
Maanteeameti

ühistranspordiosakonna
peaspetsialist
Tel: 636 1120

TÄHELEPANU
SOTSIAALTOETUSTE
TAOTLEJAD!

2014. aasta toetusavalduste
esitamise viimane

tähtaeg

19. detsemberkell 12.00.

on

Järvamaa kodanikeühenduste konverentsil tunnustati parimaid
Eakate roll meie ühiskonnas kasvab aasta-aastalt ja nendekaasamine sotsiaalsesse suhtlemisse ja aktiivsesse ühiskonnaellu toobkaasa positiivsust mitte ainult eakatele, vaidkõigile meile, kes me peame
lugu oma kaasinimestest.
25. novembril toimus Väätsa mõisas Järvamaa kodanikeühenduste konverents, kus tunnustati
maakonna parimaid. Aasta parima mittetulundusühingu kategoorias oli üheks kandidaadiks MTÜ
Ambla valla eakate klubi Vokiratas, mis väärib igati tähelepanu ja tunnustust tänu oma aktiivsele tegutsemisele, suurele liikmeskonnale ja eestvedajatele.
Palju edu ja õnnestumisi uute ettevõtmiste elluviimisel!
Ambla Vallavalitsus
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Õnnitleme valla piirkonnapolitseinikku
Seitsmendal novembril toimus Jõhvi kontserdimajas politsei ja piirivalve aastapäeva üritus, kus anti kätte politsei teeneteristid politseija piirivalveameti teenistujatele ja abipolitseinikele. Seal tunnustati ka üht Järvamaa politseiametnikku.
Politsei teeneteristi hõbemedali kauaaegse laitmatu teenistuse ja teenistusalaste ülesannete silmapaistvalt hea täitmise eest ja rahalise
preemia sai Mati Seire.
Ambla Vallavalitsus

Perearst Enn Sults annab teada

Araveteljõulupühade

Sultsi praksieelsel tööpäeval teisipäeval, 23. detsembril muudatus tööajas: tavapärast
õhtupoolset vastuvõttu ei toimu
seoses lühendatud tööpäevaga. Arsti telefonitund sel päeval
on Enn

ses

kell 8.00-9.00 ja vastuvõtt 9.0012.00 (etteregistreerimisega).
Eelteade Ambla piirkonna

patsientidele:
Alates 2015. aasta jaanuaristkehtib nõue, et kolmapäeviti arsti vastuvõtule Amblas saab tulla ainult

eelnevalt etteregistreerituna Laile
Bergi kaudu. Alati on soovitatav
võttakontakti Laile Bergiga, kes vajadusel korraldab juba eelnevalt uuringud jaanalüüsid enne arsti vastuvõttu. Samuti on Amblapiirkonnas
piisavalt palju lapsi, kelle jaoks on

vaja aega ette planeerida vaktsineerimisteks jaläbivaatusteks.
Tähelepanu! Laile Berg on
15-19 detsember puhkusel, Enn
Sults on Amblas tavapäraselt
kolmapäeval, 17. detsembril kell
8.00-11.00.

Kandidaate Ambla valla teenetemärgile
saab esitada kuni 20. detsembrini

Ambla

valla teenetemärkon
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 esitada kõik füüsilised ja juriidilised isikud.

Teenetemärgi andmise taotlused tuleb esitada Ambla Vallavalitsuse kantseleisse (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 lü-

hikest põhjendust;
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 ootama kandidaatide esitamist!

Parem karta, kui kahetseda

Nüüdseks
kõigile

on ilmselt juba
teada, et päästeamet käib kodust kodusse ja
nõustab inimesi tuleohutusalaselt. Samal ajal kontrollitakse ka üldist kodu tuleohutust ning ühtlasi vaadatakseka
seda, kas kõikides majapidamistes on ikka nõuetekohane
ja ka töökorras suitsuandur.
Olukord selles osas on küll
paranenud ja enamus eluruumides on suitsuandurid olemas, aga
siiski on sellel oma kurvem pool.
Kodus olemasolev, kuid riiulil
oma „õiget“ aega ootav või lakke
valesti paigaldatud suitsuandur
ei täida kindlasti oma eesmärki,
mille jaoks see väike valge vidin
ellu on kutsutud.
Ainult õigesse kohta pandud,
täis patareiga ning tolmust puhas andur aitab meid ohu korral.
Kui on suur majapidamine, siis

ainult ühest suitsuandurist kahjuks ei piisa.
Toon teile ühe positiivse näite,
kuidas suitsuandur päästis ema
ja lapse elu. 13. novembri õhtul
hakkas ühes eramajas tööle suitsuandur. Majas elav naine kuskil
mingit ohtu sellel hetkel ei märganud ning arvas, et suitsuandur
on lihtsalt korrast ära ja võttis
selle laest alla. Oli juba hiline aeg
ja pere läks magama. Mõne aja
pärast hakkasid tööle aga teised
majja paigaldatud suitsuandurid
jakui ema lapsega selle peale üles
ärkasid, oli ka viimane aeg, sest
nendekodu oli suitsu täis. Hädaabikõne peale kohale saabunud
päästjad aitasid naise, lapse majast välja, sest ise nad enam paksu
suitsu tõttu seda teha ei saanud.
See juhtum on hea näide
mõistmaks, kui kiiresti tegelikult
suitsuandur meid ohust teavitab.

Inimsilm ja -nina ohtu sellel hetkel ei tuvastanud, andur aga küll.
Ja veel, kui selles majas ei oleks
olnud rohkem suitsuandureid
kui see üks, mis häiret andis ja
mis ekslikult laest alla võeti, ei
oleks juhtum lõppenud lihtsalt
ehmatuse ning suitsukahjustustega.

Vaadake

oma

kodud üle, kas

teie suitsuandurid on ikka õi-

gesti paigaldatud ruumi keskele.
Kas need asuvad igas magamistoas, igal korrusel? Häid nõuandeid kodu tuleohutuse kohta
annab ka uus interneti lehekülg
kodutuleohutuks.ee. Sellel leheküljel on võimalik läbidakerge test, mille tulemuste põhjal
saate teada, kas teie kodus on
tuleohutusega kõik hästi või tuleb millegagi siiski vaeva näha.
Loomulikult vajab test teie kodust õige pildi saamiseks ausaid

vastuseid. Kui midagi jääb peale testi tegemist arusaamatuks,
saab samal leheküljel nõu küsida päästenõustaja käest või siis
helistada päästeala infotelefonil

1524.
Ärge unustage testimast ka
oma lähedaste kodusid.

Vanematele inimestele, kellel ei ole võimalik arvutit kasutada, saadetakse test küll postiga koju, kuid
miks mitte hoolitseda selle eest
ise, et enda sugulased-tuttavad
oleksidkaitstud?
Ainult igaühe kaasabil saame
me muuta oma elukeskkonna
turvaliseks.
Marju Tamsalu Järvamaa
ennetaja

PS! Kui vajad abi suitsuanduri

soetamiseks/paigaldamiseks,

siis

andke oma murest teada Ambla
Vallavalitsuse telefonil 383 4242.
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Aravete Keskkooli

sündmustest

Foto: Annika Rohi

Novembri
tegusaltkjauu

Aravetel toimus maakondlik

möödus Aravete Keskkoolis
huvitavalt.
Projekti „PROMOTING HEALTHY LIFESTYLES IN SCHOOL“ raames külastasid
kooli Norra Lillehammer videregående skole
kaks õpetajat jaüks suusatreener, kellele tutvustati kohalikke sportimisvõimalusi ning viise.Lisaks
sellele tutvustati Eestit ka muul moel. Näiteks
esitleti külalistele saabudes Tallinna vanalinna
ning korraldati Maie Paap`i jaKrista Pohla juhatusel külalistele väike geograafiatund. Möödunud aastasest talispordinädalast tegi kokkuvõtva esitluse Maili Antons. Sama projekti raames
pidasid spordialase loengu oma ala asjatundjad
Kaarel Zilmer ja Rene Meimer. Teisipäevaste
õpetaj ate koosolekute tõttu hoidsidkeskkooliosa
õpilased väiksemaid tegevuses liikumismängude
ja tantsudega. Nii meie kui ka nende jaoks uue
asjaga tutvusid jaolid rahul ka norrakad.
Juba viiendatkorda toimus Aravete Keskkoolis traditsiooniline tordivõistlus, mis kandis sel
korral nime „Maitsev Sport”. Võistlust said jälgidaka Norra külalised ning üks neist oli ka žürii
liige. 25. novembril mängisid alglasside õpilased
mänge Mardi-Kadrikarnevalil.
Piibelehe toimetus

Kahekümneesimesel õpilastel

novembril oli
taaskord 12. klassi
võimalus
osaleda üle-eestilisel töövarjupäeval.
Mina isiklikult varjutasin vabakutselist lauljat, Nele-Liis Vaiksood. Hommiku poole olin
Nele-Liisiga Mustamäe Lastehaigla enneaegsete laste osakonnas heategevuskontserdil.
Õhtul aga toimus Estonia kontserdisaalis heategevuskontsert vähiliiduheaks, millest võtsid
osa Ivo Linna, Oliver Kuusik, Andero Ermel,
Tanja Mihhailova, Kaire Vilgats ja loomulikult Nele-Liis Vaiksoo. Nende kõigiga vesteldes mõistsin, et tegemist on väga toredate
ja tavaliste inimestega. Sain jälgida just seda,
mis toimub lava taga enne kontserti. Tunded
olid väga ülevad. Nüüd olen veel kindlam, et
just lava ja glamuur on loodetavasti need kaks
asja, mis mind tulevikus saadavad. Kõik need
inimesed, kellega päeva jooksul kokku puutusin, andsid mulle kaasa väga positiivsed emotsioonid ja palju nõu ning õpetussõnu tulevikuplaanide suhtes.
Kristin Kaimer Aravete Keskkooli 12.klassi
õpilane

kodutütarde mälumängulaager

Novembri

eelviimasel nädalavahetusel
ei saanud Aravete koolimaja suikuda
nädalalõpu vaikusesse, vaid täitus reede
õhtul rõõmsate ja energiliste inimestega.
Meie koolis toimus Järva maleva kodutütarde mälumängulaager. Osavõtjaid oli
11 erinevast rühmast, kokku 122 kodutütart ja 13 noortejuhti.
Reede õhtul elasime kaasa Ambla SK
korvpallimeeskonnale. Meeskond hindas
meie toetust kõrgelt. Mitte igal mängul ei
ole nii palju heledahäälseid ja innukaid ergutajaid! Tüdrukud olid saanud enne mängu soovituse olla tähelepanelikud ja kõike
hoolega jälgida. Pärast mängu toimus esimene mälumänguvoor. Näiteks küsisime:
kes viskas esimese korvi, missuguse skooriga lõppes esimene veerandfinaal, mitu korvpallirõngast on võimlas, mitu tantsutüdrukut esines jne.
Laupäeval toimus kaks mälumänguvooru. Noorem vanusegrupp (8-11a) sai täringuga veeretades küsimusi järgmistest valdkondadest: Järvamaa, loodus, muusika,
varia, nuputamine ning vanavanemate kom-

Foto: Maili Antons

bed ja tavad. Vanemad kodutütred (12-15a)
said teadmisi näidata Kaitseliidu, Eesti pärimuse, looduse, liikluse, muusika ja Eesti
kohta. Kahe vooru vahepeal toimus Triin
Väina juhendamisel hoogne tantsutreening.
Väärib märkimist, et Triin on olnud ka ise
kodutütar! Seega- endise kodutütre juhendamisel said praegused kodutütred vähem
kui tunniga selgeks vahvad tantsuliigutused.
Pärast maitsvat lõunasööki suundusime
õhuvanne võtma ja uusi teadmisi saama.
Kangrumäel rääkis Marta Kondas meile
Kangrumäe seltsielust ja kardirajal kõneles
Margus Leesmaa kardiraja ajaloost, sealsetest võistlustest javõimalustest. Kodutütred
said infot ka Aravete Terviseradade kohta.
Tüdrukud said tähelepanelikkust ja mälu
näidata nö massiviktoriini ajal. Esitasin kasküsimusi ja väiteid retkel kuuldu ja nähtu
kohta ning tüdrukud “hääletasid jalgadega” ehk siis liikusid kas jah- või ei-alasse.
Viktoriini võitis Aravete kodutütar Vivian
Urbanus. Võiski alata tagasitee mööda hämarduvat metsateed. Tänu lumele nautisid
tüdrukud ka talverõõme- lasti liugu, tehti

5

~� nr 12 (253) detsember 2014

AMBLA VALLALEHT

lumepalle ja kärmemad jõudsid
lumememmedki valmis meisterdada. Enne õhtusööki lahendati
ristsõnu ja sudoku-mõistatusi.
Õhtul täitus koolimaja pidulikus riietuses kodu tütarde ja
noortejuhtidega. Toimus uute
kodutütarde pidulik vastuvõtmine. On suur rõõm, et Aravete
rühma lisandus neli kodutütart,
nüüd on neid juba terve tosin!
Järvamaal kokku on ligi 300 kodutütart.
Paide Gümnaasiumi lauluõpetaja ja kodutütarde toetajaliikme
Malle Nööbi juhendamisel tegime videoõnnitluse ja laulsime
laule Eestimaast. Laulmise koh-

ta ütles noorsootöötaja Annika
Rohi nii: “See tunne, mis mind
sel hetkel valdas, oli kirjeldamatu... Olles üheskoos saalis koos
120 noore kodutütrega, kes laulsid isamaalisi laule... see oli hetk,
kui ma tundsin, kes ma olen ja
kust ma tulen. Usun, et seda
tundsid ka need noored tüdrukud...”. Tõepoolest, see oli ülev
tunne.

Sellega ei olnud pikk päev veel
läbi. Toimus lõbus pargimäng,
mille jooksul oli tüdrukutel vaja
otsida koolimaja pargist üles helkurpaberid. Neile sedelitele olid
kirjutatud sõnad, mis tuli siduda
lühinäidendiks. Aravete ja Albu

kodutütarde sõnadeks sattusid
näiteks president, laadija, pikendusjuhe, lauajalg, musirull, lauamäng jne. Tunduvad seosetud
sõnad? Aga ei, pärast mõningast
vaidlust ja kohati üsna valjuhäälset arutelu oli südaööks idee paigas ning näitetrupp jõudis enne
uinumist mõned proovidki teha.
Pühapäeval vaatasime järgemöödakõiki lavastusi, need olid vaimukad janauditavad.
Pärast etenduste vaatamist oligi kokkuvõtete tegemise aeg. Iga
laagris osalenu sai mälestuseks
pliiatsi kirjaga “Nutikas kodutütar”, märgiti ära tüdrukud, kes
kokkuvõttes olid enim punkte

anti ka 9 Mäluerialamärki.
mänguri
Aravete rühma kodutütred
olid laagrist vaimustunud. Neile meeldis, et kogu aeg sai tegutseda ja mängida, meeldis mälumäng ja tantsimine, matk ja väga
maitsvad söögid, uusi sõpru leida
ja korvpallimängule kaasa elada,
pargimäng ja näidendid. Kokkuvõtvalt- oli vaheldusrikas, tegus
ja lustlik laager.
Suur tänu kõigile, kes aitasid laagri õnnestumisele kaasa!
Koostöös ja ühtsuses peitub suur

kogunud ning

jõud!
Maili Antons Aravete
kodutütarde rühmavanem

Ambla Noortekeskuse seiklusringi esimene väljasõit oli
huvitav ja hariv

Novembri
Ambla

seiklusringi

lõpus

toimus
noortekeskuse

esimene

väljasõit.

Külastati

Järva-Jaani tehnikavarjupaika, kus uudistati vanatehnikat, sõideti roomiktransportööriga japeeti lumesõda.
Üheskoos saadi teada, et Järva-Jaani on Piibe maantee täpne
keskkoht, see tähendab, et sealt
on nii Tallinnasse, Tartusse kui ka
Raplasse 100km.
Huvitavaid lugusid autodest ja
avariidest kuulasime Varjupaiga
juhatajalt Tuve Kärnerilt. Vahvad
olid omatehtud autod. Kõige ägedam oli siiski eksootiline sõit suure

roomiktransportööriga

spet-

siaalselt selle jaoks kümme aastat
tagasi ehitatud rajal. Tankiroomikutega masina nina oli kord taeva poole, kord maa poole ja lah-

tises kastis

istujatel jätkus kilkeid
kogu sõidu vältel

ja emotsioone

nagu “Ameerika raudteel”.

Lõpetuseks pidasime väljaspool Varjupaika poistega maha
korraliku lumesõja, nautides sellega esimesi talverõõme ja kontrollisime saadud teadmisi väikese
viktoriiniga kuuldust-nähtust.
sasolnud vanemaid ja projekti
Enamuse arvates läks seiklusesimene
korda
koordinaatoritAnnika
Rohit.
väljasõit
ringi
ja
tekkis ka kohe uusi ideid järgmiAntud ringi viiakse ellu läse väljasõidu kohta. Seega, hoidbi Eesti Avatud Noortekeskuste
kem silmad-kõrvad lahti, et ka Ühenduse (Eesti ANK) suurproteised nii Ambla, Käravete kui ka jekti „Riskilaste toetusprogrammi
Aravete piirkonna lapsed ja pered rakendamine läbi noortekeskuste“,
sellisest vahvast võimalusest osa mis on rahastatud Eusaaksid.
roopa MajanduspiirTäname seiklusringi liikmekonna (EMP) toetuste
Vanatehnika
te poolt
Varjupaiga programmi „Riskilapsed
juhatajat Tuve Kärnerit, Lehtse ja –noored“avatud taotlusvoorust „Noorte- ja
bussijuht Kuno Kivi, kõiki kaa-

noorsootööorganisatsioonide
kaasata riskilapsi ja noori
nenud“.
Lembit

võime

onpara-

Rosina

Ambla seiklusringi juhendaja

Isadepäeva perespordipäev pani isad koos
lastega tegutsema

Ambla

valla isadepäeva perespordipäev toimus sellel
aastal Kangrumäel. AmblaKultuurikeskus koostöös Ambla
Spordiklubiga korraldas sportliku, samas meelelahutusliku

isadepäeva pärastlõuna.
Üritusel osalesid nii meie kui
naabervalla pered. Isadepäeva ettevõtmisest võtsid ka osa suusatajate
seeriajooksul osalenud jooksjad.
Toimus maastikuorienteerumine,
valmis ühistöönasilmadkinni joo-

nistades pilt “Super isa” ning luuletus isadepäevast. Aitäh Kristiina
Ots`ale, kelle juhendamisel toimus isadepäeva zumba treening.
Suur tänu Ambla noortekeskuse
juhendajale Natalia Medvedeva`le
ning Marta Kondasele, teie abiga
oli meil üheskoos lõbus perepäev.
Isadepäev lõppes kringli jakommi
söömise ning tee joomisega üheskoos suusatajate seeriajooksu autasustamisega. Aitäh kõigile isadele,
kõigile osalenud peredele.

Ambla vallasisad koos,

isadepäeval müttame soos.
Isa on täna väga hoos,
issiga vahvaolla koos.
Pühapäeva hommikja maasikamoos,
isadega oleme siin koos.
Väikeste lastega mänguhoos.
Isalemeeldib magus moos,
tema lemmik on sõstramoos.

(Osalenudperede omalooming)
Triin Väin

Suletud silmadega valminud
isade ühistöö „Super isa“.
Foto: Claire Miljukova.
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Õppimisest välismaal

Ambla

Lasteaed-Põhikool oli kodanikupäeval
üks viiest koolist Eestis, kus
Kristjan Kangro ning Rosalin Süld rääkisid välismaal
õppimise võimalustest.
Meie kooli 7.–9. klassi õpilased said teada, miks ja millal

valida õpinguteks välismaa ülikool, kuidas valida riiki ning
ülikooli, kuidas kandideerida. Pikemalt peatuti Hollandis õppimise võimalustel ning
sealsel Maastrichti Ülikoolil,
kus Kristjan ja Rosalin ise õpivad. Peale esitlust oli meil ka

rohkesti küsimusi, nt kuidas
välismaal hakkama saada, kas
praegused hinded on määrava tähtsusega, kas kõik võivad
proovida ülikooli astuda, kuidas vanematele oma soovist
teatada jms.
Nii teema kui esinejad olid

kaasahaaravad. Ning kuigi me
käime alles põhikoolis ning ülikoolini on veel mitu aastat aega, siis teame kindlalt, et kõik
on võimalik sellele, kes seab endale eesmärgid ja nende saavutamiseks ka kõvasti tööd teeb.
Sofia Prints 8. klassist

Meile on sündinud päästja ja lunastaja

Armas

vallalehe lugeja. Tervitan sind südamest saabunud advendiaja ja lähenevate

jõulupühade puhul.
Jõuluevangeelium Luuka järele kõneleb meile sellest imelisest
sündmusest- müsteeriumist, mis
on seotud Jõululapse, meie Päästja ning Lunastaja sünniga. Jutustab meile pühast perekonnast,
nende teekonnast Joosepi päritolu linna Juudamaale Petlemma.
See teekond ei olnud neil lihtne
ega kerge käija, sest Maarja oli

lapseootel.
Iga inimese sünd siia maailma
on omamoodi ime, on Jumala
kingitus. Seda oleme võinud kogeda meestena ja naistena, isadena ja emadena. Joosep ja Maarja
tundsid oma erilist vastutust, sest
nad olid saanud ingli ilmutuse ja
Issanda sõna läbi tõotuse neile
sündivalapsukese suhtes.
Taustaks sellele sündmusele on
tolleaja valitsejad, nendekäsud ja
korraldused. Seegi toimub vaid

selleks, et läheksid täideprohvetite ennustused, mis Jõululaps Jeesuse sünni kohta olid antud juba
sajandeid enne tema sündi.
Prohvet Jesaja on kuulutanud
Jõululapse sünni kohta järgnevat: „Rahvas, kes käib pimeduses,
näeb suurt valgust; kes elavad surmavarju maal, neile paistab valgus. Sest meile sünnib laps, meile
antakse poeg, kelle õlgadel on valitsus ja kellele pannakse nimeks
Imeline Nõuandja, Vägev Jumal,
Igavene Isa, Rahuvürst.“ Jes. 9: 1,5
Need on väga suured ja ülevad
mõisted, millega prohvet iseloomustab sündivat last. Need mõistedületavad meie inimliku mõistmise ja hoomatavuse piiri, kuid
annavad meile aimduse, kellega
on meil jõululapses tegemist. Tegemist on lapsukesega, kelle õlgadel on valitsus, kes on Imeline
Nõuandja, kes on Rahuvürst jakes
on Vägev Jumal. Nii saavad selles
lapsukeses kokku taevas jamaa, Jumal jainimene, igavene ja ajalik. Ja

seetõttu

puudutabki jõulusõnum

meid nii sügavalt jaeriliselt.
Me vajame inimestena neid
imelisi hetki, kus me tunneme, et
kokku saavad taevas ja maa ning
nad sulanduvad ühte ning kaovad
piirid ajal ja ruumil. Sellised pühaduse ja kirkuse hetked aitavad
meil toime tulla argipäevaga, annavad meile jõudu javäge.
Sellist kirkust ja pühadust kogesid ka karmid ja karused idamaa karjased esimesel jõuluööl.
See kirkus ja pühadus puudutas
väga nende südameid ja ajendas

karjaseid tõttama sõime juurde,
kus puhkas jõululapsuke. Neil oli
oluline näha ja mõista, et maailma Päästja ja Õnnistegija on sündinud ning tunnistada sellest viivitamata ka teistele inimestele.
Meiegi laseme endid karjaste kombel juhtida imelisest jõuluvalgusest ja tuleme jõuluõhtul
Jumala kotta, et üheskoos vaimus
kummarduda Jõululapse sõime
ees. Ta ei ole sündinud siia ilma

Sui on keegi, keda jõukudeläiiatada, aga
sa ei tea kuidas?
MtX oti Suiie hea kitufiidee: /XassXaXcne
ifuXine mdssaaž
massaaž C90 min, 60 min või 40 mind
.•••*“•««*•.
TseihXüdi massaaž (100 min)
Cfutmpi huiia peatnmmaz (40 mind

kahekümne sajandi eest vaid Iisraeli rahva Lunastajaks, vaid kõikide rahvaste ning ka sinu j minu
Päästjaks ja Õnnistegijaks.
Tema on lunastanudmeid meie
süüst ja meie eksimustest ning
kannatanud ja oma elu andnud
meie eest. Oluline on, et me tema
sündimisest rõõmustame nii oma
kodudes kui ka oma südametes.
Avame oma südame uksed temale- Jõululapsele, Kuningate Kuningale ja Isandate Issandale.
Tunnistame temast ka teistele, tunnistame sellest valgusest
ja rõõmust, mida ta on toonud
meie ellu ning mida ta tahab
tuua ja kinkida igale inimesele,
vaatamata sellele, kas ta on väike
või suur, vaene või rikas. Saatku
ja kandku jõulupühade lunastav,
rõõmus ja valgusküllane sõnum
meid nii nendel pühadel kui ka
uue aasta teedel ja radadel.

a

Tõnu Linnasmäe
EELK Ambla Maarja koguduse
õpetaja

Tasa, nii tasa hõljuvad ootused

üle talvesumeda maa,
Kikivarvul tipivad lootused,
nemadki rõkates tulla ei saa.
Armastus tahab kuulata vaikust
Sinu sooja peopesa sees.

Leiad ehk usugi, rännates paigus,

..

Õunalõhnalisi pühi soovib
Rebase Talu

mm*.
Ostes, viie kl

'enda massaaži -50

%

või ostes

massaaži

�

V

woui

I

CM

3fi
55556

õia nutmya,
'Koidu,

kaugeis, mis on sinu enese sees.

Ä

ilomst ui
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Kõige kaugemalt kohale sõitnud lugude vestjad olid ka sel
korralKihnu saarelt. Fotod: Annika Rohi

Aravetel kõlasid kratilood

Novembrikuu

hämarusega on paras aeg ka kra-

tilugude

oma

jutustamiseks.

14.

novembril

toimuski Aravete
kultuurimajas II üleriigiline jutuvestjate konkurss „Kratilood“.
Eesmärgiks kodukoha pärimusmuistendite javanavanemate lugude särav jutustamine.
Võistlus toimus kolmes vanu-

seklassis ja seda hindas žürii: improgrupp jajuhendaja, teatriõpetaja
Rahel Otsa, avaliku esinemise- ja
sõnakunsti õpetaja Virko Annus
ning harrastusnäitleja ja lavastaja
Arlet Palmiste. Võistlejaid oli rohkesti, isegi Kihnu kool ei pidanud
paljuks Aravetele sõita. Lähikonnast tulid Albu Põhikooli jaAmbla Lasteaed-Põhikooli õpilased.

Ambla kooli vaprad esinejad
olid Rene Veike VII klassist, Sofia
Prints jaBirgit-Brenda Panov VIII
klassist ja Marili Hendrikson IX
klassist.

kõlanud kolme parima hulgas, ei
kahetsenud osavõttu keegi, sest
saadi juurde esinemisjulgust, enese proovilepanemist ja uusi koge-

Esinemislugusid otsisime Järvamaa kohapärimustest jaM. J Ei-

Aitäh Sulle Rene, Sofia, BirgitBrenda ja Marili! Tunnustus ka
korraldajatele kodukoha väärtus-

seni „Eesti ennemuistsetest

juttudest“.
Kuigi Ambla õpilaste nimed ei

musi.

tamise eest!
Maie Ainz

Aravetel toimus Eesti IV jõuviievõistlus
Jõujaam ja
MTÜ Aravete
Spordiklubi +35
MTÜ

eestvedamisel toimus 22. novembril 2014. Aravete Spordihoones Eesti IV jõuviievõistlus
Võistlusalasid oli kokku viis:
kükk rinnal, rebimine, tõuka-

mine, surumine püsti ja jõutõmme rebimishaardega. Kükk

rinnal ja jõutõmme rebimis-

haardega viidi läbi ringsüsteemis, igal alal oli võistlejal kasutada kolm katset. Rebimine,
tõukamine ja surumine püsti
viidi läbi põhimõttel, et raskust

Pakume vägivalla all

kannatavatele naistele tasuta
juhtumipõhist nõustamist
psühholoogilist nõustamist
õigusabi
turvalist varjupaika

Helista 24/7 telefonil 5813 3755 või kirjuta
jarvanaistekeskus@gmail.com,
www.jarvanaistetugi.ee.
Vägivallast

on väljapääs. Aitame

sul seda leida.

kangil ei vähendata, igal alal oli
võistlejal kasutada kolm katset.
Võistlusel osales 9 võistlejat
üle Eesti (Jaanus Hiiemäe, Aivar Zarubin, Riho Kägo, Andres Viksi, Matis Pärend, Kert
Ustav ja Indrek Koppel) s.h
kaks meie valla sportlast Erik
Kuningas jaLauri Naarits.
Kõigi alade kokkuvõttes saavutas I koha Andres Viksi, II
koha Indrek Koppel ja III kohale tuli Riho Kägo. Võistluse

läbiviimist toetasid Ambla vald,
OÜ Puiduladu, OÜ Z-Module, Spordiklubi Sparta, Sevenoil
Est OÜ, OÜ Terasman, MTÜ
Arenduskoda. Korraldamisele
kaasa aitamise eest tänusõnad
abilistele Marko Kuningas, Mati ja Teet Karbus. Võistlejate tänusõnad pealtvaatajana kõikidel
võistlustel ergutajana osalevale
Evald Murumaale.
Katre Mägi
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spordielust

Novembrikuu spordisündmustest
Ambla Spordiklubi suusatajate
5-etapilisel seeriajooksul jakepikõnnil osales sellel aastal 80 võistlejat 241 stardikorraga ehk igal etapil
keskmiselt 48 jooksjat. Osalejaid
tuli Kangrumäele Aegviidu, Tapa,
Rakke, Ambla, Albu ja Järva-Jaani
vallast. Kõigil 5-l etapil osales 23
jooksjat. Noorimaks osalejaks oli
Oliver Piil Aravetelt ja vanimaks
osalejaks Paul Jalast Jänedalt ning
kõige arvukama ja aktiivsema osavõtuga perekonnaks oli perekond
Kirsipuu Ahulast. Vanusegruppide
parimad olid:
-6 a. T Karola Saar, Anelle-Riin
Kirsipuu, Anette-Liselle Kirsipuu
-6 a. P Iko Jamnes, Kuldar Jalast,
KeimoKari
7 -10 a. T Kirke Jamnes, Mairit
Kaarjärv, Õnnela Rodendau
7 -10 a. P Rasmus Tommula, Aleks
Homin, Kerto Kaasiku
11-13 a. T Kaidy Kaasiku, Keidy
Kaasiku, Laura Lään
11-13 a. P JaanKirsipuu, Maarius
Kaarjärv, Christopher Lään
14-16a. P JarmoKaasiku
17-34 a. N Marje Torn-Kirsipuu,
Signe Selge, Enel Tubin
17-39a, M Siim Part, Rauno Tikko
N 35+ Maris Kaarjärv, Vilve Pilv,

JaanikaJalast
M 40-54

Jaanus Keerberg, Ahto

Matvejev
M 55+ Paul Jalast, Aare Selge
Aktiivselt lõid etappidel kaasa ka
kepikõndijad Helle Jalast, Annika
Rohija Kristiina Ots.
Järgmine seeriavõistlus Kangrumäel algab jaanuaris suusatamisega.
Viimane seeriavõistluse etapp
toimus Kangrumäel koos Isadepäeva tähistamisega ja sellest
võttis osa üle 70 inimese. Lisaks
jooksule ja kepikõnnile sai osaleda
ühisvõimlemises, peremängudes ja
maastikul orienteerumises. Kulminatsiooniks Isadepäeva tähistamisel oli laste ja isade vaheline köievedu, mille võitsid pärast pikka ja
tasavägist tõmbamist lapsed. Päeva
lõpetas autasustamine, soe tee jakosutav kringlitükike. Tänan üritust
läbi viia aidanud Triin Väina, Natalja Medvedevat, Reimo ja Ruth
Kaasikut ning MartaKondast.

Eesti korvpallimeistrivõistlusalagrupiturniiril on Ambla SK meeskond viimastes mängudes alistanud BC Hundid/ASSA/
Abloy meeskonna 71:70 (Kevin
Puntso 17 Erkko Linnas 14, Erkki Lehtpuu 10 punkti), kaotanud
TTÜ SK meeskonnale 63:68 (Kevin Puntso 12punkti j 17lauapalli,
Taavi Leinart ja Henri Kroosmann
11 jaErkko Linnas 10 punkti) ning
te I liiga

,

a

Betoonimeister/Tskk/Nord

mees-

konnale 73:81(Peeter Kraavik 15
jaKevin Puntso 14 punkti). Oma
alagrupis on Ambla SK meeskond
hetkel 2 võidu ja 5 kaotusega 6.kohal. Alagrupiturniiril jääb pidada
veel 5 kohtumist ja siis jätkatakse

juba vahegrupi-ja play-offmängudega.
Ambla Vallameeskond jalgpallis valmistub uueks hooajaks
saalijalgpalli mängides. Novembrikuu viimasel laupäeval tehti algust
Ambla Külaliiga saalijalgpalli 4.etapilise seeriavõistlusega, kui 6 meeskonna ja 73 registreeritud mängija osavõtul toimus 1. etapi turniir.
Kindla esikoha sai turniiril Ambla
Vallameeskond, kes alistaskõik vastased ja edestas II koha saavutanud
FC Gosa meeskonda 5 ja III koha
saavutanud Roosad Pantrid meeskonda 7 punktiga. Võistkondade

parimateks mängijateks tunnistati
Aiko Orgla (Ambla VM), Urmas
Raaper (FC Gosa), Indrek Lumiste (Roosad Pantrid), Rauno Tikko
(Õhust jaArmastusest), Karl-Martin Sepre (Tapa Noored) ja Sergei
Martshenko (Hävitajad). Suurimaks väravakütiks oli Eero Varendi Ambla Vallameeskonnast 8 väravaga. Saalij algpalli seeriavõistluse
2.etapi turniirpeetakse laupäeval
10. jaanuaril Aravete Spordihoones.
Novembrikuus osales Ambla
Vallameeskond Türi Ganvix Cup
saalijalgpalliturniiril, kus 8 võistkonna konkurentsis tuli leppida 7.
kohaga. Alagrupiturniiril jäi meie
meeskonnal punktiarve avamata
ja nii tuli kohamängudes mängida
7.-8. kohale, kus vastaseks oliVändra meeskond, kes alistati 4:2. Detsembrikuus osaleb Ambla Vallameeskonna esindusvõistkond veel

Paides Superkuma turniiril ning
Tallinnas Kalevi Spordihallis Eesti Jalgpalliliidu poolt korraldataval
Triobet aastalõputurniiril kõikidele
Eesti liigades pallivatele meeskondadele.
Ambla Külaliiga saalijalgpallis
1.etapp, tulemused:
I Ambla VM 15 punkti v.v. 20:2
Elari Jõendi, Marko Kõiv, Volodja
Erdei, Aron Kütismaa, Aiko Orgla,
Taavi Neier, Jako Kullamägi, Kalmer Klettenberg, Eero Varendi.
IIFC Gosa 10punkti v.v. 11:2
Siim Kossar, Ott Kossar, Mart Prosin, Maikel Homin, Elvis Homin,
Kristjan Tamtik, Veikko Väisanen,
Urmas Raaper, Aigar Lumiste, Ronaldo Martinson, Ainar Münt,
Marko Vest.
III RoosadPantrid 8 punkti v.v. 8:8
Kaur Lillevälja, Jan-Are Nursi, Jörgen Vikat, Taavi Lumiste, Indrek
Lumiste, Gregor Pent, Ingvar Tokaruk, Hendrik Kurganov, Taavi
Grünthal.
4. Õhust ja Armastusest 5 punkti
v.v. 6:13
5.Tapa Noored 2 punkti v.v. 3:11
6. Hävitajad 1 punkt v.v. 5:17
Resultatiivsemad mängijad:
Eero Varendi, Ambla VM 8 väravat
Siim Kossar, FC Gosa 5 väravat
Jako Kullamägi, Ambla VM 3 väravat

Jan-Are

Nursi, Roosad Pantrid 3

väravat

Sergei Martshenko, Hävitajad 3 väravat

9 mängijat, 2väravat
11 mängijat, 1 värav
Lääne-Virumaa võrkpalli Rahvaliigas osaleb sellel aastal ka
Ambla Spordiklubi meeskond.
15 osalevat meeskonda mängivad
turniirisüsteemis

alguses 2 alagru-

pis ja seejärel kohamängude turniiridelkas kohtadele 1.-8 või 9.-15. Et
medalimängudele jõuda, tuleb oma
alagrupis jõuda 4 parema meeskonna hulka ja meie meeskond on seni
seda ka tegemas. Alistatud on Karkuse jaSimuna meeskonnad 3:0 ja
Rakvere SVK I meeskond 3:2. Ainus kaotus on tulnud vastu võtta
Tamsalu meeskonnalt 0:3. Ambla SK meeskond mängib turniiril koosseisus Rait Pihelgas, Rain

Ots, Martin Tamlak, Marti Lepik,
Marek Palandi, Hannes Sepp, Kert
Kärner, Helari Tamtik, Rain Raukas, Kristjan Kallaste, Romet Uudeküll ja Aksel Õunapuu.
Järvamaa võrkpalli 7. Segapaaristurniiri 2.etapp peeti Aravete Spordihoones. Kokku oli
võistlema tulnud 7 võistkonda ja
neist 3 paari Ambla vallast. Turniiri võit läks selle sarja liidriteleKadri
Toom, Ain Kanne, kes finaalis alistasid Piret Reinfeld, Mikk Kallakmaa. Meie võistkondadest said 4.
koha Merit Kalamägi, Rauno Tikko, 5.koha Epp Sepp, Hannes Sepp
ja 6.koha Kadri Uudeküll, Romet
Uudeküll. Selle sarja 3.etapp toimub 11.jaanuaril Koerus.
Kõrvemaa Karikavõistlused
lauatennises peetakse esmakordselt Tapa ja Ambla valla ühisel
korraldusel 4. etapilise seeriavõistlusena. 1.etapp toimus juba oktoobris Lehtses ja 2.etapp
novembris Aravete Sügisturniiri nime all Aravete Spordihoones. 2.etapil osales kokku 32 väga
erinevas vanuses

mängijat ja 10

pinksilaual mängitud

turniiri võitis Voldemar Tusis Türilt, II koha

saavutas

Riho Lööper Jänedalt ja

III koha Vambola Annilo Paidest.

Naistest oli parim Helga Vasemägi Tapalt. Ambla valla mängijatest tuli meie parimatena Reimo
Kaasiku 7.kohale, Aksel Õunapuu
9.kohale, Stener Raaper 10.kohale, Kaidy Kaasiku 11.kohale ja
Evert Ots 12.kohale.Kokku osales
turniiril 14 Ambla valla või Spordiklubi mängijat. Seeriavõistluse
3.etapp toimub 01.märtsilLehtses
ja4.etapp Aravete Kevadturniirina
19.aprillil Aravete Spordihoones.
Järvamaa meistrivõistlustel
lauatennises Koerus osalesid üle
pika aja taas ka Ambla valla sportlased. Kokku toodi valda 7 medalit. Järvamaa meistritiitli naiste üksikmängus võitis 8 võistleja
konkurentsis Kaidy Kaasiku oma
kaksikõe Keidy Kaasiku ees. II koha said ka Reimo Kaasiku meespaarismängus koos Urmas Virvesega Koerust ja Taago Leppik
üksikmängus P-16 vanuseklassis.
Pronksmedalid teenisid Simmo

Kaitsa üksikmängus P-16 vanuseklassis ja meespaarismängus koos
Evert Otsaga.
Spordiaastale tagasi vaadates võib mööduva spordiaasta
igati kordaläinuks tunnistada. Nii
võistkondlikultkui ka individuaalselt saavutati häid tulemusi. Liikumisaasta olulised piirkondlikud ja
ka ülemaakonnalised rahvaspordiüritused tõid liikuma nii noori
kui vanu. Suusatajate 5-etapilisel
seeriajooksul oli 80 osalejat 241
osaluskorraga, suusatamise 3 etapilisel seeriavõistlusel oli vaatamata
lumevaesele talvele 57 suusatajat 95
osaluskorraga, Rava Rahvatriatlonil startis 22 võistlejat, ümber järve
jooksu 8-etapilisel seeriavõistlusel
115 võistlejat 558 osaluskorraga,
suvistel rannavollevõistlustel osales Ambla valla liivaväljakutel 7–l
turniiril kokku üle 50 võistkonna,
Toomas Berendseni X karikavõistlustel kergejõustiku 5-võistluses
osales 22 mitmevõistlejat jne.
Ambla Spordiklubi korvpallimeeskond osales peale vaheaastat
taas Eesti Meistrivõistluste I liiga
turniiril ja saavutas kokkuvõttes
10. koha. Korvpallurite õnnestumised olid kahtlemata ka Järvamaa
MV kuldmedalid ja Eesti valdade
Talimängude 10. koht. Üle pika
aja käivitusid taas noorte korvpallitreeningud ja treener Elari Jõendi juhendamisel harjutab Aravete Spordihoones 2 gruppi. Ambla
Vallameeskonna jalgpalluritel hoo-
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aeg kokkuvõttes küll ebaõnnestus
ja tuli leppida Eesti MV III liiga
idatsooni 11.kohaga, kuid positiivse poole pealt võib kindlasti vaadata noorte jätkuvat huvi jalgpalli vastu ja võistluskogemuste ning
oskuste omandamist. Sellise pagasi
pealt on hea vastu minna j ärgmisele
hooajale. Ambla Spordiklubi võrkpallimeeskond osales taas Credit
24 rahvaliiga turniiril, kus vastasteks olid Narva, Sillamäe ja Jõhvi
meeskonnad. Alagrupiturniirilt
selles sarjas küll kaugemale ei jõutud, kuid Järvamaa MV-lt toodi
Ambla valda pronksmedalid. Eesti valdade Tali- ja Suvemängudel
on alati kaasa löödud ja seekord
saadi kokkuvõttes 29. ja 9. koht.
Järvamaa Suvemängudel Koerus
jäi Ambla vald 4.kohale, kuid üle
pika aja osaleti täisvõistkondadega kõikidel kavas olnud aladel.
Kõvasti on pead tõstmas lauatennis, kus Reimo Kaasiku eestvedamisel on valda toodud kvaliteetset lauatennisevarustust ja on
tekkinud hulgaliselt noori, kelle
meisterlikkuse areng on lühikese
ajaga olnud silmaga nähtav. Tavapäraselt häid tulemusi möödunud
hooajast üle-eestilistel sarjadel on
ette näidata ka Ambla Spordiklubi suusatreeneri Raido Rohi kasvandikel: Kaarel Kasper Kõrge
tuli Eesti meistrivõistlustel kuldmedalile vabatehnikadistantsil ja
võitis pronksmedali klassikalises
sõiduviisis. Lisaks arvati ta Eesti

M20 koondisesse. Keidy Kaasiku, Kaidy Kaasiku ja Anni Jalakas võitsid Eesti meistrivõistlustel
teatesuusatamises

pronksmedali.

Swedbank karikasarjas tulid poodiumile lisaks eelpool nimetatud
sportlastele veel Karoliina Tõnisson, Rico Rohi, Aiki Jalakas ja
Aron Ott. Kui eespool loetletud
spordialadele ja saavutustele lisada
veel vallas toimuvad kergejõustiku,
rannavolle, maastikurattasõidu,
orienteerumise, tõstmise, kardispordi, motokrossi ja ratsutamise
võistlused, 25 aastat kestnud tihedad sportlikud sidemed Soome
Vabariigi Taipalsaari valla võrkpalliharrastajatega, noortele mõeldud spordialade õppepäevad lauatennises ja korvpallis tunnustatud
Eesti noortetreenerite juhendamisel, siis saame Ambla valda
palju erinevaid ja põnevaid spordisündmusi mida vaadata ja kus
kaasa lüüa. Huvilisi, organisaatoreid, treenereid jaringijuhendajaid
meil leidub ja ka tingimused ning
vallapoolne tugi on olemas. Innustavat eeskuju on kogu valla spordiperele näidanud vallavanem Rait
Pihelgas, kes on alati kaasa löömas
Eesti omavalitsusjuhtide mõõduvõtmistel nii talvelkui suvel, Järvamaa mängudel, Ambla Spordiklubi võrkpallimeeskonna koosseisus
erinevatel turniiridel, rahvaspordiüritustel nii jooksu- kui suusarajal.
Tänan treenereid, ringijuhendajaid
jaspordiaktiviste Raido Rohit, Rei-

mo Kaasikut, Kalju Toomast, Erkko Linnast, Rauno Tamme, Elari
Jõendit, Kettrud Väisaneni, Marko
Kõivu, Helen Grauenit, Tõnu Salmi, Ruth Kaasikut, Triin Väina, Lia
Jamnest, Risto Jamnest, Ivar Pilve,
Harri Lepametsa, Peeter Puhket,
Katre Mägit, Erik Kuningat, Maili Antonsit jt, kes on oma abistava
käe ulatanud spordiürituste organiseerimisel, treeningtöö ja võistluste
läbiviimisel. Tänan ka ettevõtteid
firmasid ja kohalikke inimesi,
kes meie ettevõtmisi, sportlasi
ja võistkondi on võimaluste piires toetanud: Aravete Saeveski
AS, Saint Gobain AS, Latter NT
OÜ, TKM Ehitus OÜ, AS Kuma, Premium-7 Märjandi tankla,
Terasman OÜ, Cramo Estonia
AS, Marti Kuusemets, Kalle Sisask, perearst Enn Sults jt. Arenenud on edasi ka fänniliikumine
tänu eeskätt Eesti MV-l osalemisele korvpallis ja jalgpallis. Aravete
Spordihoones ja Ambla koolistaadionilon meie meeskondi igas Ees–

meistri- või

ti
karikamängus väljaku
ääres toetamas keskmiselt 50-60
inimest. Korvpallurite etteasteid

toetavad FEMME tantsutüdrukud Triin Väina juhendamisel.
Loodame uuel aastal samas rütmis
jätkata japakkuda nii tegijatele kui
ka pealtvaatajatele palju uusi positiivseidelamusi.
Ilusat, rahulikku jõuluaega
kogu vallarahvale!
Leo Matikainen

SPORDIINFO DETSEMBRIS
R.05.12 k.20.00 Eesti MV korvpallis, Ambla SK BC Kalev II,
Aravete SH-s
E.08.12 k.18.30 L.-Virumaa
Rahvaliiga võrkpallis, Ambla SK
1JVBr,Tapal
T.09.12 k.18.30 L.-Virumaa
Rahvaliiga võrkpallis, Ambla SK
Kadrina KK, Kadrinas
R.12.12 k.19.30 Eesti MV korvKohila/ET/
pallis, Ambla SK
Webware, Aravete SH-s
L.13.12 k.10.00 Jõuluturniir
Superkuma karikatele saalijalgpallis, Paide SH-s
N.18.12 k.20.10 Eesti MV korvpallis, Ambla SK TTÜ SK, Tallinnas
R.19.12 k. 18.45 Eesti JL-uAastalõputurniir saalijalgpallis, III liiga 2. turniir,Tallinnas
L.27.12 k. 12.00 Aastalõpu kiir–

–

–

–

–

turniir korvpallis 3-liikmelistele
võistkondadele, Aravete SH-s
dets. Eesti MV korvpallis, Ambla
SK BC Hundid/ASSA/Abloy, Kuressaares

Pangabuss

–

Kõik oma rahaasjad saate korda ajada Pangabussis!

Pangabussi peatused:

Aravete Spordihoone on avatud ka laupäeviti kell 13.3017.00 ja kasutada saab jõusaali, maadlussaali ning mängida
saab ka lauatennist. Suures
saalis on 15.00-17.00 Ambla
Vallameeskonna jalgpallitreening.
Kangrumäe
ja terviserada ning kelgumägi on valgustatud iga päev (sellest
aastast ka pühapäeval) õhtuhämarusest kuni kella 21.00ni. Prožektorid Kardikeskuse maja küljes kustuvad kell
21.20.

suusa-

Roosna-Alliku
vallavalitsuse juures
kell 11.00–12.00
Ambla

IV ja I kvartalis
19. detsembril
23. jaanuaril
20. veebruaril

kultuurimaja juures
kell 13.00–14.00
Tamsalu
kultuurimaja juures

kell 12.30–13.30

IV ja I kvartalis
30. detsembril
13. ja 27. jaanuaril
3. ja 17. veebruaril
Bussist saate nõu pangateenuste kohta,
tellida ja kätte pangakaardi, makseautomaadist
oma kontole sularaha kanda ja välja võtta, teha
arvuti abil makseid, 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 telefonilt 6 310 310.
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JUMALATEENISTUSED EELK AMBLAMAARJA KIRIKUS

Õnnitleme jõulukuu
eakaid sünnipäevalapsi!
EVI ARGUS 89
ALEKSANDRA TOOMEOSS 89
ELVI PETA 88
RAOUL KÄIT 87
LEIDA PIIRMETS 85
LIIA TORM 82
ENN ARVA 81
AINO REBANE 80
AIMI KAJAKAS 79
HELGI-LAINE PÄID 79
ELVI-SILVIA PETTER 79
ANTS SAAME 79

EVI LIIGE 78
MAIE LÕKK 77
ILSE KIRSILEHT 76
KALJU KALEVIK 76
ALMI ÕUNAPUU 76
MILVI KIRSI 74
HELMI MÄNDLA 74
ANTS KIRSI 72
LEO PÄRTEL 71
HILLE TÖLPT 71
OSKAR-JOHANNES NÕLVAK
71

Pühapäeval, 7.detsembril
kell 12
2. advendipühapäev armulauaga.
Pühapäeval, 14.detsembril
kell 12
3.advendipühapäev armulauaga.
Pühapäeval, 21.detsembril
kell 12
4.advendipühapäev armulauaga.
Kolmapäeval, 24.detsembril kell 17
PÜHA JÕULUÕHTU
Kaastegev Lehtse Kam-

merkoor Tiiu Tikkerber´i
juhatusel.
Neljapäeval, 25.detsembril
kell 12
KRISTUSE SÜNNIPÜHA, kae-

tud armulaud.
Pastoraadis kohvilaud.

Pühapäeval, 28.detsembril
kell 12
Süütalastepäeva jumalateenistus armulauaga.
Kolmapäeval, 31.detsembril kell 16
Vana-aastaõhtu jumalateenistus armulauaga
Teenib EELK Tapa Jakobi
koguduse õp. Tauno Kibur.
Pühapäeval, 4.jaanuaril
2014 kell 12
Jõuluaja 2.pühapäev armulauaga.

Rõõmsaid ja õnnistatuid
JeesuseKristuse sünnipühi
ning armurohket uut Issanda Aastat 2015 soovivad
EELK Ambla Maarja koguduse juhatus ja õpetaja
Tõnu Linnasmäe

13. detsembril kell 11.00 Ambla kultuurimajas KÄSITÖÖ
JÕULUNÄIUTS JA MÜÜK. Võimalik tulla ka oma käsitööd
müüma Ambla valla elanikel. Info: 5567 2813 Veera.
Vaata ka sündmustekalendrit www.ambla.ee

Jõulupeod
Ambla vallas
Aravete Kultuurimajas:
17. detsembril kell 13.00 Ambla

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

TEATED
Latesto OÜ tegeleb hakkepuidu tootmisega. Pakume võimalustvalla
elanikel oma kraavid, maad, põllud ja metsad puhastada võsast. Tel:
523 1139, e-post: latesto@latesto.ee.

Puuvillaste termoretuuside, rõngassallide, sukkpükste, dressipükste
ja angoorasokkide, värviliste/mustriliste sukkpükste, disney lasteriiete
SOODUSMÜÜK Aravete kultuurimajas 5. detsembril kell 15.00-16.00.
Ostan nõukogudeaegseid kuuseehteid, vana aisakella jakuljused.

Tel: 5665 5551.

AMBLA
VALLALEHT

valla eakate ja MTÜ Ambla valla
eakate klubi Vokiratas jõulupidu. Esineb
ansambel Vana hõbe. Buss väljub: Roosnast
kell 12.00, Amblast 12.15, Käravetelt 12.30, Maarjamõisast 12.40.
19. detsembrilkell 20.00 Ambla valla jõulupidu.
Aravete Keskkoolis:
17. detsembrilkell 18.00 algklasside jõulupidu 1.-6. klassile.
18. detsembril vanema astme jõulupidu.

Ambla Lasteaed-Põhikoolis:
17. detsembrilkell 17.00 lasteaia jõulupidu.
18. detsembrilkell 18.00 kooli jõulupidu.
Aravete lasteaias Mesimumm:
16. detsembril kell 16.30 keskmise ja vanema rühma jõulupidu.
17. detsembril kell 11.30 lasteaed esineb Aravete Hooldekodus.
17. detsembril kell 16.30 sõimerühma jõulupidu.
18. detsembrilkell 11.00 beebikooli ja Aravete piirkonna kodus-

te laste jõulupidu.
18. detsembril kell 16.30 noorema rühma jõulupidu.
*Päkapikud annavad teada:Ambla ja Aravete piirkonna kodused
lapsed, kes ei osale Aravete Lasteaed Mesimumm beebikooli või
Ambla Lasteaed-Põhikooli lasteaed Tähemaa jõulupeol, teie jõulupakid saadab jõuluvana Ambla vallamajja. Käravete kodused
lapsed saavad oma pakid kätte Käravete raamatukogust.

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

