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Abituriendid näevad Ambla valda tugeva,
arenenud ning jätkusuutliku vallana
23. aprillil külastasid Aravete keskJüripäeval,
kooli lõpetajad traditsioonilise tutipeo käigus
Ambla vallamaja.
Ka vallavalitsusel on oma traditsioon nende vastuvõtuks, mille üheks osaks on küsitlus. Loomulikul ei näita see sajaprotsendiliselt vastajate meelsust, arvestama
peab nende hetkelist emotsioonide tulva, mis on seotud koolilõpetamisega jaküsitluse äkkesitamisega.
Kokkuvõte abiturientide vastustest:
Mis elualal jakellana tahaksidtulevikus töötada?
Rõõm oli tõdeda, et pea kõigil oli kindel visioon endatulevikuametist. Erialad, kus sooviti töötada, olidväga laia ampluaaga loomingulistest ametitest kuni tõsist korda jasügavaid teadmisi vajavate ametiteni.
Mis saab Ambla vallasttulevikus ?
Siingi tuli esile positiivne noot. Enamik lõpetajatest
nägid Ambla valda tulevikus tugeva, arenenud ning jätkusuutliku vallana. Vaid üksikud arvasid valda hääbumas või kellegagi liitumas.
Mida peaks Ambla vald tegema, et noored, haritud ja ettevõtlikud inimesed jääksid ning tuleksid
Ambla valda?
Peamiselt rõhuti noortele (17-24 vanus) meeldiva
keskkonna loomist japaremini tasustavate töökohtade
olemasolu. Meeldivakeskkonna alla mahtuvad nii erinevad vabaaj veetmise võimalusedkui ka nooreleperele vajalike teenuste olemasolu.
Mis värv iseloomustab kõige paremini Ambla valda?
See küsimus näitab peamiselt empaatilist suhtumist
oma koduvalda. Pea kõik nimetasidrohelist. Mainiti ka
kollast japunast.
Roheline sümboliseerib noorust, elujõudu, viljakust
-

Foto: Annika Rohi

jatasakaalu ning on uuenemise, kevade, tervise ja õnne
sümbol. Kollane sümboliseerib vaimsust ja filosoofiat
ning kollasega märgitakse riski. Punane on vere, tule,
jõu ja sõja sümbol. Samas sümboliseerib punane ka armastust (mida mainis üks vastajatest) ning kõike sellega
seonduvat (näiteks kirge). Nendest vastustest võib väljalugeda, mis tunded valitsevad noorte hinges Ambla
vallasuhtes.
Kui võrrelda Ambla valda inimesega, kas ta oleks
mees või naine, kui vana?
Kokkuvõtvalt on Ambla vald 48-aastane mees. Siin
kohas jätankõigil võimaluse ise hinnata, kas abiturendid näevad valda tugevana, nõrgana, peretkaitsvana,
elukogenuna või muu iseloomuga. Kuid nende silmist
lugesin mina välja pigem elujõulise japeret hindavaparimas eas mehe…
Andrus Mikson

a

abivallavanem

Aravete aleviku kaugküttepiirkonna soojusmajanduse arengukava
OÜ Pilvero on koostanud vallavalitsuse tellimusel Aravete aleviku kaugküttepiirkonna soojusmajanduse arengukava. Arengukava koostamisel kaasati N.R. Energy OÜ, Aravete Biogaas
OÜ ja vallavalitsuse esindajaid. Koostatud arengukavaga saab tutvuda Aravete raamatukogus ja
Ambla valla kodulehel www.ambla.ee Juhtimine Avalik teave Arengukavad.
Arengukava tutvustav avalik koosolek on planeeritud 12.05.2015 kell 15.00 Aravete kultuurimajas.
Kavandatud aja muutumisel teavitame sellest eraldi Ambla valla kodulehel ja Aravete teadetetahvlitel.
>

>

Ambla Vallavalitsus

Ambla Vallavalitsus ootab ettepanekuid kehtivasse valla arengukavasse
Arengukava dokumentidega saab tutvuda valla raamatukogudes ja valla kodulehel ambla.ee
Juhtimine Avalik teave Arengukava ja eelarvestrateegia 2014-2020 või otse lingiga http://
ambla.ee/u/arengukavajaeelarvestrateegia. Ettepanekuid oodatakse kuni 18. maini e-posti aadressil
info@ambla.ee või tuues käsitsi või saates postiga aadressile Lai tn 22, Ambla alevik, Ambla vald, 73502
>

>

>

Järvamaa.
Andrus Mikson abivallavanem
Ambla vald, 383 4241, 516 7875, andrus@ambla.ee

m
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Vallavolikogust
16.aprill 2015 istungil:
1. Otsustati kinnitada Ambla
vallavolikogu 19.03.2015 istungi

protokoll.
2. Kuulati vallavalitsuse ülevaadet
heakorrast Ambla vallas.Ettekan-

dega

esines

tevõtluse Arendamise Sihtasu(EAS) toetuse põhitaotluse
heakskiitmist riigihange Aravete kergliiklustee rajamise II etapi
ehitaja leidmiseks. Otsus on vajalik Aravete kergliiklustee rajamise
II etapi elluviimiseks.
6. Otsustati kehtestada 01. jaanuarist 2016 koolieelse lasteasutuse muude kulude vanemate
poolt kaetava osa määraks 15 eurot lapse kohta.
7. Otsustati algatada Ambla valla terviseprofiili koostamine aastateks 2015-2018. Terviseprofiili
koostamise juhiks määrati vallavanem Rait Pihelgas. Otsuse eelnõu sisuks on Ambla valla tervituse

keskkonnaspetsialist

Ants Saariste.
3. Kuulati vallavalitsuse aruannet
Ambla valla 2015. aasta I kvartali
eelarve täitmise kohta, ettekandjaksMarje Arraste.
4. Võeti vastu Ambla valla jäätmekavaaastateks 2015-2020.
5. Otsustati algatada pärast Et-

AMBLA VALLALEHT

seprofiili koostamise algatamine
arvestusega, et eelnõuvalmiks hil-

jemalt 2015.a septembrikuu volikogu istungiks.
8. Otsustati osaleda omavalitsusüksuste ühinemiste läbirääkimiste töögrupis. Ambla valla esindajateks nimetati Rait Pihelgas,
Vello Teor ja Harri Lepamets.
Paide Linnavolikogu on teinud
26. veebruari 2015. a otsusega nr
9 Järvamaa omavalitsustele ettepaneku alustada läbirääkimistega.
Eesmärgiks on kaaluda põhjalikult omavalitsusüksuste ühinemisel tekkivaid positiivset ja negatiivset mõju Järvamaa arengule.
Läbirääkimiste tulemusel on igal

omavalitsusel hiljem võimalus teha oma valikud seoses haldusre-

formiga.
9. Otsustati määrata Ambla vallavanemale alates 01. juulist 2015
töötasuks 1815 eurotkuus.
10. Otsustati peatada Ambla vallavanem Rait Pihelgase teenistussuhe põhipuhkuse ajaks 27. aprillist 2015. a 28. aprillini 2015. a
kahe kalendripäeva ulatuses perioodi 01.01.2014 31.12.2014
eest. Vallavanema asendajaks
määrati abivallavanem Andrus
Mikson.
–

–

Harri Lepamets

volikogu esimees

ÜLESKUTSE!

NB! Muutuvad Ambla Vallavalitsuse hallatavate

Ambla Vallavalitsus kutsub üles toetama perekonda, kelle kodu koos seal
olnud varaga põles 22. aprilli varahommikul maha. Annetusi palume teha
AIRE RIKKEN arvelduskontole EE982200221015598991 Swedbank. Selgitusse palume märkida «tulekahjuõnnetuse toetus». Küsimuste korral palume
ühendust võtta Ambla valla sotsiaalnõunikKatre Mägiga telefonil 5347 3327.

asutuste teenuste hinnad

Tähelepanu

–

te hindadega saate tutvuda Ambla valla kodulehel
www.ambla.ee ja asutustes kohapeal.

päästeamet külastab Järvamaa kodusid

Kodusid

külastavad peamiselt kutselised päästjad, lisaks vabatahtlikud päästjad ning
päästeametis töötavad kontoriametnikud.
Kutselisi päästjaid on tänavapildis lihtne ära tunda, neil on seljas
kustutusriided ning nad liiguvad
suurte punaste

Ambla Vallavalitsus kehtestas alates 1. juunist 2015
Ambla valla asutustes uued teenuste hinnad. Uu-

päästeautodega.

Ametnikel on seljas tumedad eririided, millel silmapaistvad päästeameti eraldusmärgid. Lisaks on

ameti töötajatel esitada ka
ametitõend, ka vabatahtlikel. Kodukülastuse läbiviija töötõendi
ehtsust saate kontrollida helistades
päästeala infotelefonile 1524.
Üheskoos teiega kontrollitakse
kodu tuleohutust: vaadatakse üle
küttekolded ja elektrisüsteemid,
testitakse suitsuanduri korrasolekut. Nõustatakse, kuidas on teile
endale kõige ohutum, näiteks küttematerjali ladustada. Remont-

kõigil

töid kohapeal tegema ei hakata,
aga kindlasti püütakse aidata leida
spetsialist, kes probleemse küttekolde või elektrisüsteemi korda aitab teha.

Hea lugeja, vaata oma kodus
kriitilise pilguga ringi juba enne seda, kui päästja sinu uksele koputab.
Kui leiad sinagi küttekoldelekuivama pandud puud, mõranenud pliidirauavõi ohtlikud elektrijuhtmed,
ole hea, tee need korda enne kui on
liiga hilja, ära jää ootama!
Marju Tamsalu
Päästeamet Lääne
päästekeskus
Päästeennetaja Järva-ja
Raplamaal

Järvamaa näitemängupäeval selgusid parimad
Tulemused:
18. aprillil toiParima lavastuse auhinna petas teatripidu koos ansambliga
Laupäeval,
Aravete kultuurimaParim lavastus A. Palmiste võitnud etendus „LoojanguInglitolm. Taas tundsid näitlejad
mus

jas Järvamaa Näitemängupäev
2015.
Publiku ette astus kuus truppi
kokku seitsme lavastusega. Talve jooksul õpitut olid näitama
tulnudPaide Huviteater, ONTrupp, Alburahva Teater, Jalgsema Külateater, Ambla näitering
Anne ja Paide Ühisgümnaasiumi näitetrupp Maski Taga. Etendusi hindas žürii, kuhu kuulusid
ajakirja Teater.Muusika.Kino
teatrikriitik Madis Kolk, teatripedagoog Virko Annus ja harrastusteatri lavastaja Viiu Paljak.

–

puna“

„Loojangupuna“, Jalgsema Külateater.

Parim naisnäitleja Kati Uutar, Ambla näitering Anne.
Parim meesnäitleja Andres
Kaitsa, Jalgsema Külateater.
Parim üllatus
K. Veede
„Sangadega saunamees“, Alburahva Teater.
Eripreemia aktuaalse kohalikku elu kajastava näidendi eest
Ain Kütt, Ambla Näitering Anne.
Eripreemia klassika töötlemise eest
Erich Einstein, Paide
Huviteater.
–

–

–

–

–

põhineb tõsielulistel
sündmustel ja jutustab admiral
Johan Pitka elu viimastest aastatest. Edaspidi on huvilised oodatud etendust vaatama Jalgsema Külamajja, kus asub ka Pitka
Tubamuuseum.
Etendustest peab ära märkima veel Paide Ühisgümnaasiumi noorte väga huvitava ja heal
tasemel tehtud etenduse. Neist
noortest on kindlasti sirgumas
väga hea tasemega harrastusteatri ja miks mitte ka elukutselised
näitlejad. Näitemängupäeva lõ-

rõõmu

põnevast päevast ja lõbu-

sast peost.

Korraldajaid

tas külastajate
suurenev huvi.

rõõmus-

iga aastaga üha

Näitemängupäeva

korraldas

Kultuuri-ja huviselts, toetasid Kultuurkapitali
Järvamaa ekspertgrupp, RahvaMTÜ Aravete

kultuuri Keskus, Harrastusteatrite Liit, Ambla Kultuurikeskus
ja Ambla Vallavalitsus. Parimatele jagasid pileteid Rakvere Teater, Teater NO99 ja Teater Vanemuine.

Arlet Palmiste
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Sääsküla esimene turvaline küla Järvamaal?

m

-

23. aprillil toiJüripäeval,
Arulepiku külamajas,
mus

Sääsküla külas turvalisuse arutelu.
See oli esimene omataoline
kokkusaamine Järvamaal, mille

peamiseks eesmärgiks

on aruta-

da ning otsida lahendusi külaelanike turvalisust puudutavatele probleemidele. Hea meel on
selle üle, et kokkusaamisele olid
tulnud pooled ligi 80 küla elanikust, mis annab alust arvata,
et kaardistatud probleemid kajastavad reaalset turvalisuse olukorda.
Sääsküla elanike turvalisust
puudutavas arutelus toodi välja

järgmised probleemid:
piirkonnapolitseiniku nähta•

vus külas;
•

külalisvargad ja mida külarah-

nende eemale hoidmiseks ise
saab ära teha;
vas

•

•

•

kiirust ületavad sõidukidkülas;
kodude tuleohutus;
politseipatrulli kiire kohale

jõudmine;
hulkuvadkoerad.
Probleemidele lahendusi pakkudes leidis külarahvas, et nii
mõneski küsimuses saavad nad
ise panustada, et olukorra muutmiseks midagi ära teha. Lahendustena pakuti välja, et piirkonnapolitseinik võiks teatud
regulaarsusega käia külaelanikega kohtumas ja küla infotahvlil
peaks olema piirkonnapolitseiniku kontaktandmed. Kahtlemata
on tegemist asjalike ja teostatavate lahendustega, millega tuleb
esimesel võimalusel alustada.
Külalisvaraste eemale hoidmiseks tehti ettepanek asutada
naabrivalvesektor,
parandada
valgustust ja hoida väärtuslikum
vara võõraste pilkude eest pare•

mini kaitstuna. Ühtlasi on lootust, et küla

saab endale peagi ka
ühe abipolitseiniku.
Külas kiirust ületavate sõidukite ohjamiseks tehti ettepanek

parandada kiiruspiirangute

histust. Samas oodatakse politseipoolset pistelist kontrolli.
Kodude tuleohutuse parandamiseks tuleks tagada, et kütekolded on terved jahooldatud, suit-

Piirkonnapolitseinikuna
nan kõiki,

tä-

kes aktiivselt arutelus

osalesid: külaelanikud, ametnikud Järvamaa päästepiirkonnast, naabrivalvesektori esindaja
ja Paide politseijaoskonna esin-

dajad.
Mati Seire piirkonnapolitseinik
517 8589,
mati.seire@politsei.ee

su- ja vinguandurid paigaldatud

Mesimummide naljakuu

NB! Alates 4. maist algas registreerimine
2015. a Ambla valla õpilasmalevasse!
Õpilasmalev toimub 15.-30. juunil 2015. Sihtrühmaks Ambla valla noored vanuses 13-16 eluaastat. Malev toimub kahes rühmas Amblas ja Aravetel. Töö on kerget laadi (puhastus-, koristus- ja
põllumajandustööd), tööaeg 4 tundi päevas, makstakse miinimum tunnitasu.
Registreerimise tähtaeg on 15. mai kell 13.00!

aprilli nimeKuigi
tatakse lisaks paljudele nimedele naljakuuks, siis lasteaias

–

tehti sellelkuul hoopis
tõsiseid asju vaadati
filmi, sporditi oma südametervise nimel ja
-

KIK-

tä-

ning elektriseadmed tuleks võtta
voolvõrgust välja, kui kodust ära
minnakse.
Väljakutsele reageerinud operatiivsõidukitel aitaks abivajajateni hõlpsamalt jõuda viidad
talude nimedega. Loomulikult
aitaks esialgse politseilise nõuga
aidata külas elav abipolitseinik.
Hulkuvate koerte probleemi juures leiti, et tuleb välistada koerte
lahti pääsemine, loomaomanikega suhelda ja hulkuvatest loomadest sotsiaalmeedias teadaanda.

i projekti raames

külastati Oandu Looduskeskust ning tehti
vahva matk Oandust

Kiirusta, kohtade arv on piiratud!
Malevasse pääsemiseks peab noor esitama:
avalduse ja motivatsioonikirja;
seadusliku esindaja nõusoleku;
isikuttõendava dokumendi koopia;
maksma osalustasu 5 eurot.
NB! Malev ei tohi segada noore koolikohustuse
täitmist.
NB! Malevlane on kohustatud osa võtma maleva
programmist.
NB! Malevlane (ja 13-14a malevlase seaduslik
esindaja) peab enne tööle asumist läbima instrueerimise.
MALEV tähendab noore jaoks omavanustega
koos töötamist, taskuraha teenimist, uute sõprade
leidmist ning võimalust veeta oma suvine koolivaheaeg meeldivalt ja kasulikult. Malev aitab noortel
väärtustada töötamist ning innustab sisenema töö-

•

•

•

•

Altjasse.
Kutsusime lasteaeda

planetaariumi, kus suu- Vanema rühma lapsed Oandu Looduskeskuses
re kupli sees tähistaevast
vaadates said lapsed nautida väga vahvat filmi “Jänes Tassiku tähesõbrad”. Südamenädalal mõõtsid lapsed oma pulssi, kuulasid südamelööke javaatasid mulaažist südant. Vanem
rühm sai tädi MarikaLuisk juhendamiselharjutada esmaabiABC-d. Südamenädalaliikumisüritusest võtsid osa kõik lapsed, kes sellel aastal orienteerusidKangrumäel. Liikumisõpetaja Ruthi juhendamisel läbisid osalejad kontrollpostid. Jooksmist ja siblimist oli pa-

rasjagu, teema aga uudne jalastele vägapõnev. Väiksematele lastele toimus orienteerumine
lasteaia territooriumil õpetaja Getteri ja Ruthi juhendamisel. Liikumisüritus “Liigun ja
olen eeskujuks” toimus esmakordselt eraldi ka täiskasvanutele. Meie lasteaia töötajad, lapsevanemad ja lasteaia sõbradkogunesid samuti Kangrumäele ja ka neile toimusorienteerumine. Raja pikkuse jatempo said osalejad ise valida. Kõige tähtsam oli hea jamõnus enesetunne. Nii oli võimalik koguda täiskasvanute osalemisega lasteaiale veidi raha. Kokku
osales üle 40 täiskasvanu, kelle panus lasteaia eelarvesse on tänuväärne. Projekti rahastab
Euroopa Sotsiaalfond ning TAI. Summat veel ei tea, aga kindlasti aitab see meie tantsijatel
osaleda 14. mail Roosna-Alliku tantsupäeval. Aitähkõikidele osalejatele! Kohalolijate soovil kordame üritust järgmisel aastal uuesti.
KIK projekti raames külastasid vanema rühma lapsed OanduLooduskeskust. Teemaks
“Vesi meie ümber ja rannarahvas”.
Lasteaia pere

turule.
AVALDUSE VORMID JA LISAINFO ALATES
04.05. KUNI 15.05. SAADAVAL:
koolides;
Ambla vallamajas;
noortekeskustes (kultuurimajades);
•

•

•

•

Ambla valla veebilehel www.ambla.ee uudiste all

ja Noorsootöö lehel.
Annika Rohi

noorsootöötaja, malevajuht
annika@ambla.ee, 5800 5285

&
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Ambla Lasteaed-Põhikoolis lahendati ristsõnu
Ambla LasteaedNeljandal
Põhikooli ristsõna lahendamise võistlusel Kuma rändkarikale ja auhindadele osales
sellel aastal 7 võistkonda 6-st
koolist Järvamaalt, Lääne-Virumaalt ja Harjumaalt.
Võistluste avamisel soovis
Ambla Lasteaed-Põhikooli direktor Madli Põder kõikidele
osalejatele meeldivat vaheldust
pingelisele õppetööle ja nutikust
tühjade ruutude täitmisel. Võistlus kujuneski väga tasavägiseks
ja nii jäi 3-e esimest võistkonda lahutama vaid 4 punkti ning
II ja III koha omaniku määras
võrdsete punktide juures viimase vooru lahendamise aeg. Eelmise aasta võitu õnnestus kaitsta
Lehtse Koolil ja nüüd on Kuma

karika kahekordsed võitjad Aravete Keskkool ja Lehtse Kool.
Ka pealtvaatajad said oma lahendamise oskuse proovile panna igamehe ristsõna lahendamisel. Voorude vaheaegu sisustasid
Lembit Rosina põnevad osavusja nutikusmängud. Võistluse lõpus said osalejad keha kinnitada
ja seejärel oligi aeg autasustamiseks.
Võistluste tulemused:
I Lehtse Kool (Katriin TalusFoto: Signe Jõerand
saare, Kristjan Hansen, Gelly
Pross) 501 punkti
4. Aegviidu kool 494 punkti
II Albu Põhikool (Grete Roos,
5. Ambla LPK I 476 punkti
Kadi Tihane, Ly Ülevain) 497
6. Ambla LPK II435 punkti
punkti
7. Jäneda Kool 383 punkti
III Aravete Keskkool (Roco
Kohtunikena tegutsesid kiiresti jatäpselt Amblakooli õpetajad
Grauberg, Rico Rohi, Erik Vilbu) 497 punkti
Anne Paštšenko, Neidi Saul, Pil-

le Kirsi ja Signe

Jõerand. Hästi

organiseeritud võistluspäeva eest
aga kuulub suurim tänu õpetaja
Evely Traublumile.
Võistlusel osalenud
Leo Matikainen

Ambla näitering ANNE tõi kohaliku elu vaatajate ette
alguses
Aprilli
la kultuurimajas

toimus Amb-

esietendus „Tõotatud maale“. Rõõm
on tõdeda, et meid oli vaatama
tulnud nii palju inimesi. Aitäh
teile vallakodanikud ja -valitsejad! Eriliselt tahaksime tänada Urve Reinmetsa, kelle kõne
oli väga südantsoojendav. Publik on see, kes annab meile jõudu ja tegutsemistahet!
18. aprillil osalesime Aravetel
Järvamaa Näitemängupäeval, kus
meie lavastaja, näidendi autor Ain
Kütt pälvis eripreemia kohalikku
elu kajastava näidendi eest. Parimaks naisnäitlejaks kuulutati Kati

kõik huvilised meiega ühinema.
Südamele tahaks panna seda, et
kui te olete andnud meile sõrme,
siis meie võtame tervekäe ehk näiteringis osalemiseks peate olema
hoolivad, empaatilised, väga kohusetundlikud ning hea oleks, kui
teil oleks väga hea huumorimeel.
7. mailkell 20.00 ootame kõiki Käravete Seltsimajja (vana

koolimaja) heategevuslikule
Foto: Reigo Peil
Treial. Palju õnne teile jameile!
Ees on meil veel suvepäevad,
mõned esinemised ja osalemi-

perekonnale.
Külateatrite festivalil Palamusel. Sügisel alustame uue hooajaga ning loomulikult on oodatud

ne

Tänavakõnd Amblas

Südamenädala

„Sinu

eten-

dusele. Saadud tulu läheb Käravetel põlengus kodu kaotanud
Ilusat kevadet ja sooja suve!
Näitering ANNE nimel,
Natalia Medvedeva

Kaarel Kasper Kõrge on parim Eesti
meesjuunior murdmaasuusataja

sam-

mud loevad“ raames toimus Ambla alevikus 21. aprillil
üritus nimega „Ambla tänavakõnd“.
Kella kuueks õhtul oli Ambla kultuurimaja esisel platsil koos
arvestatav rahvahulk
üheskoos
läks kõndima 53 inimest. Eesmärk
oli läbida enamus Ambla tänavaid.
See ka õnnestus. Kogu teekonna pikkus oli 7,1 km ehk peaaegu
10 000 sammu. Lõpetasime Ambla kooli juures, kus kõik osalejad said end turgutada
tervislike suupistetega. Ühine oli arvamus, et kõnnime koos ka edaspidi.
–

Ambla koolipere

Eesti Suusaliit lõpetas 23. aprillil teguderohke hooaja ja autasustas parimaid. Hooajal väga häid tulemusi saavutanud Ambla
valla noormees Kaarel Kasper Kõrge Ambla Spordiklubist nimetati parimaks meesjuunior murdmaasuusatajaks.
Kaarel Kasper Kõrge arvati uueks hooajaks murdmaasuusatamise U23 ja juunioride koondise koosseisu. Väga heade
tulemuste eest arvati noortekoondisesse ka
Kaidy Kaasiku.
Palju õnne ja edu järgmiseks hooajaks!
Ambla Vallavalitsus
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Erivajadustega inimeste tegemistest

Koosligi

oleme käinud nüüd juba
pool aastat ja tundub, et
meie seltskond ja tegevused lähevad aina paremaks. Aitäh Katre
Mägile ja Malle Innosele suure
südame, positiivsuse ja optimismi eest! Mulle tundub, et Ambla valla sotsiaalsüsteem on üks

Kiidan kõiki, kes kohal oli. See oli
tõeliselt tore ja meeleolukas päev!
Aprillis toimus väljasõit. Võtsime ette Põhja-Järvamaa. Alustasime Väätsal asuvast Jalgrattamuuseumist. Saime teada väga palju uusi fakte rataste
ajaloost, nii mõnigi tundis enda ratta eellase ära. Ametlikult avatakse
muuseum mais, seega täname omaparimaid vabariigis.
nikke, kes meid sellegipoolest vastu
Märtsis pidasime Ambla KultuuAlustasime
võtsid. Edasi sõitsime Türile Ringfilrimajas naistepäeva.
ehk
lõime
omaenda
kinokeskhäälingumuuseumisse.
Nägime kõimiga
konna. Seejärel esitasid vennad Jüri ke ning nautisime iga hetke, eriti
jaKalju kaks laulu.Kes oleks võinud äge oli see, kui saime ise kehastuda
diktoriteks nt TV3 laua taga. Ees
arvata, et needtulevad nii hästi välja
mõlemad peavad väga hästi viisi ja oli ootamas veel Imavere Piimanon suurepärase mälu ja esinemisjuldusmuuseum ning Jaanalinnufarm.
Edasi
õnnitlesid
mehedkui
Seal
saime peale ringkäiku kõhu täis
gusega!
tõelised härrasmehed kõiki naisi
isetehtud võist ning nautisime hooandsid ülekaardi jalilled. Ja oligi aeg limatarahesajust jaanalindude, emuistuda pidulauda ning mängida kõik de ja muude erinevate kodulindude
koos ka mõned seltskonnamängud. eluolu.
–

–

Siinkohal teen veel korra üleskutse! Kui märkate kedagi, kes sobiks meie seltskonda, teate kedagi,
kes on kodus eraldatuses istumas,
andke meile teada. Äkki saame ka
selle inimese kodust välja- head
emotsioonid parandavad isiku te-

gevusvõimet ja elutahet. Juba suvel
tahaksime sõita rongiga Tallinnasse. Kuhu, see pole veel otsustatud,
kuid kindlasti tuleb üliäge päev!
Kohtumiseni, uued ja vanad
sõbrad!
Natalia Medvedeva

Eakate klubi Vokiratas pidas pidu ja annab teada
25. aprillil, veetsid
Laupäeval,
eakate klubi Vokiratas klubi liikmed toreda õhtupooliku
REET KALJULA ja ajateenijate
seltsis. Minoorne, humoorikas,
lõbus ja mehine laul kaikus Aravete Kultuurimaja lavalt. Sõdurpoisid ja Reet on nii populaarsed, et neid oodati esinema ühel
päeval kolme peopaika.
Täname teid! Reeda ja uute sõdurpoistega kohtume taas Arave-

Eakate peol esines Aravete
Keskkooli näitetrupp õpetaja Mailis Tarendi kirjutatud ja lavastatud
lühinäidendiga „Ka õpetaja on
inimene“. Tallinnas kooliteatrite
festivalil „Doonor on elupäästja“
saavutas näitetrupp selle etendusega II koha. Õnnitleme jatäname
esinemise eest!

Kangrumäel huumoripäeval,
08.augustil 2015. Uued ajateenijad onkindlasti sama toredad nagu
nad kõik igal aastal on olnud Ree-

Hooaja lõpupeol, 23.mail 2015
kell 14-18 ja MTÜ Ambla valla
eakate klubi Vokiratas üldkoosolekul toimub 2014.a tegevusaruande
ja 2014.a majandusaruande kinnitamine. Kvoorumi kokkusaamiseks palume klubiliikmete aktiivset

da emaliku jahoolitsevakäe all.

osavõttu!

te

Eelinfo suvel toimuva ühise
iga-aastase väljasõidu kohta.
Väljasõit Ida-Virumaale ja Narva toimub neljapäeval, 09. juulil
2015. Buss väljub Roosnast kell
8.30 marsruudil Ambla-KäraveteAravete-Maarjamõisa (Aravetelt
kell 9.00). Kell 11 ootavad meid
Kukruse Polaarmõisa 1,5 tunnisele külastusele kaks mõisapreilist
giidi. Kukruselt sõidame Narva
linna.Kell 14.00 on Narva Kolledžis kohvikus Muna ühine lõunasöök. Kella 15.00-19.00 giid Dmitriga Narva linna ja Narva-Jõesuu
bussiekskursioon. Koju sõidame
Sillamäe linna kaudu, kus vaata-

imeilusat Sillamäe trepistikku.
Orienteeruvalt kell 22.30 jõuame
Aravetele tagasi. Osavõtutasu 20
eurot sisaldab bussitransporti, giiditasusid ja lõunasööki. Väljasõidule registreerida ja osavõtutasu
saab maksta 23. mai peol või kuni
15. juunini. Täpsem info: HelleLeonide Anton (tavatelefon 383
2560, mobiil 5623 1206, e-post:
helle.anton@hotmail.com).
Hoidke üksteist ja kaunist kevadet kõigile noortest eakateni!
me

-

Lugupidamisega

Helle-Leonide Anton Tiit Anton
MTÜ Ambla valla eakate klubi
Vokiratas

eestvedajad

Üleskutse Alar Ainumäe mälestuseks

Käeoleva

aasta 20.

juunil

korraldab Ambla Vallavalitsus järjekordse vallapäeva, mis on sel korral pühendatud põllumajandusele
minevikule, olevikule ja tulevikule. Päeva raames toimuvad
erinevad põnevad kultuuri- ja
spordisündmused.
Kui me räägime meie piirkonna põllumaj anduse minevikust j
olevikust, siis ei saa mitte kuidagi
mööda minna inimestest, kes selle on kujundanud. Tihti aastateja aastakümnetepikkuse töö tule–

a

selliseks meheks
oli Alar Ainumäe, kes toimetas
Aravete majandi maadel aastatel
1956-2009. Üle 50 aasta enda
elust andis ta selle kandi rahvale
jamaale.
Paljuski tema töö vilju naudime ja kasutame tänaseni. Aravete kolhoosi kõrge töökultuur
ja suhtumine töötajatesse, eeskujulikult haritud põllud, maaparandus ja loodushoid, uhkelt
väljaehitatud majandikeskus ja
osakonnad, aktiivne spordi- ja
kultuuritöö toetamine. See kõik
musena. Üheks

oli Alar Ainumäe päevaplaanis ja
tähelepanu all.
On aeg meie keskel elanud
Suurmehe mälestuse jäädvustamiseks tulevatele põlvedele.
Alar Ainumäe mälestuse jäädvustamiseks on rühm endisi töökaaslasi alustanud tegutsemist
bareljeefi paigutamiseks Aravete majandi administratiivhoone seinale. Bareljeefi avamine on
planeeritud 20. juunile, millele
järgneb Aravete Agro endiste ja
praeguste töötajate kokkusaamine ja ühine koosviibimine.

Kuna bareljeefipaigutamine
nõuab raha, siis kutsume üles
kõiki häid inimesi, kelle jaoks
on Alar Ainumäe mälestus kallis, tegema annetusi selleks spetsiaalselt avatud arveldusarvele
Aravete
AS
Agro
EE582200221061567235
Kõik annetajad pälvivad meie
ühise tänu ja lugupidamise.
Töörühma
Vello Teor
info: Vello Teor 5340 4975
Sirlei Allmets 516 9243
–

–
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Aravete Noortekeskus avas oma 10. sünnipäevapeo

noorsootööalase fotonäitusega

Kahekümne

teisel aprillil 2015
tähistas Aravete Noortekeskus oma kümnendat tegutsemisaastat. Sünnipäeva tähistati peoga, kus pakuti torti, mängiti ja
meenutatimöödunut.Lisaks avati
sünnipäev fotonäitusega „Noorsootöö, mis see veelon?“.
Noorte algatusel loodud Aravete
Noortekeskus on küll ruumi poolest
väikene, aga kogemuste poolest juba suur. Keskuses tegutseb käsitööring, VälkLamp fotostuudio, kaks
4H klubi Sigrikesed jaAMH, mille liikmed juba 25-aastased. Lisaks
propageerib noortekeskus läbi oma
tegevuste tervislikke eluviise (mat–

Foto: Anne-Mai Türkel
kamine, seikluskasvatus), korraldab
mobiilset noorsootööd ja laagreid.
Noorsootöö, mis see veel on?

1.-7. detsembrini toimus üle-eestiline noorsootöö nädal “Noorsootöö kaasab mind”, mis keskendus

kõikide noorte võrdsele ja suuremale kaasamisele noorsootöösse. Eesti
Avatud Noortekeskuste Ühendus
(Eesti ANK) korraldas noorsootöö
nädala raames FOTOKAMPAANIA, kus nooredüle Eesti said fotode vahendusel välja öelda, mida on

noortekeskuse tegevustes osalemine
neile andnud.
Ambla vallas olilisaks Eesti ANK
poolt trükitud 17-le fotole võimalik
tutvuda ka Aravete Noortekeskuse
enda kampaania piltidega.
Näitus ringles Ambla vallaskuni
30. aprillini, seejärel liikus edasi teistesse Järvamaa omavalitsustesse. Pilte näituse kampaaniast näeb ka Aravete Noortekeskuse FB lehel.
Annika Rohi
Ambla Vallavalitsuse

noorsootöötaja
Aravete Noortekeskuse

noortejuhendaja (sept.
2005-märts 2015)

Ambla Noortekeskuse tegemistest

Ambla
pikalt tegutsenud.

Noortekeskus

on üsna

Tegevus-

suunad on aeg-ajalt muutunud,
kuid põhimõte on jäänud samaks.
Endiselt tegutseme selle nimelt, et
meie nö kasvandikud õpiks eluks
vajalikke oskusi ja hakkamasaamist.
Tihedat koostööd oleme teinud
Aravete Noortekeskuse, noorsootöötaja ja kultuurijuhiga. Lembit
Rosina viib jätkuvalt läbi seiklusringi. Noored on korraldanud Filmiöö, tutvunud mitme korral Aravete
noortega, külas käinud Albus, osalenud käsitööringis jamujal. Hiljuti
toimus Jüriööjooks, kus noortekas
oli väljas „vilistlastega“, kellest on va-

hepeal saanud lapsevanemad. Mul
oli suur rõõm teidkõiki jälle näha!
Vaadates neid noori emasid, sain
kinnitust, et olen olnud õigel teel.
Aitäh teile Pilleriin, Geidi, Reneli ja

Raija! Kasvatage oma lapsed samasugusteks, nagu ise olete aktiivse–

teks, optimistlikeks, kompleksivabadeks ja empaatilisteks.
Hea meel on tõdeda, et aktiivsed
noored ei olekuhugi kadunud. Kaks
aktiivset tütarlast Liisbet Uutar ja
Mari-Liis Ojaniit on alati tegusad ja
mõtlevad alailma midagi välja, mida
tehavõiks. Siinkohal on paslik öelda,
et nii peakski olema noored peavad
ise tegutsema ja õppima läbi viima
erinevaid üritusi, läbi mille õpitakse
-

Tähelepanu lõkke tegemisel!
tuleohtlik periood juhus hiljuti ühel tuulisel ilmal
Igakevadine
lõke, mille
koos sädeon jälle käes. Pea iga päev või–

suurem

ajalehtedest lugeda ja telerist
vaadata lugusid põlevatest hoonetest. Enamikele meist tundub
see kuidagi kauge teema, et kole
vaadata küll, aga minuga seda ei
me

juhtu.
Aravete inimesed tunduvad eriti

julged olevat ja teevad lõket, millal
tahavad, hoolimata ilmast ja ajast.
Mõned nädalad tagasi peale südaööd koju sõites põles järelvalveta
lõke vaevalt 10m kaugusel puithoonest. Piisab äkilisest tuulepuhangust ja selle sädemedoleks võinud lennatahoone räästasse. Teine

suits

metega liikusid otse

majade poole.

samasuguse lõkke tõttu süttis
näiteks 25. aprilli lõuna paiku Paide lähedal asuva maja katus. Ka siis
oli maja lõkkele allatuult ja ainult
päästjate ning elanike kiire tegutsemine päästis hullemast.
Olen oma endise elukutse tõttu
näinud vähemalt kümmet sarnasest
lõkkest süttinud elumaja põlengut.
Miks teevad selliseid asju täiskasvanud ja tihti just vanemaealised inimesed? Ilmselt seetõttu, et ei osata
ette nähatule leviku kiirust ja jõudu.
Huvitaval kombel kardavad ini-

Just

planeerimist, organiseerimist ning
saadakse oskusi probleemidega toitulemiseks. Sel kevadel alustame
noorteka sanitaarremondiga ning
appi ootan kõiki, kes on olnud või
on siiani seotud noortekeskusega!
Koostöös kultuurikeskuse juhi
Triin Väinaga toimub laupäeval 9.
me

mesed rohkem trahve ja inspektoreid, kui seda, et nad oma teoga võivadhävitada enda või naabrite vara.
Lõket eikustutata tihti mitte seepärast, et see võib olla ohtlik, vaid seepärast, et äkki saab trahvi!
Küsimus ei ole selles, kas võib teha
lõket ja põletada prahti, vaidkuidas
ja millal seda teha. Huvitaval kombel on ka Päästeamet hakanud lubama lõkete tegemist majadele väga lähedal. Ehk siis alla 1mläbimõõduga
lõke ei peagi enam majast kaugemal
olema kui 8 meetrit. See oleks aktsepteeritav juhul, kui suits liigub majast eemale, aga keerutava tuulega on
kaugus ilmselgelt liiga väike.

mail kell 12.00 EMADEPÄEVA
ÜRITUS. Ootame teid emad, tädid, vanaemad ning perekonnad
Ambla külaplatsile. Teeme üheskoos
midagi vahvat!
Kohtumiseni ja ilusatkevade jätku!
Natalia Medvedeva
noortejuhendaja

Kogu loo kokkuvõtteks tahaks
öelda, et lõkke tegemisel tuleks sedasiiski tehatuulevaikse ilmaga, vähemalt 15 meetri kaugusel majast
ja nii, et suits liiguks otse üles või
hoonest eemale ning vältidakorraga suurema kui 1m läbimõõduga
lõkke tegemist. Kindlasti ei tohiks
lõkkes põletada sädemeid pilduvaid
materjale, sest sädemedlendavad ka
vaikse tuulega väga kaugele ja mitte
kunagi ei tohi jätta lõket järelevalveta. Rääkimata sellest, et iga lõkke
juures peab olema kas ämber veega
või tulekustuti, et oleks võimalik lõket vajadusel kiirelt kustutada
Priit Grünthal

7

~� nr 5 (258) mai 2015

AMBLA VALLALEHT

Motosportlastel hooaeg avatud!
toimusid meie valla
Martin/Soover ekipaaž saadab
Aprillis
motorahval esimesed
tänusõnad kohalikule ettevõttele

Robin
ja Nikki
Hollandist
Martin/
Soover
külgvankril
Kiviõlis

tu.

mo-

tospordivõistlused ning ees ootab põnev mõõduvõtte täis suvi!
Lähim võimalus kaasa elada on
juba 23. mailAravete krossirajal
toimuvatel Eesti karikavõistlustel motokrossis.
MTÜ Star Racingu sõitjate motokrossi hooaeg sai avatud 18. aprillil Kiviõlis toimunudKorvikunnide
I etapil. Külgvankri ekipaaž Heldur
Saarmets/Kristo Ots olid mõlemas sõidus Ägedate klassis 7. kohal.
Kokkuvõttes 11 ekipaažist samuti
7. Ekipaaž Tuljo Martin/Alo Soover võistlesid klassis Ässad
esimeses sõidus olid nadkuuendad, teises
sõidus viiendad kokkuvõttes kümne seas siiski kuuendad. Pärast pikka talvist nokitsemist garaažis said
külgvankrid tehniliseltviimase peale
ning pidasid võistlustelkenasti vas–

–

Aravete Agro AS-ile, kes lubas külmadel ilmadel oma soojas garaažis
külgvankrit remontida.
MTÜ Kurisoomoto ja Star
Racingu sõitjad avasid 25. aprillil
Pärnumaalka motoorienteerumise
hooaja. Kõik sõitjad osalesidkruusaklassis: Kristjan Karumets oli 9.,
Ele Herronen 21. ja MariaKarumets 36. Kokku osales 46 sõitjat.
Järgmised sõidud külgvankritel
on juba 1. mail Põlvas, kus toimub
Eesti karikavõistluste I etapp motokrossis ning orienteerujatel 16.
mail Harjumaal.
Meie kodurajal saab kohalikele aga üsna pea tulla kaasa elama.
Ootame Teid 10. mail vaatama
traditsioonilist Põrguliste Metsasõitu ning 23. mail suurejoonelist Aravete motokrossi, mis on

vaatamas

esimest
korda elus
motokrossi.
Eesti karikavõistluste II etapp. Huvitavat vaatemängu pakuvad kindlasti külgvankrisõidud.
Aravete krossirajale appi tööd
tegema ja motospordimaailmaga tutvuma on saabunudka meie
esimesed väliskülalised: Robin ja
Nikki Hollandist ning juulis saabub Prantsusmaalt mehhaanikahuviline Valentin.
Kui tunned, et sooviksid samu-

ti

motospordiga tegeleda

või ot-

sid veidi abi motomaailmaga tutvumiseks, võid julgelt meie poole
pöörduda uued liikmed on alati
teretulnud! Hoia end meie tegemistega kursis: kodulehedkurisoomoto.com jakrossirada.motomari.
com, Facebookis AraveteKrossirada jaKurisoomoto.
–

MTÜ Star Racing/MTÜ
Kurisoomoto

Valla spordielust

Aprillikuu spordisündmused
Järvamaa

korvpallimeistri-

võistlustel tuli Ambla Spordiklubi meeskonnal sellel aastal
leppida hõbemedalitega, kui
poolfinaalis alistati Koigi meeskond mängudega 2:0, kuid finaalis kaotati Paide Viking Window
meeskonnale esmalt kodus tänu
vastaste viimase sekundi korvile
75:77 ja siis võõrsil juba kindlalt
45:86. Seega katkes ka 3 aastat
järjestkestnud Ambla SK valitse-

misperiood Järvamaa korvpalli-

meistrivõistlustel. Hooajaga võib
kokkuvõttes siiski rahule jääda,
sest kõige tähtsamal jõuproovil,
Eesti meistrivõistlustel, saavutati põhiturniiri lõpuks 6. koht ja
play-offturniiri lõpuks 10. koht,
mis on eelmise hooajaga võrreldes täpselt sama tulemus. Eesti
Meistrivõistlustel, Eesti Karikavõistlustel, Järvamaa Meistrivõistlustel ja Eesti valdade
Talimängudel pidas meeskond
hooajal ligi 50 kohtumist ja
mängis koosseisus Taavi Leinart, Meelis Matkamäe, Rauno
Tikko, Erkko Linnas, Kristjan Laht, Peeter Kraavik, Romet Ruse, Ingmar Sau, Raido

Kuusk, Indrek Triisberg, Henri Kroosmann, Kevin Puntso,
Kevin Täpp, Mario Hamburg,
Roland Prii, Rait Pihelgas, Romet Uudeküll, Martin Tamlak,
Mikk Paap ja Raido Rohi. Tänan kõiki mängijaid, kes pika ja
väsitava hooaja vastu pidasid ja
oma panuse Ambla Spordiklubi korvpallimeeskonna heaks
andsid. Ambla Spordiklubi
meeskond omakorda tänab kogu
pikal hooajal meeskonda toetanud Ambla Vallavalitsust, Terasman OÜ-d, Aravete Saeveski AS-i, Premium-7 Märjandi
tanklat, Euronics Eestit ning
kindlasti ka Femme tantsutüdrukuid ja kõiki korvpallifänne.
Järvamaa meistrivõistlustel võrkpallis jõudis Ambla SK
meeskond põhiturniiri 2. kohaga
medalimängudele, kus ½ finaalis
tuli alistuda Türi VK meeskonnale 0:2 ja pronksmedaliheitluses ka Paide/Kuma meeskonnale

1:2 (otsustav geim 13:15). Järva-

tuli Väätmeeskond, kes finaalis alistas
Türi meeskonna 2:1. 4. kohaga
lõpetanud Ambla Spordiklumaa võrkpallimeistriks
sa

bi meeskond mängis Järvamaa
MV-l koosseisus Rait Pihelgas,
Romet Uudeküll, Martin Tamlak, Hannes Sepp, Marek Palandi, Marti Lepik, Kristjan Kallaste, Rain Raukas, Helari Tamtik,
Kert Kärner ja Aksel Õunapuu.
Ambla valla karikavõistlustel võrkpallis osales sel aastal
kokku 6 meeskonda. Veteranide turniiril, mis sai alguse juba
1989.aasta sõpruskohtumisest
Taipalsaari valla ja Aravete kolhoosi meeskondade vahel, osalesid lisaks võõrustajale Ambla SK
meeskonnale ka külalisvõistkonnad Taipalsaarist ja Imaverest.
Turniir kujunes väga tasavägiseks
ja võitluslikuks. Ambla meeskonna ainus kaotus tuli pärast
pingelist heitlust Imaverega (geimidega 1:2) ja nii tuli leppida
II kohaga. 26. korda toimunud
omavahelises kohtumises Ambla
ja Taipalsaari meeskondade vahel kuulus 2:0 võit Ambla meeskonnale. Võistkondade parimate
mängijate auhinnaplaadid teenisid Pekka Hulkkonen Taipalsaari, Annes Sapp Imavere ja Jaanus
GildemannAmblameeskonnast.

Ambla SK meeskond mängis kodusel turniiril koosseisus Aarne
Aljama, Aksel Õunapuu, Ain
Kanne, Meelis Sopp, Mikk Kallakmaa, Kalle Uudeküll, Priit
Grünthal ja Jaanus Gildemann.
Meeste turniiril, kus osales samuti 3 võistkonda, tuli võitjaks väga
head ja sisukat meeskonnamängu näidanud Ambla Spordiklubi
meeskond, kusjuures otsustavas
kohtumises alistati 2:1 Tamsalu
meeskond, kes sellel aastal tuli
Lääne-Virumaa Rahvaliiga võitjaks ja kellele Ambla SK selles
sarjas ka hooajal 2 korda kuivalt
0:3 kaotas. III kohale jäi Viljandi
Sanok meeskond, keda nii Ambla SK kui ka Tamsalu meeskond
võitsid 3:0. Võistkondade parimateks mängijateks tunnistati
Tanel Uusküla Tamsalu, Marko
Laan Sanoki ja Kristjan Kallaste Ambla Spordiklubi meeskonnast. Selle aasta karikavõistlustel
toimusid lisaks turniiridele ka
kõikidele osavõtjatele mõeldud
lisavõistlused söödu- ja servitäpsusele.

(järgneb lk 8 ja 9)

m
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spordielust

Aprillikuu spordisündmused
Söödutäpsuses
gi

(algus lk 7)
ei saanud kee-

vastu vanameister

Kalle Uude-

küllile, kes finaalis alistas Sander
Vaarpuu. Kalle jõudis finaali ka
servitäpsuse lisavõistlusel, kuid seal
tuli alla vanduda siiski Marti Lepikule. Kokku osales lisavõistlustel 34 võrkpallurit. Tänan turniiri
avamisel esinenud Femme tantsutüdrukuid ja ilusate lillekimpude
eest Aravete Lilletoa perenaist Aive Kukke.
Ambla Spordiklubi karikavõistlustele lauatennises, mis
oli ühtlasi ka Kõrvemaa I Karikavõistluste 4.etapiks, kogunes
Aravete Spordihoonesse 30 mängijat Järvamaalt, Lääne-Virumaalt
ja Harjumaalt. Rõõmustas suur
osavõtjate arv ja kuigi absoluutarvestuses meile veel kõrget kohta
ei tulnud, on mängijate areng olnud tubli. Nii mõnedki noored
on jõudnud meisterlikkuses uuele
tasandile ja kergeid võite ei kingita enam kellelegi. Kui selline areng
jätkub, siis järgmisel hooajal võivad
kohanumbrid juba päris väikesed
tulla. Ambla SK KV-l tuli absoluutarvestuses võitjaks Voldemar
Tusis Türilt, kes edestas Riho Lööperit Jänedalt ja Kunnar Vahtrast
Võsult. Meie parimatena saavutas
7.koha Evert Ots, 9.koha Reimo
Kaasiku, 10.koha Taago Leppik,
12.koha Aksel Õunapuu ja 17.koha (naiste absoluutarvestuses III
koha) Kaidy Kaasiku. Ühtlasi lõpetas Aravete etapp ka 4-etapilise
Kõrvemaa I Karikavõistlused, kus
absoluutarvestuses tuli võitjaks

Kunnar Vahtras, kes edestas pingelises heitluses Riho Lööperit ja
Paide esindajat Vambola Annilot.
Selles arvestuses tulid meie parimatena 6. kohale Aksel Õunapuu,
8.kohale Taago Leppik, 15.kohale
Reimo Kaasiku, 16.kohale Evert
Ots, 18.kohale Stener Raaper,
19.kohale Veli Kask ja 20.kohale
(naiste arvestuses IIIkohale) Kaidy
Kaasiku. Kokku oli Kõrvemaa Karikavõistlustel 53 osalejat.
Jüriöö teatejooksul Ambla alevikus osales 9 võistkonda 45 jooksjaga. Rändauhinnaks oleva jooksja
kuju arvestuses, kus võisteldakse
kiirusele ja võistkonnas peab olema vähemalt 2 õrnema soo esindajat, osales 2,7 km rajal kokku 8
viieliikmelist võistkonda ja esikoha
sai seekord võistkond UMMISTUS, kes edestas eelmisel aastal
võitnudvõistkonda VÕITJAD 19
sekundiga. Ka sellel aastal oli võimalus osaleda täpsusjooksus eraldi
arvestuses Ambla vallas harrastatavate spordialade võistkondadele ja firmade, ettevõtete, asutuste
võistkondadele. Kahjuks jäi nendes gruppides osavõtt jällegi oodatust veidi tagasihoidlikumaks,
kuid kindlasti proovime sellises
formaadis võistlust ka järgmisel
aastal. See on ju koht, kus pingevabas õhkkonnas saab koos liikumisest rõõmu tunda, oma spordiala
propageerida, kokku tuua sportlased, toetajad jafännid, liikuda koos
kogu perega. Tunnustuse teenisid
seekord kindlasti Weberi esindajad, kes ühtse tiimina tõestasid, et
tugev kollektiiv on nendel, kes ka

SPORDIINFO MAIKUUS
05.05 kell 18.00 Ümberjärve
jooksu SV 1.etapp Käravete
07.05 kell 18.00 Ümberjärve
jooksu SV 2.etapp Mägede
09.05 kell 15.00 Eesti MV jalgMaardu
pallis, Ambla VM
–

United Maardus
12.05 kell 18.00 Ümberjärve
jooksu SV 3.etapp Rava
14.05 kell 18.00 Ümberjärve
jooksu SV 4.etapp, autasustamine Preediku

16.05 kell 14.00 Eesti MV jalgKoeru JK
pallis, Ambla VM
–

Ambla
23.05 kell 12.00 Ambla valla lahtised MV kergejõustikus
Aravete
24.05 kell 12.00 Eesti MV jalgpallis, Ambla VM Narva United FC Narvas
29.05 kell 19.00 Eesti MV jalgpallis, Ambla VM Kiviõli FC Irbis II Ambla
–

–

peale tööaega leiavad võimalusi ja
aega koos midagi ära teha. Spordialade harrastajatest, kus võitjavõistkonnale kuulus ka KUMA KANGELASE rändkarikas, suutsid
oma spordiala esindused välja panna seekord vaid suusatajad ja ratsutajad. Kahju muidugi, et ei tulnud
osalema korvpalli, võrkpalli, jalgpalli, lauatennise, orienteerumise jt
spordialade esindajad, kuid ehk siis
juhtub see järgmiselaastal. Et kõige
tähtsam sellel üritusel oli osavõtt,
siis jagus vitamiinirikkaid auhinduka kõikidele osalenud võistlejatele. Eriauhinna teenis võistkond
NOORED EMAD+LAPSED
väga vahvalt koostatud võistkonna eest. Vanima osaleja eriauhinna
teenis austusega välja Raivo janoorimate võistlejate eriauhinnaAnelle-Riin jaSilver. Kuna üritus oli ka
südamenädala liikumisürituseks
SINU SAMMUD LOEVAD, siis
andsid kõik osalejad oma panuse
nii enda kui kaaslaste terviseliikumisele ja tervislike eluviiside pro-

pageerimisele.
Tulemused:

JÜRIÖÖ JOOKSJA KARIKAS I UMMISTUS 8.00 Kristi Raudlepp, Eva-Liisa Valdmaa,
Margus Porkveli, Caspar Rootsma,
Alar Heinsaar
II VÕITJAD 8.19 Kaidy Kaasiku, Keidy Kaasiku, Aron Ott, Kasper Keerberg, Jarmo Kaasiku
III „61“ 8.59 Sofia Prints, Liis
Kuusemets, Hugo Prints, Otto
Prints, Helgor Rohukots
4. 4H MELONID 11.17 Gerli
Priilinn, Maia Ülper, Raivo Ülper,
Heimar Augjärv, EnriceEslas
5. KIRSIPUU 11.46 AnelleRiin Kirsipuu, Pileriin Kirsipuu,
Marje Torn-Kirsipuu, Jaan Kirsipuu, Simo Kübarsepp
6. KIIGELAND 12.30 Kelly
Kapten, Keidy Kapten, Rait Evardi, Rivo Evardi, Mait Mällaru
7. NOORED
EMAD+LAPSED 13.04
8. POISID 13.18
KUMA KANGELASE KARIKAS täpsusjooks spordialadevõistkondadele
I SUUSATAMINE 8.19 (ennustus 9.00), eksimine 41 sekundit
–

II RATSUTAMINE 12.30 (en17.00), eksimine 4 minutit
sekundit
ja 30
FIRMAD, ASUTUSED täp-

nustus

-

susjooks
I WEBER 10.53 (ennustus
9.00), eksimine 1 minut ja 53 sekundit, Jelena Tammik, Reigo Kalmaru, Viljar Vikat, Urmas Adamson, Raivo Niinepuu
Eesti meistrivõistlustel jalgpallis on Ambla Vallameeskond III
liiga idatsoonis alustanud kaotustega võõrsil JK Loo meeskonnale 1:3 (väravalööja Alar Heinsaar)
Maardu FC Starbunker II meeskonnale 0:9, Tallinna FC Forza
meeskonnale 0:1. Kevadringis saab
Amblas oma meeskonnale kaasa
eladakohtumistes 02.mail JK Narva Trans II meeskonnaga, 16.mail
Koeru JK-ga, 29.mail Kiviõli FC
Irbis II meeskonnaga ja 20. juunil,
kui võõrustame Rakvere JK Tarvas II meeskonda. Ülejäänud 7 kodumängu jäävad sügisringi, kus 1.
kodumäng on 1.augustil JK Loo

meeskonnaga. Kodumängud

on

Ambla Koolistaadionil laupäeviti
algusega kell 14.00(erandina reedel
29.mail kell 19.00).Lühidalt nüüd
ka sellest, millises koosseisus Ambla
Vallameeskond sellel aastal esineb.
Treeneriks on Paide Linnameeskonna koosseisus tegutsev treener
Rakverest pärit Kalmer Klettenberg, kes ise on vajadusel valmis ka
väravavahina tegutsema. Meeskonna tuumiku moodustavad aga tugevat taustatööd tegev jaka meeskonna üks põhimängijaid Elari Jõendi,
kõikidel hooaegadel meie meeskonna au kaitsnud Alar Heinsaar,
Margus Porkveli, Sebastian Koljak.
Lisanduvad eelmisel paaril aastal
kogemusi hankinud ja loodetavasti ka meisterlikkuses sammu edasi astunud Aigar Lumiste, Jan-Are
Nursi, Eero Varendi, Kaur Lillevälja, Indrek Lumiste, Jörgen Vikat ja
Ingvar Tokaruk. Vanematest mängijatest on meeskonda lubanud
jõudumööda aidata Kerdo Teor,
Rauno Tikko, Tõnis Voore, Rain
Ots ja Urmo Kuningas. Uutest
meeskonna liikmetest peab esimesena kindlasti ära mainima Paide
Linnameeskonna peatreeneri, jalg-
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palli Eesti Rahvuskoondist esindanud Meelis Roobat. Kui palju tihe mängudegraafik

mängijad. Kavas on veel mõndagi põnevat,

tal meie meeskondaaidata lubab, eks see selgub hooajakäigus. Ja siis teised uued mängijad, kes on tulnud meeskondaesindama nii
meie vallast, Paide Linnameeskonna noortesüsteemist, kui ka Lääne-Virumaalt. Nendeks mängijateks on registreeritud Henrik
Kurganov, Gregor Pent, Mart Prosin, Reio
Mändla, Karl-Martin Sepre, Rando Duder,
Riho Remmelgas ja Artur Melnitshuk. Ootame kindlasti kõiki jalgpallihuvilisi oma
meeskonda toetama. Alati on kohal ka
Kuma ristsõnad.
Amblas näeb sellel hooajal Eesti MV
mänge veel. Nimelt on AmblaKoolistaadion koduväljakuks II liigas mängivale
Paide Linnanaiskond/Tapa võistkonnale ja Paide Linnameeskond/Tapa 2000.s.
noortevõistkonnale.
Ambla Külaliigat jalgpallis ootab ees
9. hooaeg jaka sellel aastal mängitakse kiirturniirina pühapäeval, 21. juunil. Kõik,
kes soovivad Külaliiga kiirturniiril osaleda, pange vähemalt 6-liikmeline võistkond kokku ja seadke sammud 21. juunil
kella 12.00-ks Arulagedale. Peale Külaliiga turniiri autasustamist toimub kindlasti
ka traditsiooniline Jaanipäeva jalgpall, kus
omavahelkohtuvad nooremad javanemad

Algamas on
järve jooksude

ole kohal!
taas

8-etapiline ümber

4 etappi toimub maikuus ja 4 etappi septembris. Maikuu jooksud on 5., 7., 12., ja 14. mail. II ja
VI etapi jooksud toimuvad taas Albu vallas
Mägedel. Lisaks jooksjatele ootame osalema ka kepikõndijaid. Igale jooksule saab
kohale sõita ka tasuta bussiga, mis väljub ca
pool tundi enne jooksu algust. Kõigist 4-st
etapist osavõtjad saavad vaatamata kohale
eriauhinna TULE LÖÖ KAASAJA SA
EI KAHETSE!
6. juunil ootamekõiki tervisesportlasi,
liikumisharrastajaid, perekondi Kangrumäele, kus toimub Järvamaa tervisespordisarja „Liikumist ja sportimist harrassari, millest

Gurud OÜ võtab tööle
majandustarkvara programmeerijad
•

•

-

Järvamaa“ 6.etapp.
13. juunil toimuvad Aravetel Järvamaa 8. Suvemängud, kus osalevad kõikide Järvamaa omavalitsuste võistkonnad
9-l erineval spordialal. Kellel on huvi ja
tahtmist Ambla valda esindada, andke
endast varakult märku, sest võistlema
pääsevad vaid eelregistreerimisel osalenud võistlejad javõistkonnad. Täpsemat
infot saab Järvamaa Spordiliidu kodulehelt.

•

tav

Leo Matikainen

KÜLAMUUSEUMI INFO:
04.05.-26.06.2015 Aravete Külamuuseumis avatud näitus Atla
Mõisakeraamikast.
Muuseum avatud E, T, N, R kell 10-16.
Muuseumiööl 16.05.2015 muuseum avatud kell 16-22.
16-20 töötab õpituba: meeste sukapaelte punumine.
Avatud näitused, laulavad lapsed.

•

Kandidaat on
o kohusetundlik
o aus
o tunnistab oma vigu
o õpib kiiresti
o võimeline sooritama proovitöö
(reaalne majandustarkvara
programmeerimisülesanne)
Kandidaat peab tundma järgmisi keeli
o SQL
o Python
o HTML,XML, CSS
Kasuks tuleb
o teadmised raamatupidamisest ja
majandusest üldiselt
o tarkvara OpenERP/Odoo tundmine
o C++
Pakume
o Pingelist tööd
o Väga head tulemuspalka
o Võimalust töötada kodus

CV ja motivatsioonikiri saada aadressile
cv@gurud.ee
Lisainfo veebis

http://gurud.ee ja telefonil +372

504 7043
Gurud OÜ pakub ettevõtetele infotehnoloogiaga
seotud tugiteenuseid, sealhulgas
infosüsteemide hooldamine, veebiarendus,
raamatupidamisteenused, majandustarkvara
juurutamine ja majandustarkvara OpenERP
(Odoo) arendamine.

Pangabuss
Kõik oma rahaasjad saate korda ajada Pangabussis!

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

II kvartalis
22. mail
19. juunil

kultuurimaja juures

kell 13.00–14.00
Tamsalu
kultuurimaja juures

kell 12.30–13.30

II kvartalis
12. ja 26. mail
16. ja 30. juunil
Bussist saate nõu pangateenuste kohta,
tellida jakätte 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 maikuu eakaid
sünnipäevalapsi!
VALVE MUTTONEN 91
AINO KAMLA90
ERLA-ALADI TOOMAN 85

MAIA-LUULE NÕLVAK 76
LIIVI OTTI 75
VIIVI KASK 75

AINO KATS 85
UUDO KALAMANN 84

ENN TOMBERG 75

LAINE PUKSPUU 82
UUNO-PEETERTEEMUSK 81
HELENE KAASIKU 81

PILVI BROBERG 80
AINO KÕMPER 80
HUGO PORKVELI 80
HELJO HANSO 80
HELJU ARVA80
LAINE MURUMAA 79
MAIE PORKVELI 76

ILME PUUSEPP 75
MAIE LEHIS 75
ARVI PENT 74
ELLE SEPP 74
VALVE KÄRT 73
ELMI PAJULA73
KALJU STRAUSS 72
JÜRI RIKKEN 71
MAIE BOISEN 70
ELLE KIRSIPUU 70

TEATED

Pühapäeval, 10.mailkell 12
6.ülestõusmisaja pühapäev
armulauaga.
Neljapäeval, 14.mailkell 18

õpetaja Tõnu Linnasmäe´ga

telefonil 3834 033 või
mobiilil 5647 1859
Alates 12.maist teisipäeva
hommikuti kirikus palvus
kell 9.30.
Ambla Maarja kirik on
avatud teelistele 06.0603.08 laupäeviti kell 11-18
ja pühapäeviti kell 11-15.

KRISTUSE
TAEVAMINEMISPÜHA
armulauaga
Pühapäeval, 17.mailkell 12
7.ülestõusmisaja pühapäev
armulauaga.
Pühapäeval, 24.mail kell 12
1.NELIPÜHA ja LEERIPÜHA
armulauaga.
Pühapäeval, 31.mai kell 12
Kolmainupüha
armulauaga.
Ametitalituste või leeri asjus
võtta ühendust koguduse

TÄNAME

südamlikult EPK Transport
OÜ-d ja Andrus Eislerit
Ambla kalmistule toodud
ja kogukonnale annetatud
väga ilusa ja kvaliteetse
liiva eest!

AMBLA VALLA PÄEV
“Ambla vald põllumajanduse häll”
-

Müüa kahetoaline renoveeritud korter Aravete-Ketes Maarjamõisa teel 16-14. Hind kokkuleppel. Tel +372 5682 8194.
Ajaloohuviline soovib osta postkaarte ja fotosid, mis on välja antud enne 1945. aastat. Tel: 5665 5551 Marko.
Ostame

või rendime põllumaad Ambla vallas. Tel: 5618 7373.

UUDEKÜLA LAAT pühapäeval, 10. mail 2015 kella 10-14 Uudeküla külaplatsil (Tamsalu vallas L-Virumaal). Kell 10.00
esinevad TAIDLEJAD. Kell 11.00 ANSAMBEL SEELIKUKÜTID.
Tulge müüma, ostma ja mõnusalt kogu perega päeva veetma!
Rohevahetus. Külastajatele sissepääs TASUTA. Vabatahtlik toetus
teretulnud. Müüjatele paindlik kohamaks.
Korraldaja MTÜ Uudeküla, müüjatel registreerimine tel. 5056909,
e-mail: sirje.kivila@mail.ee.

KEPIKÕNNI
KOOLITUS
18. mail 2015 kell
14.00 toimub Aravete terviseradadel Rene Meimeri
kepikõnni koolitus.
Kogunemine Kangrumäe laululava juures.

Võimalusel oma
käimiskepid kaasa!
Käime koos!

AMBLA
VALLALEHT

20. juunil 2015 algusega kell 11.00 Aravetel
Esinevad Ambla valla taidlejad, lauljad
Alar Ainumäe mälestusvõistlused rannavolles
Bareljeefi avamine Alar Ainumäe mälestuseks

Viktoriin “Ambla vald põllumajanduse häll”
Kohvrite kandmine Aravete Jõujaama karikale
Tegevused lastele
Kolhoosi laulupidu ja palju muud
-

*Käsitöö-ja talutoodete laat. Tule müüma!
Info: triin@ambla.ee või 56500358
*Aravete Jõujaam kutsub Ambla valla päeval võistlema!
Kohvrite kandmise võistlus Aravete Jõujaama karikale.
Amatöörid, kohvri kaal 110 kg (võitjale rändkarikas, medal ja
rahaline auhind-üks läbitud meeter= 1 euro), igale sportlastele
medal.Võistlusele vajalik eelregistreerimine kuni 15.06.2015
aadressil tostesport@gmail.com.

VokirATAS ANNAB TEAdA:
MTÜ Ambla valla eakate klubi Vokiratas üldkoosolek ja
peoõhtu toimub laupäeval,
23. mail 2015 kella 14.00-18.00 Aravete Kultuurimajas.
Üldkoosoleku päevakord:
1) 2014.aasta tegevuse aruande esitamine ja kinnitamine
2) 2014.aasta majandusaasta aruande esitamine ja kinnitamine
Peoõhtul esineb Türi Kultuurikeskuse naisansambel „NAIZED“,
kaasa lööbVokiratta memmede tantsurühm, tantsuks mängib

Valdeku ühemehebänd Pärnust.
Peopilet 4.00 eurot.
Buss väljub: Roosnast 13.00, Amblast 13.15, Käravetelt 13.30 ja
Maarjamõisast 13.40.
Peol saab registreerida ja maksta osalustasu 20 eurot suvisele väljasõidule Ida-Virumaale ja Narva. Väljasõit toimub 9. juulil
2015. Buss väljub Roosnast kell 8.30, Aravetelt 9.00.
Helle-Leonide Anton. Tel: 383 2560, 5623 1206

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

