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Omavalitsuste Liit andis tänavused maakonna hariduspreemiad
pidulikult kätte 25. septembril Paide
Raekojas. Preemiad andis üle liidu juhatuse esimees Pipi-Liis Siemann.
Aasta õpetaja laureaadiks kuulutati Albu
Põhikooli õpetaja Mare Kabel, noore õpeta-

KULTUURIKESKUSE

•

•

ja preemia sai Türi Põhikooli õpetaja Kadri
Tammar ning klassiõpetaja ja koolieelse lasteasutuse õpetaja preemia laureaat on Paide
Gümnaasiumi klassiõpetaja Siiri Sitska.
Silmapaistva ja aktiivse panuse eest esitasid Ambla Lasteaed-Põhikool ja Aravete Lasteaed Mesimumm hariduspreemiate

•

Käesoleva aasta septembrist on lisaks bussijaama
memmele-taadile Ambla alevikku kaunistamas
lehm Pilt on väga vahva ja tähenduslik. Nimelt
moodustub lehma seljast tuulde lenduvatest
laikudest Eesti kaart ja ka lehma helkivatel silmadel
on oma tähendus. Maaling asub kultuurimaja
taga külaplatsil pumbajaama seinal. Autoriteks
kunstnikud Sänk ja Pintsel.

Järvamaal tunnustati õpetajaid
Järvamaa

•

MUUSIKA- JA 1ASTETOO AMB1AS • SWEDBANK
SULARAHA KÄTTESAADAVUST MAAPIIRKONDADES
TEATED JA REKLAAM
SPORT

UUS HOOAEG OOTAB OSALEMA
SUURENDAB

•

kandidaatideks ka oma asutuse tublid õpetajad. Järvamaa klassiõpetaja ja koolieelse
lasteasutuse õpetaja kategoorias kandideerisid Triinu Uutar ja Ruth Kaasiku ning aasta õpetaja tiitlile Malle Allika.
Ambla Vallavalitsus tänab kõiki õpetajaid
tubli töö eest!

Meie õpetaja TRIINU UUTAR
-

Ta alustas tööd lasteaiaõpetajana Ambla Lasteaed-Põhikoolis 2010. aasta sügisel, hiljem lisandus ka liikumisõpetaja ametikoht. Seega täitus tal meie lasteaia liitrühmas
töötamisest viis aastat. Triinu teeb oma tööd naudinguga.
Selle viie aastaga on ta saavutanud väga hea kontakti nii
laste kui ka nende vanematega ja on pälvinud kolleegide,
lastevanemate ning Ambla kandi inimeste lugupidamise.
Õpetaja Triinu on aktiivne ja ettevõtlik, tulvil põnevatest ideedest ning alati valmis uuteks väljakutseteks, olgu
see siis matkarada või laste mänguaias olev salatipeenar.
Ta jõuab rühmas iga lapseni, lohutab, õpetab, suunab või
teeb lihtsalt pai, paneb lapsed rõõmuga sportima. Lisaks
põhitööle jätkub tal energiat korraldada või osaleda üritustel ka väljaspool lasteaeda. Hea näide on kevadel Triinu
eestvedamisel toimunud südamenädala üritus „Kepikõnd
Ambla tänavatel“. Triinu on alati valmis koostööks ja olema meeskonna liige. Oma entusiasmiga sütitab ta nii kolleege kui ka meie kandi inimesi.
Ambla koolipere

Tähelepanu!
Head Aravete Keskkooli lapsevanemad, kes te oma lapsi autoga kooli toote! Laste ohutuse tagamiseks ärge sõitke koolimaja ette, kuna
tekkivad liiklusohtlikud olukorrad. Olge hoolivad ja tähelepanelikud!
Aravete Keskkooli juhtkond

26.septembril toimus Vabadussõjas langenute
Laupäeval,
ausamba taasavamise 25.aastapäeva tähistamine Ambla
kirikuaias
Keskpäeval esines Ambla Maarja kirikus Lehtse kammerkoor,
kes andis väga kauni kontserdi! Täname kõiki esinejaid! Puhastatud ausammast jäid kaunistama lilled ja küünlad langenud
kangelastele.
Ambla Haridusselts tänab Ambla Vallavalitsust toetuse eest.
Suured tänud ja sügav kummardus kõigile annetajatele!
Ambla Haridusselts
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Sügisene

Vallavolikogust

pimedus
ja libedus
panevad
liiklejad uude
olukorda
on käes ning iga päevaga
Sügis
vad õhtudpimedamaks. Peagi on käes
muutu-

aeg, kui libedus paneb tõsiselt proovile
sõidukijuhtide ja kergliiklejate oskused

enda liiklusohutust suurendada. Sellega
seoses on viimane aeg tuletada meelde põ-

hitõed turvalisemaks liiklemiseks.
Helkuri hädavajalikkust pimedal ajal ei
ole kunagi liiast meelde tuletada. Panen kõigile lapsevanematele südamele, et enne laste
kooli saatmist, tuleb kontrollida, kas nende
välisriietel ripub nõutaval kohal helkur, mis
teeb väikesed liiklejad halva nähtavusega ajal
sõidukijuhtidele nähtavaks. Nii teete ise vähima selleks, et Teie laps turvaliselt ja elusana kooli ning sealt tagasi jõuaks.Kindlasti ei
saa täiskasvanud eeskujudena unustada enda
helkurikandmist. Järjepidev eeskujuks olemine on tõhus vahend ka liikluskasvatuses!
Murelikuks teeb see, et järjest enam on
märgata hämaruses liikuvaid valgustamata jalgrattureid. See on küsimus ennekõike
ratturi enda ohutusest! Jalgratas, millega
liigeldakse, peab olema tehniliselt korras ja
kindlasti ei tohi unustada pimedal ajal valgustust. Eriti oluline on see piirkondades,
kus kergliiklejatel tuleb jagada teed sõidukitega. Kuidas juht saab vältida õnnetust,
kui rattur ei ole selle ennetamiseks midagi teinud? Siinkohal rõhutan, et jalgrattal
peab pimedal ajal liigeldes põlema ees valge
ja taga punane tuli. Turvalisuse huvides on
kõigile alla 16-aastastele jalgratturitele kaitsekiiver kohustuslik. Selle kandmine vabatahtlikult täiskasvanuna pole häbiasi, vaid
märk sellest, et hoolite oma tervisest! Õnneks on nende hulk, kes seda mõistavad aasta-aastalt suurenenud.
Tuletan sõidukijuhtidele meelde, et saabuvad esimesed külmad ja sellega kaasnevad
ilmastikunähtused, panevad varasemast olulisemale kohale teie rolli liiklusohutuse tagamisel. Vastutus, valida õiged sõiduvõtted ja
-kiirus, saab keerulistes ilmastikuoludes kriitilise tähtsuse.
Koos libeda saabumisega tuleb vahetada
suverehvid talverehvide vastu õigeaegselt
ja ennetavalt, mitte viimasel võimalusel või
veel halvem, peale õnnetust. Kahtlemata tuleb kriitiliselt ülehinnata ka senised sõiduvõtted. Piirkiirus on mõeldud liiklemiseks
ideaalsetes tingimustes. Pime jalibe sügisene
aeg seda kindlasti ei ole. Manöövrite planeerimisel tuleb arvestada, et pidurdusteekond
võib olla tavalisest pikem, mistõttu on sujuvus ja ettevaatlikkus sõidu juures äärmiselt
olulised. Oluline on teada, et lisaks külmale tekitavad libedust ka sõiduteele langenud
lehed.
Teiseks oluliseks ohuallikaks on sügiseses liikluses piiratud nähtavus, mis mõjutab
juhtide võimet ohte ennetada. Kõik sõidukijuhid peavad hommikul arvestama sellega, et sõiduki aknad võivad olla jäätunud ja
seega tuleb sõidu alustamiseks varuda aega.
Enne sõidu alustamist peab klaasidelt olema
eemaldatud jää ja ohutuks liiklemiseks vajalik nähtavus tagatud.
Turvalist liiklemist. Olge iseenda ja teiste
suhtes hoolivamad!

17. september 2015 istungil

1. Otsustati kinnitada Ambla vallavolikogu 19.08.2015 istungi protokoll.
2. Kuulati ettekannet MTÜ Järva
Arengu Partnerid Leader meetme
uue perioodi käivitamisega seotud
Ettekandjakandjaks
tegevustest.
tegevdirektor Silva Anspal.
3. Kuulati ülevaadet Aravete Hool-

dekeskuse tegemistest. Ettekandjaks oli hooldekeskuse juht Malle

ningriiki. Õppereisi korraldajaks
on Järvamaa Omavalitsuste Liit.

Innos.

6. Toimus määruse Ambla valla
terviseprofiil ja tegevuskava aastateks 2015-2020 I lugemine. Otsustati saata määrus teisele luge-

4. Otsustati muuta Ambla Vallavolikogu 26. septembri 2013. a määrusega nr 10 kinnitatud „Ambla
valla arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2014-2020 kinnitamine“.
5. Otsustati lähetada vallavanem
Rait Pihelgas ja vallavolikogu esimees Harri Lepamets 04.10-08.10.
2015 välislähetusse Hispaania Ku-

misele, juhtivkomisjoniks määrati
volikogu sotsiaal- ja tervishoiuko-

misjon.
7. Toimus Ambla valla jäätmevaldajate registri pidamise põhimääruse
I

lugemine.

Otsustati

saata

määrati volikogu maaelukomisjon.

8. Otsustati seada

tasuta

hoonesTerasman
katusõigus osaühing
suks Ambla vallalekuuluvale kinnisasjale, aadressiga Järva maakond,
Ambla vald, Aravete alevik, Maarjamõisa tee 4a, pindalaga 13153

m
2 sihtotstarbega

100% tootmis-

,

Kehtestati ka hoonestusõiguseadmise tingimused.

maa.
se

määrus

Kauni sügise jätku soovides,
Harri Lepamets vallavolikogu

esimees

teisele lugemisele, juhtivkomisjoniks

Swedbank suurendab oluliselt sularaha
kättesaadavust maapiirkondades

Swedbank

kasvatab oluliselt sularaha kättesaadavust maapiirkondades, asendades 1-2
kordakuu jooksul Eesti 50 asulat külastava pangabussi püsiva ning igapäevast teenustasuta sularaha väljavõttu võimaldava lahendusega. Lisaks
pakume edaspidi senistes pangabussi peatuskohtades vajaduspõhiselt ka nõustaja teenust.

Swedbanki klienditeenuste divisjoni juhi Ulla Ilissoni sõnul on panga klientide tagasiside ja ka
avalikkuse reaktsioonid selgelt mõista andnud, et
sularaha kättesaadavuse tõstmine hajaasustusega
piirkondades on paljude inimeste jaoks väga vajalik.
„Kõiki miinuseid ja plusse kokku lüües leidsime, et
kümme aastat tagasi innovatsioonina Eesti teedele
toodud pangabuss ei vasta enam inimeste ootustele
bussi külastused on liiga harvad, et igapäevast sularahavajadust katta. Seepärast otsustasime pakkuda
iga pangabussi senise peatuse klientidele lahendust,
mis on püsivam, sobilikum ning teenustasuta,“ märkis Ilisson, ja lisas, et üheski kohas ei toimu muutused enne, kui asendusteenus on paigas.
Tulemas teenustasuta sularaha
väljavõtmise lahendus ning
-

nõustajateenus
„Meie kliendid peaksid ideaaltingimustes saama
sularaha välja võtta seal, kus seda vaja on. Seepärast hakkame koostöös Eesti kohalike omavalitsuste ja ettevõtetega pangabussi marsruudil edaspidi
pakkuma püsivat sularaha väljavõtmise võimalust.
Enam pole vaja oodata 1-2kordakuus saabuvat bussi, vaid inimene saab raha võtta ka kohaliku kaupluse, bensiinijaama või muu koostööpartneri makse terminalist. Osades paikades, kus kasutajaid on
enam, oleme juba tänaseks paigaldanud või paigaldame lähitulevikus täiendavaid sularahaautomaate või asendame väljamakseautomaadid ka raha sisestamist võimaldavate masinatega,“ selgitas Ilisson
panga samme. „Kaupluse makseterminalist pakume sularaha täna viies kohas, kus see on hästi vastu
võetud. Näiteks asendasime Kostiveres kolm kuud
tagasi pangabussi peatuse koostöös omavalitsuse
ja kohaliku kauplusega makseterminali lahendusega. Selle tulemusenakasvas sularaha kättesaadavus
1 tunnilt ca 300 tunnilekuus ja kliendid on rahul.“

„Valdav enamus inimestest teeb kõik oma pangahendusel. Äsja ületas meie mobiilipanga kasutajate
arv 100 000 piiri ning makseid tehakse seal iga kuu
tehingud telefoni, interneti ja pangakaardi vahendusel, ent paljud vajavad sealjuures siiski nõu ja abi. 12 korda enam kui kõigis meie füüsilistes esindustes
Selleks loome järk-järgult vajaduspõhise nõustajate kokku. Meie nõustamiskeskuse töötajad annavad
nõu ööpäevaringselt, kuidas on igal kliendil kõige
võrgu. Nõustaja ülesanne on aidata inimestel sõlmida interneti- ja telefonipanga leping ja abistada neid mugavam ja lihtsam soovitud teenust kasutada.“
kohe või edaspidi elektrooniliste kanalite kasutamisel. Nõustajateenuse vajalikkuse üle otsustame NB! Asulad, kus muutus toimub alates 1.
üheskoos omavalitsusega ja see saab enamasti olema novembrist
kättesaadav sama sagedusega, nagu seni külastas anAlatskivi, Ambla, Antsla, Eidapere, Jäneda,
tud asulat pangabuss,“ selgitas Ilisson.
Kambja, Kilingi-Nõmme, Kohila, Kohtla-Nõmme,
Üleminek uuele lahendusele toimub järk-järKunda, Laekvere, Märjamaa, Narva-Jõesuu, Oragult alates 1. novembrist asume pangateenuseid va,
Otepää, Paldiski, Puka, Rakke, Roosna-Alliku,
uuel moel pakkuma 32 kohas üle Eestimaa. LepiSangaste, Saru, Suure-Jaani, Tamsalu, Tudulinna,
me omavalitsustega kokku, kuidas meie teenust
Tõstamaa, Vastse-Kuuste, Veriora, Viru-Nigula,
elanikele edaspidi kõige parem osutada oleks ja tea- Voka, Võhma, Võsu, Vändra, Kostivere.
vitame kohalikku rahvast uuendustest aegsasti. ÜleMart Siilivask
jäänud 17kohta, saavad uued, mugavamad ja püsiPressiesindaja
vamad lahendused jaanuaris.
Communications Estonia, Swedbank AS
Täna on sularahaautomaadid juba olemas 20
Tel: 37288 81198
pangabussi peatuses. Novembris lisame üle
Eesti kaks sularaha väljamakseautomaati
(Tõstamaa, Võsu) ja viis sularaha välja- ja
sissemakseautomaati (Kunda, Otepää, Kilingi-Nõmme, Paldiski, Vändra). Kaupluse
abiga sularaha lahendust pakumekokku 28
Kõik oma rahaasjad saate korda ajada Pangabussis!
omavalitsusele.
Pangabussi külastatavus väga
Pangabussi peatused:
madal
Roosna-Alliku
IV kvartalis
vallavalitsuse juures
9. oktoobril
Pangabuss on Eesti teedel sõitnud pea
–

Pangabuss

10 aastat. Selle ajaga oleme loonud uusi ja kliendisõbralikumaid võimalusi paljude teenuste kasutamiseks, mis on kaasa
toonud kõigi meie füüsiliste esinduste külastuste kestva languse. „70% pangabussi

kell 11.00–12.00
Ambla

peatuskohtadest käib nõustaja juures kü-

kell 12.30–13.30

lastuskorra kohta vähem kui 5 klienti, päpalju on ka selliseid kohti, kus vahel ei
külasta bussis nõustajat ühtegi inimest. Kui
alustasime möödunud aastal pangakaartide kojupostitamist, langes külastatavus
veelgi,“ rääkis Ilisson. „Enamus inimestest
teeb täna kõik oma pangatehingud mobiilipanga, internetipanga ja pangakaardi varis

kultuurimaja juures
kell 13.00–14.00
Tamsalu
kultuurimaja juures

IV kvartalis
20. oktoobril

Bussist saate nõu pangateenuste kohta,
tellida 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.

Eakate klubi Vokiratas sügishooaeg on alanud
hüpleb kooli teel, päike särab tema ninal.
Ranitsal on rõõmus meel, tal on aabits, tal on pinal!
Ranitsat ja koolilastjuba ootab koolimaja.
Ütleb„Tere tulemast! “esimene õpetaja.
Ranits

piirkonnapolitseinik
517 8589

Nende tervitussõnadega ja toreda traditsiooniga
algas 1. septembril eakate klubi Vokiratas sügishooaeg. Kommikottidega ja nimeliste kaartidega
õnnitlesid Vokiratta klubi eestvedajad 1.klassi astunud Aravete Keskkooli 19 õpilast, Ambla Lasteaed-Põhikooli kolme õpilast ning nende klassijuhatajaid. Aitäh kõigile headele inimestele: 70
annetajale Ambla, Albu ja Tapa vallast, kes andsid
kommide ostmiseks omapoolse väikese panuse,
Vokiratas juhatus toetas värskeid koolijütse nimeliste kaartidega ning klassijuhatajaid sügisvärvides
potililledega.
Mihklikuul, 18. septembril algusega kell 13.30

mati.seire@politsei.ee

toimus Aravete Keskkooli, Aravete Hooldekeskuse

Mati Seire

AMBLA VALLALEHT
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tasid ühiselt luuletuse. Kui suuremad need vanaemad ja vanaisad, kelle peja MTÜ Ambla valla eakate klubi Vokiratas ühisprojekti üritus „III Vanaõpilased sagisid lauas, jutustasid, olid resse sündis aasta jooksul uus ilmakoelevil, tundsid endid hästi, siis väiksed danik. Ühe lapselapse võrra said rikkavanemate päev noortest eakateni “.
Vanavanemate päeva tähistatakse Eesistusid vaikselt, uudistavate pilkudega, maks ürituse korraldajad: Dea Jürgens
ti Vabariigis juba alates 12.septembrist neid polnud märgatagi. Esinemise eest ja Andy Tilk ning Helle ja Tiit Antoni
2010.aastast, seega sel aastal kuuendat pälvivad tänu: mudilaskoor, laululinpered! Õnnitleme emasid-isasid, vanakorda. Vanavanemate päeva tähistaminud Annabell, Vivian, Anni, klaveriemasid-vanaisasid !
ne on austus Eesti eakamatele inimesteKaks siidpehmet käekest ja süütut säpala esitaja Johanna, kandlepala esitaja
le. See tähtpäev aitab hinnata kõrgemalt Kaisa-Riin, 4.klassi tantsijad. Kõrvuti rasilma,
vanavanemate rolli perekonnas. Meie
noorte esinejatega sai vaadata laulu vaÜks väike süda, mis ei tunne kurja
lapsed vajavad vanaisasid, kelle elutar- hele ka tantsu. Memmede tantsurühm ilma...
kusele toetuda, ning vanaemasid, kellel esitas Ruth Kaasiku juhendamisel
Jäi kitsaks all südame, valuga koos tuei saa kunagi otsa koogid ega kallistutantsud „Vurra-vurra“ ja „Kuldne nooli ilmale väike-väike inime.
sed. Mida saab paremat soovida jatahta, rusaeg“, esimene tants oli selgeks õpiSuurim õnn ta emale-isale, vanaemakui 22aastane lapselaps ütleb telefonis: tud 2015.aastal Järvamaa laulu-ja tant- le-vanaisale!
„ Vanaema, sa oledmaailma parim vanaMihklikuu üritused jätkusid 19.
supeol esinemiseks ja teine tants eakate
ema. Ma ei oleks praegu nii kaugel, kui kokkutulekul esinemiseks. Nii pikka ja septembril toimunud ühiskülastusesinu tugepoleks olnud. Ütle ka vanaisale, mitmekesist kontserti andis nautida. ga Paunvere Väljanäitusele ja Palamuse
etta on parim, kuigi ta teab seda niigi“.
Päevajuht Triin Väin kutsus kontserti laadale ning 30. septembril TallinnasAravete kooli aulas tähistasime vanase Eakate Festivalile.
lõpus kõiki ühisesse tantsuringi: „Tävanemate päeva ühisüritusena kolmanna tähistame me üheskoos vanavanemaEakate klubi Vokiratas sügishoodat korda. Üritust korraldasid Aravete te päeva ja üks õige pidu ei saa lõppeda aja avapidu toimub laupäeval, 17. okKeskkooli huvijuht jaeakate klubi juht- ilma tantsuta. Palun kõigil püsti tõusta toobril kell 14-18 Aravete Kultuurikond, projektiüritusele kaasati Arave- ja teeme üheskoos toredaid tantse, mimajas. Ootame kõiki huvilisi. Peo pilet
te Hooldekeskus. Kell 12.45 esinesid
da me kõik kunagi tantsinud oleme“. on 4 €. Esineb Pajusti Huumoritrupp
sealsetele eakatele väikese kontserdiga Muusikahelide saatel täitus põrand Ülle Rajamarti juhendamisel, esitatakAravete koolinoored Inna Toome ju- kiiresti, rõõmsalt tantsiti ühistantse se lõbusaid sketše ja nalju. Ühtlasi esihendamisel, Vokiratta juhtkond kinkis „Rukist lõikama“ ja „Mul on üks tore neb ka Vokiratta memmede rühm Rumeeneks albumi, külakostiks puuvilju. tädi“. Aitäh kõigile esinejatele, juhen- th Kaasiku juhendamisel. Muusikalist
Aitäh muusikaõpetajale Inna Toomedajatele! Korraldajatel jäi nii mõnigi teenust osutab Toits-Bänd Jõgevalt.
le ja vahvatele koolinoortele esinemise ühine mäng ja väljanopitud mõttetera Suurelt ekraanilt saab vaadata suviseid
eest! Eakatele kontsert väga meeldis, tagataskusse tagavaraks, sest aeg kadus huumoripäeva pilte. Buss väljub Roosnad ootavad väga oma majja esinejaid kiiresti käest. Kõik te olite vahvad nii nast kell 13.00, Amblast 13.15, Kärasuured kui väikesed, noortest eakateni! vetelt 13.30,Maarjamõisast 13.40.
ja külalisi. Täname Aravete Hooldekeskuse juhatajat Malle Innost ühise
Südamlik tänu Ambla KultuurikesKolmapäeval, 21. oktoobril 2015
koostöö eest! Aravete Keskkooli au- kuse juhile Triin Väinale ürituse juhti- kell 11-15 Aravete Kultuurimajas
las toimunud pidulikul üritusel osales mise eest! Suur tänu toetuse eest AmbPäästeameti korraldatavast OHUsel aastal üllatavalt palju rahvast, koos la Vallavalitsusele, ürituse eestvedajale TUSPÄEVAST „KAITSE EITE, AIkoolinoortega ligi 100 inimest. Suur Dea Jürgensile, abilistele Helle Lepsile TA TAATI“ palume aktiivset osavõtkummardus kõigile peost osavõtjate- ja Erla-Aladi Toomanile, helitehnikule tu. Osavõtjatele on üritus tasuta. Buss
le! Tähelepanu ja suure aplausi teenis Taavile, fotograafile Evele jt. Täname väljub Amblast kell 10.15, Käravetelt
10.30, Maarjamõisast 10.40. Uute
1.klassi rahvariietes rahvatantsurühHasartmängumaksu Nõukogu projekma esinemine kahe rahvatantsuga Rutitaotluse rahuldamise eest! Vokiratta kohtumisteni!
Helle-Leonide
Anton
Anton
ja Tiit
th Kaasiku juhendamisel. Südame tegi tänukirjad ja meenena külmikumagMTÜ Ambla valla eakate klubi
netid teenisid lisaks abilistele krapsasoojaks, et 1.klass osales täies koosseiVokiratas juhid
sus, kooli kõige nooremad õpilased esi- kas vanaema, krapsakas vanaisa ning

Päästeamet kutsub

OHUTUSPÄEVALE
„KAITSE EITE, AITA TAATI“

ÜRITUSEL
VÕIMALIK

SOETADA
KOJU UUS

SUITSUANDUR
3

21. oktoobril 2015 kell 11–15
Aravete kultuurimajas
Osalejate

TULE JA VEENDU, ET SU
KODU ON TULEOHUTU.

vahel loositakse
auhindu:

ohutusalaseid

PEAAUHIND KORSTNATEENUS.

PÜHKIMISE
vahel
Kõikide taatide
loositakse välja

PÄEVAKAVA
11.00ohutuspäeva avamine

tulekustuti

11.10-12.00ohutusalased ettekanded
(korstnapühkija Riho Sepp,
Tamrex Ohutuse OÜ, Häirekeskus)
12.00-13.00 jagame ohutusnõuandeid
13.00-13.45esinebVoldemar Kuslap
13.45-14.35 ohutusalased ettekanded
(tegevusterapeut Ingrid Märitz,
Politsei-ja Piirivalveamet)

14.35suupisted ja loosimine
OSALEMINE KÕIGILE TASUTA!

-

Ohutut käitumist õpetavad ja toetavad:
AMBLAVALD

Hooldekeskus tänab!
Tänu Helle-Leonide ja Tiit Antonile taas ühe kena ja meeldejääva päeva organiseerimise eest. Tänu Aravete Keskkooli noortele ja juhendaja Inna Toomele, kes tõid meie majja jälle laulurõõmu ja elevust.
Juba kolmandat aastat on Helle Anton kaasanud vanavanemate päevale ka hooldekeskuse memmed-taadid, kes ise
enam majast välja minna ei jaksa, aga hea meelega laulust-muusikast osa saavad. Pealegi on selline läbikäimine ühele
väikesele kogukonnale oluline jakeegi ei tunne siis ennast üksi ega kõrvalejäetuna. Pildidkenast päevast leiavad õige pea
koha pidupäeval kingitud albumisse. Nii on meil endil hea vaadata ja ka külalistele maja tegemisi tutvustada.
Soovime kõigile tulijatele- tegijatele rõõmsaid hetki ja head tuju, et oleks tahtmist ikka lahkesti oma laulu ja pilli-

mängu jagada.
Malle Innos
Aravete Hooldekeskuse juhataja

Muusika-

Aravete 4H klubi ootab
uusi liikmeid
Aravete hooaega ja juures 4H Sigrikesed
Noortekeskuse

tamas uut

klubi
tegutsev
ootab uusi liikmeid!

on alus-

Mida uus hooaeg endaga kaasa toob?
Hea noor, kui Sinagi soovid saada 4H klubi liikmeks, siis on sul see võimalus kuni käesoleva aasta novembri lõpuni. Liikmeks astumiseks peab
täitma avalduse koos lapsevanema nõusolekuga ning tasuma aasta liikmemaksu 3 eurot. Täpsem info klubi juhendajalt Annikalt või klubi presidendilt Arthur Vyurttsilt.
13. oktoobril tähistab Noorteühing oma 24. sünnipäeva. Juba teist korda on sünnipäeva
kuu kuulutatud ka kui heateokuuks. Tänavuse üle-eestilise kampaania “Heategu kodukohas”
eesmärk on teha koostööd teiste organisatsioonide ja kogukonnaga ning seeläbi tutvustada
Eesti rahvale, kes me oleme. 4H noored plaanivad kinkida heateo kodukohale koostöös skautide, kodutütarde ja noorkotkastega. Mida täpsemalt ette võetakse, kuulete juba üsna pea!
Tänavune tänu- jakiiduüritus Lõikuspidu (endine Kiidupäev), millestka meieklubi noored
osa saavad, toimub 18. oktoobril. Samuti on nii väiksematel kui suurematel noortel võimalus
osaleda oktoobri vaheajal sügislaagrites.
Ka novembris ja detsembris ootavad ees põnevad sündmused, aga et need tegevused oleksid
just sellised nagu Sina soovid tule ja korralda koos meiega!
Annika Rohi klubi juhendaja
–

4H

–

õpime tegutsedes!

www.eesti4h.ee

ja lastetöö
Ambla koguduses
hem kuulajaid kui kergemuusika kontsertidel.
Kui
anda
väike
suurendamaks vaimulikku
hulka, hakkame Ambmuusikat

kaheksa sajandit tagasi pühitseti Eesti ning Liivimaa alad Neitsi Maarjale, sai
meie maa omale nimeks Maarjamaa. Ka Ambla
kirik, mis on üks vanemaid siin Maarjamaal, on
pühitsetud Suursugusele Mariale (ld k Amplae
Mariae).
Käesoleval aastal on suure juubeli tähistamiseks
korraldatud palju kontserte erinevates Eestimaa
kirikutes, ka Amblas. Juulikuus saime nautida Õhtumuusikat, kus Veera Taleš (sopran), Toomas Bu-

bert (viiul) ning Marika Kahar (orel) esitasid suurepäraseid muusikateoseid Salvator Rosast Marje
Sinkini. Septembri algul toimus Orthodox Singers
vaimuliku muusika kontsert, kus esitati Püha Neitsi Maarjale pühendatud Idakiriku laule ja teisi õigeusumuusika tippteoseid.
Muusika puudutab igat inimest mida sügavam
muusika, seda sügavamalt puudutab; mida sügavamalt puudutab, seda sügavamalt hakkab inimene
mõtlema. See ei ole igaühele vastuvõetav, seetõttu
on ka vaimuliku muusika kontsertidel märksa vä-

Et

oma

panus

nautivate inimeste

la Maarja koguduses

taas muusikat tegema. Esimene kokkusaamine on 13. oktoobril kell 18.00
Ambla pastoraadis. Oodatud on kõik lauluhuvilised.
Lapsed on eluõied, kes viivad meid edasi nii ot-

kui kaudses mõttes; ka nemad puudutavad
igaüht. Neile tahame me anda parimat, et
nad saaksid hakkama igas olukorras, mis elus ette
võib tulla. Lapsed, kelle vanemad soovivad, et nad
õpiksid lähemalt tundma ristiusku ning osaleksid
koguduse töös, on oodatud pühapäevakooli. Esiseses

meist

mene pühapäevakooli tund on lõikustänupühal,
so 11. oktoobril kell 10. 30 Ambla pastoraadis.
Tunnid hakkavad toimuma üle nädala.
Kohtumiseni oktoobris,

Ave Prints Ambla koguduse organist ja
pühapäevakooli õpetaja
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Meenutades suve…

Koolivaheaeg
Ambla vallas
16.-18. oktoobril toimub Noorteühing Ees4H sügisakadeemia 13+ noortele Koerus
Aruküla mõisas. Osalustasu 4H liikmetele 8 eurot, mitteliikmetele 9 eurot, registreerimise tähtaeg nädal enne üritust. Üritus algab 16.oktoobril kell 17.00, lõpeb 18.oktoobrilkell 13.00. Info
Facebooki lehel: 4H SÜGISAKADEEMIA või
Järvamaa 4H piirkonnajuhilt AnnikaRohilt (annika@ambla.ee).
18. oktoobrilkell 13.00-17.004H tänu-ja kiiduüritus Lõikuspidu Jänedal Musta Täku tallis.
Osalevadklubi liikmed ja inimesed, kes panustanudklubide tegevusse.
19. oktoobril algusega kell 12.00 on oodatud
kõik noored Ambla kultuurimajja, kus toimub
huvitav ja arendav töötuba. Külla tuleb Kätlin
Merisalu Rajaleidja keskusest. Peale seda pakume
tegevusi AmblaNoortekeskuses.
20. oktoobril on noorsootöötajate, õpetajate ja
lapsevanemate koolituspäev. Kell 9.30-16.30 toimub Paide kultuurikeskuses Järvamaa Rajaleidja
poolt korraldatav akadeemia “Iga inimene heliseb”.
21.-22. oktoobril korraldavad Aravete noortekeskus, 4H klubi Sigrikesed koostöös Jäneda
JAH klubiga Järvamaa 4H sügislaagri Jäneda
koolis. Algus 21. oktoobril kell 14.30, lõpp 22.
oktoobril kell 15.00. Kavas nii sise-kui välistegevused koos lõkke jamaastikumänguga. Peale 4H
liikmete on laagrisse osalema oodatudka kõik teised kuni 13aastasedAmbla valla noored. Osalustasu 5 eurot. Täpsem infoAnnika Rohilt, jälgi infotka Aravete Noortekeskuse FB lehelt!
23. oktoobril 15.00-22.00Ambla valla noortepäev Amblakultuurimajas.
NB! Seoses majast väljas toimuvate üritustega on
koolivaheajal Aravete Noortekeskuse ruumid suletud!
Rohkem infot noortekeskuste tegevuste kohta:
Annika Rohi, valla noorsootöötaja 58 005 285,
~

ti

~

~

~

~

~

annika@ambla.ee
Merle Samason, Aravete Noortekeskuse

juhendaja, 5843

AMBLA VALLALEHT

koobjällekirendavat sukka.
Lillelõhnad ja linnulaul
üheskoos lähevadhukka.“(Andres Ehin)

Milline

oli 2015. aasta suvi ja alanud sügise septembrikuu Ambla Lasteaed-Põhikooli õpilastele? Suvi
on ju reisimiste japuhkuse aeg. Jakuigi ilmad polnud alati kõige paremad,
jäävad alles mälestused. Tore on näha
ja avastada Eestimaad ja käia kaugemalgi. Õpilased meenutavad.
„Tegime iga-aastase perereisi Saare-

maale. Külastasime olulisemaid paiku
Kuressaare linnust, Kaalikraatrit, Panga
panka, Maasi maalinnust. Tore elamus
oli Orissaare sõjavara muuseumis, kus
on kogutud ja säilitatakse umbes 12 000
eset. Samal päeval toimus sealka vanade
mootorrataste näitus, mis oli väga huvitav. Ühe päeva veetsime ka Hiiumaal.
Kõpu tuletornist avanes imeilus vaade
Hiiumaale. Juuli lõpus käisime ka Narvas ja Sillamäel. Mulle meeldis Narva
linnus, kus ma polnud varem käinud.
Tore oli näha näitust „Piirijõgi“. Olin
sellest kevadel kultuuripäevikus kirjutanud. Käisime veel uuel promenaadil jalutamas javaatasime üle Narva jõeVenemaale.“ Rasmus, 8kl
„Nagu eelmiselgi aastal, käisime ka
sel aastal tädi juures Hamburgis. Sel aastal oli palju äratundmisrõõmu. Käisime
tuttavates kohtades, sõitsime metrooga
ning käisime poodides. Meeldejäävavaks
jäi käik Volksparki. See on Hamburgi

–

vanim park, kus asub raudaiaga piiratud hiiglaslik ja moodne jalgpalliväljak,
mis kuulub Hamburgi SV jalgpalliklubile. Staadion mahutab umbes 60000
inimest. HSV on ainuke jalgpalliklubi,
mis pole kunagi bundesliigast välja kukkunud.“ Otto 8 kl.
„22. juunil läksime Tallinki laevaga
Rootsi kruiisile. Ilm oli sellel päeval väga ilus: päikseline ja soe. Järgmisel päeval
Stockholmis oli meil aega umbes seitse tundi Rootsi pealinna uurida. Stockholmi kutsutakse Põhjala Veneetsiaks
ja aastal 2009 tunnustas Euroopa Komisjon ta keskkonnasõbraliku eluviisi
eest Euroopa keskkonnapealinnaks. Sel
korral otsustasime Külastada Vasa laevamuuseumi. Vasa oli Rootsi sõjalaev, mis
ehitati aastatel 1626-1628 ja mis uppus
oma esmareisil 10. augustil 1628, olles
purjetanud alla meremiili (umbes 2 meremiili). Purjekas leiti uuesti 1950aastate
lõpus Stockholmi sadama lähedalt ja oli
suhteliselt hästi säilinud. Vasa uppus, kuna selle ehitamisegakiirustati liiga. Laeva
veepealne osa oli liiga raske ja ballasti oli
vähe, laev oli ebastabiilne. Seal muuseumis oli tore.“ Sofia 9. kl.
„Sel suvel viibisin teist korda Korea
pealinnas Soulis. Avastasin nende noorte mõttemaailma. Eestlasena olin šokeeritud, kui tähtsal kohal nende elus on
ilukirurgia. Igal pool on vastavasisulised reklaamid. Täiesti tavaline kingitus
põhikooli lõpetajale on pilet ilukirurgia
protseduuridele. Enamasti lastakse silmi suurendada, et nad näeksid nunnumad välja. Väga tähtsal kohal on hariduse omandamine. Nende õppekoormus
on väga suur ja võetakse isegi lisatunde,
et pääseda parimasse ülikooli. Kodudes
noored tööd ei tee, vanemadkohutavalt

poputavad neid. Enamus lahkub kodust
26-aastaselt, teadmata, kuidas koristada
jasüüa teha. Koreas on väga populaarne
väljas söömine, igal tänaval on mitu söögikohta. Koreas hakkasin mõistma kultuuride erinevust.“ Janeli 9.kl.
Paljud meie noored, erinevalt Korea
omadest, töötasid suvel. Käidi abiks vanematel ja vanavanematel, aga ka tööl
Soomes, et saadatöökogemusi jateenida
taskuraha.
„Sõitsime sõbrannaga jalgratastelkartulipõllule. Meile anti kahe peale kolm
kõblast, juhuks, kui ühega midagi juhtub. Veel näidati meile, kuidas õigesti kõblata. Töötasime umbes neli tundi, vahepeal sõime Kirsimarist toodud
maitsvat kartulit ja kastet salatiga. Koju
oli päris raske vändata, sest jalad olid nii
valusad. Pärast söökiheitsin kohe magama, kuna olin tohutult väsinud. Kokku
töötasime kolm nädalat.“ Garolin 8. kl
„Asusime viljahoidlaid vanast uue
jaoks puhtaks pühkima. Viljahoidlad
olid avarad, kuid hämarad. Sees toimetamiseks oli vaja põlema panna lambid,
mis kõrgel asetsesid. Hoidlates olid ka
vanad viljakotid ning isegi seinapragudest voolas välja herneid ja teravilja. Ühe
hoidla koristamiseks läks aega kaks ja
pool päeva ning töö oli väga tolmune.“
Liis 8.kl
Ja saabuski kooliaeg. Õppetöösse on
sel kuul toonud vaheldust spordipäev ja
õppekäik puhta vee parki.
„Meie spordipäev näeb välja selline,
et terve kool on rivis ja siis jookseme
soojenduseks ühe staadioniringi. Peale seda on pendlijooks, mis on väga äge.
Meid jaotatakse 6 võistkonda ja siis kaks
võistkonda teevad omavahel koostööd,
seejärel tehakse neli gruppi ja minnakse

oma alade juurde: pallivise, 60 m jooks,
kaugushüpe ja 500 m jooks. Mulle väga meeldivad meie kooli spordipäevad.“
Liisbet 7. kl
„Meie spordipäev oli huvitav japõnev.
Teised alad mulle meeldisid, aga see 500
oli ikka liiga palju. Aga muidu oli kõik
korras. Ma pingutasin palju jasee olihea
ju, ma sainesimese koha.“ Kirke 7. kl
„Sügise esimesel päeval, 23. septembril läksime kogu kooliga Puhta Vee Teemaparki. Ilm oli ilus ning tuju oli hea.
Kohapeal liikusime kolmes grupis. Pumpasime kaevust puhast vett, käisime
meelteaias ja metsas. Mõõtsime ka puu
ümbermõõtu japikkust..“ Agnes 9.kl
„Seal räägiti puhtast veest japaljumeil
tegelikult puhast vett on.“ Simo 9.kl
„Ma sain teada, kuidas teha filtrit ja
kuidas see vette puhastab. 25 m sügavuselt kaevust tuli väga hea ja puhas vesi.“
Helgor 9.kl
„Enamus asju seal teemapargis olikeemia j füüsikaga seotud. Päev oli tore, saime uusi teadmisi.“Birgit-Brenda 9.kl
„Huvitav oli 5 meelele pühendatud
osa. Näiteks kuulmismeelt tutvustati
tuulekelladega, kompimismeele nurgas
oli kera, mis pidi head tooma, haistmismeele juures olid ilusad lõhnavad lilled.
Metsarajal saimesamuti vana infot meelde tuletada. Kuigi vanematel õpilastel oli
enamus teemadest tuttavad, olihea neid
asju korrata.“ Sofia 9. Kl.
Algav oktoobrikuu toob kaasa õpetajatepäeva, kus üheksas klass saab proovida õpetajaks olemist. Ning õppida on
vaja, sest varsti on käes esimese veerandi
lõpp.

a

Kokkuvõtte Ambla Lasteaed-Põhikooli

õpilaste kirjanditest tegi õpetaja
Maie Ainz

Usundiõpetus Ambla-Lasteaed-Põhikoolis
kus käsitletakse erinevaid reliole juhatada õpilasi
rahvaste kultuurist komKäesolevast
usulisi liikumisi; õpitakse kindla religiooni juurde. Eesmärk
ole ühtegi valdkonda,
tundma religiooni väljendumist valmistada õpilasi
eluks pluraoleks otsapidi seotud religiooniga.

noorte-

1015, araveteank@ambla.ee

Natalia Medvedeva, AmblaNoortekeskuse noortejuhendaja, 5349 1285 amblaank@ambla.ee

Tulemas on

järjekordne
Ambla valla
NOORTEPÄEV!
23. oktoobril kell 15.00
Reedel,
toimub järjekordne valla noortepäev,
–

„Suvi möödus.
Kui jahetilk
mu kuumale seljalekukkus sügis.
Suvi mööduskui silmapilk.
Tuulkeerutab lehtijaprügi.
Oktoober, mu külmasilmne tädi

22.00

seekord siis Amblas.
Päev algab kell 15.00 sportliku meeskondliku tegevusega, millele järgnevad erinevad
töötoad, õhtu lõpetab disko! Kallid noored,
võtke palun kaasa hea tuju, vahetusriided ja
jalatsid! Kohal ka Kirsimari, seega võtke kaasa
natuke taskuraha. Täpsemat infot otsi noortekeskustest, kultuurimajadest, facebookist ja
vallakodulehelt!
Teadaanne fotograafiahuvilistele noortele! Kutsume teid osalema FOTOJAHILE,
mis toimub 16.- 20. oktoobril. Tee vahva pilt
mõnest ilusast kohast Ambla vallas, jäädvusta
mõni eriti äge olukord, emotsioon vms ja vali
enda piltidest välja kaks parimat ja saada need
hiljemalt 21.10 kella 12.00-ks aadressile triin@
ambla.ee. Ei pea olema professionaalse kaameraga tehtud pildid, sobivadka hea kvaliteediga
nutikad.
Võitjad kuulutatakse välja Ambla valla noortepäeval. Parimatele auhinnad! Kõikidest saadetud piltidest saavad Kuma abiga A4 formaadis fotod, mis hakkavad edaspidi kaunistama
Ambla Kultuurimaja fuajeed.
–

Natalia Medvedeva

Ambla Noortekeskuse noortejuhendaja

õppeaastast on
Ambla Lasteaed-Põhikooli
II, IV ja VIII klassis võimalik õppida kooli valikainena usundiõpetust. Uus õppeaine on mõnes lapsevanemas tekitanud nõutust, ei
ole ju nemad midagi sellist koolis
õppinud. Kõik uus ja tundmatu
võib tekitada soovi protesteerida,
seetõttu tutvustan mõne sõnaga
uut õppeainet.

Usundiõpetus ei ole tänapäeval sama, mis usuõpetus

O. Lutsu „Keva-

des“. Põhikooli riiklikus õppekavas
kirjeldatakse õppeainet järgnevalt:
„Usundiõpetus on usu-ja mõttevabaduse põhimõtetest lähtuv õppe-

aine,
gioone ja

anne ei

mingi

on

ette

kultuuris ning inimese ja ühiskonna elus; arutletakse eksistentsiaalsete
küsimuste üle.
Usundiõpetus lähtub ÜRO inimõiguste ülddeklaratsioonis sõnastatud
ja mõttevabaduse tunnistamise põhimõttest. Religioonialane
haritus on usuvabaduse tagamise eeltingimusi ühiskonnas. Usundiõpetus
pole käsitletav ühegi kiriku, koguduse ega usulise ühenduse kuulutustööna. Usundiõpetuses ei käsitleta ühtki
maailmavaadet õpilastele normatiivsena. Põhikooli usundiõpetuse üles-

usu-

erinevate

metest.

Ei

ja

mis

ei

listlikus ühiskonnas ning maailmas, Kui inimene neist asjust eriti ei tea,
kus tuleb kokku puutuda erinevate jääb teadmistesse lünk ega teki terreligioonide ja maailmavaadete esinvikpilti. Kui ei ole tervikpilti, siis on
dajatega. Seetõttu pannakse usunväga raske aru saada ka nt tänapäeva
diõpetuses rõhku selliste oskuste ja maailmast ning probleemidest selles
hoiakute kujundamisele, millel põmaailmas. Iga teadmine rikastab inihineb üksteisemõistmine, respekt, mese mina-pilti ja selle kaudu maaavatus ning valmisolek dialoogiks ja
ilma-pilti.
koostööks.“
Kellel tõsisem huvi, võib iseseisReligioone tundmata jääb suur osa valt tutvuda põhikooli riikliku õpmaailma muusika, kunsti ja kirjanpekava usundiõpetuse ainekavaga.
duse paremikust arusaamatuks; ajaAve Prints Ambla Lasteaedlugu ja poliitika on samuti tihedalt
Põhikooli usundiõpetuse õpetaja
religiooniga põimunud, rääkimata

Aravete Keskkooli õpilased käisid õppelaagris

Aravete

Keskkooli 6. klassi õpilased osalesid 24.- 25. septembrilEndla looduskeskuses õppelaagris.
Õpilased võtsid osa programmist
“Muld ja turvas õpiobjektina säästva
arengu põhimõtete tundmaõppimisel», millega tähistatakse Endla looduskaitseala 30. aastapäeva riikliku
kaitsealana ja rahvusvahelist mulla-aastat. Endla looduskeskus asub
Endla looduskaitseala piiril Tooma
külas ajaloolises sookooli hoones.
Esmalt loositi viis rühma ning
kõik rühmad panid mõistekaardile
kirja, mida nad teavad mullast ja turbast. Seejärel pidas Eesti Maaülikooli mullateaduse ja agrokeemia osakonna dotsent Enn Leedu loengu
teemal “Muld ja turvas”. Muuhulgas
saime teada, et aasta muld on pae-

pealne muld. Pärast maitsvat lõunasööki suundusime metsa õuesõppele. Enne metsa jõudmist oli meil tore
kohtumine ameerika traavlitega. Välitööde käigus tegid õpilased tutvust
mullaprofiili kirjeldamise, mulla lõimise ja happesuse määramise ning
mulla temperatuuri mõõtmisega. Ka
mullapuuri kasutamine sai selgeks.
Igal rühmal oli kasutada fotoaparaat, millega teadustööd jäädvustati. Ilm oli suviselt soe ja välitöödeks
ideaalne, kõik rühmad olid väga tublid ning asjalikud, said vajalikud proovid võetud ning mõõtmised ja määramised tehtud. Ülikooli õppejõud kiitis
meie noori ning rääkis, et põllumajandusharu tudengid teevad esimeselkursusel mullateadust õppides samasuguseid mõõtmisi ja määramisi.
Õhtul oli kaua oodatud ja igati

väljateenitud puhkus ning vaba aeg,
mis möödus mängides, lõkketuld
nautides, juttu rääkides. Noortel oli
energiat küllaga! Vahvaks tubaseks
tegevuseks oli Lotte loodusmängu
mängimine. See on uue põlvkonna
mänguline õppevahend, milles on
ühendatud paberkandjal õppema-

terjal kõrgtehnoloogilise digitaalse
mängupliiatsiga, mis muudab staatilise õppevahendi kuulatavaks. Mäng
aitab tutvuda Eesti elurikkuse, maastike ja keskkonnasõbraliku eluviisiga,
samuti inimese tööde ja tegevustega
looduses. Tõeliselt vahva ja põnev
mäng!
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Amblas alustab
iluteenuseid
pakkuv
ettevõte
Reede hommikul tutvusime
Endla loodusmaja ekspositsiooniga. Maarika Männil rääkis väga
köitvalt soode olemusest, arengust,
levikust ja kasutamisest Eestimaal,
Endla looduskaitsealast, Endla
veestikust, soode ja vete uurimisest. Seejärel suundusime välitöödele Männikjärve rappa. Sealgi käis
mäng ja õppimine käsikäes. Noo-

red said mõõta lauka sügavust ja
laukavee läbipaistvust. Määrasime
ka turbamulla happesust ning saime kinnitust, et rabas on tugevalt
happeline pinnas. Majja tagasi jõudes täiendasid rühmad mõistekaarte uute

teadmistega.

Maarika noor abiline Liisgren
jõudis korraldada veel vahva meeskonnamängu, kus tuli leida ja õi-

gesti vastata loodusteemalistele
küsimustele ning kõige lõpuks sooritada head koostööd nõudev ülesanne. Oligi aeg kokkuvõtted teha.
Kõik osavõtjad said tänukirja, ära
märgiti kõige põhjalikumad välivihikud, hea meeskonnatöö ja tunnustati silmapaistnud noori. Väga
suure aplausi ja tänu osaliseks sai
õpetaja Krista Pohla, kes hoolitses

selle eest, et kõigil noortel mullateadlastel oleksid kõhud täis. Õpetaja Krista üllatas kõiki imemaitsva

õunakoogi ja tordiga.
6. klass tänab õpetaja Maie Paapi,
kes niisuguse põneva uurimusliku
õppega looduslaagri organiseeris.
Kõik osavõtjad on väärtusliku kogemuse võrra rikkamad.
Maili Antons

Mesimummide tempokas õppeaasta algus
Õppeaasta

kestnud vaevalt
kuu, kuid tegemisi ja toimetamisi, millest on osa saanud
meie väikesed mudilased ja täiskasvanud on jagunud palju.
on

Septembrikuu

esimese

laupäe-

hommikul sõitis meie kollektiiv
Avinurme Elulaadikeskusesse. Avinurmes külastasime kirikut ja muuseumi, saime kuulda huvitavaid lugusid sealse ajaloo kohta ja nägime
ilusat puidust käsitööd. Kõik me
punusime meistrite juhendamisel
endale laastudest vahvad korvid.
Sealne pererahvas oli väga sõbralik,
tundsime igal hetkel, et olime väga
oodatud. Tänuüritus meie töökale
kollektiivile sai teoks Ambla Vallavalitsuse ja Aravete Agro AS abil
seoses lasteaia sünnipäevaga. Suur
aitäh meeldejääva päeva eest!
Septembrikuu on rikas rahvakalendri tähtpäevade poolest. Vanavanemate
päeva tähistasime
kolmel moel: vanaema tuleb lasteaeda külla (Lepatriinude rühm),
läheme vanaemale-vanaisale külla
(Mõmmide rühm) ja läheme koos
vanavanematega külla Vargamäele
va

(Mesimummide rühm). Kõik need
ettevõtmised olid lastele väga huvitavad jalähendasidpõlvkondi omavahel veelgi. Aitäh Lailele, Reedale
ja vanema rühma vanavanematele!
Põldudel käib veel vilgas viljakoristus ja kuivatid töötavad. Kuna
tulemas on leivanädalal, käisid lapsed viljakuivatamist vaatamas. Aitäh Andresele!
Meie õppeaasta eesmärk on pärimuskultuuri ja rahvakalendri tähtpäevade lõimimine õppetöösse. Ka
meie rühma töötajad täiendavad
oma teadmisi selles valdkonnas. Juba septembri viimasel laupäeval toimus lasteaias koolitus õpetajatele ja
abidele. Koolitajateks sellel korral
Eesti Rahvapärimuse Kooli õpetaja Terje Puistaja. Saime teadmisi
sügistalvise rahvakalendri kombestikust, käsitletava perioodi laulumängudest, tantsulauludest, regi-ja
rahvalauludest ja muidugi selle kõik
praktiliselt ka läbi teha. Oma teadmisi annavad õpetajad edasi lastele
tähtpäevade tähistamisel. Mihklipäeva kombestiku tutvustamine ja
mängude mängimine toimus juba

Vanem rühm Lotte loodusmängu mängimas

29. septembril. Esmakordselt toimub sellel päeval lasteaia sügislaat.
Käesolevaks õppeaastaks kirjutasime KIK-i uue projekti ja saime
lastega tehtavatele õppeekskursioonidelerahastuse. 24. septembril külastasid vanemate rühmade lapsed
Oandu Looduskeskust ning osalesid haridusprogrammis „Metsloomad meie metsades“. Õpiti tundma
metsloomi, vaadati filmi metsloomade elust ja käsitleti inimese mõju
metsaloodusele, bioloogilise mitmekesisuse säilimist. Vaadati kobrast ja uuriti, kuidas vanasti puuriga
hunti püüti. Matkarada oli põnev.
Meie
õppealajuhataja osales
Keskkonnaameti infopäeval, kus
tutvustati õppevahendeid, mida on
võimalik laenutada. Lasteaia vanem
rühm tutvus toreda mänguga „Lotte loodusmäng”, kus annab ülesandeid rääkiv pliiats. Kajastatud on
kõik valdkonnad. Kui laps leiab pildilt õige vastuse, saame läbi rääkiva
pliiatsi teada juurde ka palju kasulikku. Läbi mängu on hea Oandus
nähtut kinnistada.
Igal kuul tuleb lasteaeda külla

Sõimerühm mihklipäeval vanemate
valmistatudkodulooma teemalistes põlledes

Vanematerühmade lapsed OanduLooduskeskuses

Pärlituba
Olen

Gerli Velliste ja oktoobris plaanin
avada Pärlitoa ilutoa Amblas. Olen pärit
Imaverest, Järvamaalt ja kümme aastat tagasi kolisin Ambla valda, kuna siit on pärit minu elukaaslane. Oleme oma kodu loonud Käravetele ja meie perekonnas on kasvamas kaks
toredat tütart. Vanem tütar käib Aravete Keskkoolis teises klassis ja noorem tütar käib Aravete lasteaias Mesimumm. Lisaks on meie peres kaks koera, kes on tublid koduvalvurid.
Minu huvialadeks on jooksmine, zumba ja bodypump. Samuti meeldib mulle tegeleda käsi-

tööga.

nukuteater. Nii on meil 9 etendust
erinevatelt lasteteatritelt broneeritud. Kuu viimasel päeval on külas
teater „Sõber“ etendusega “Koht
päikese all“. Alati ootame etendustele Ambla lasteaeda ning keskkooli algklasse.
Lasteaia õunapuud kandsid head
saaki, pressisime perekond Metsalt laenutatud pressiga magusatest õuntest palju õunamahla, lisa
tõi veel perekond Alliksaar. Kokad
kuumutasid ja panid purki. Kes on
seda joonud, kiidavad. Perekond
Luht tõi lasteaeda palju ploome ja
Sirelli vanaema juurvilju, Rebella
ema viinamarju. Täname kõiki lahkeid annetajaid.
Et lapsed ikka teaksid ja oskaksid
käituda ohutult, külastasid vanemad rühmad Päästeteenistuse sünnipäeva kuul Aravete komandot.
See oli lastele põnev ja arvan, et seal
tahaksid nad käia kasvõi igal kuul.
Meie päästjad on igati lastesõbralikud ja muhedad, oskavad paeluvalt
rääkida. Aitäh!
Ülle Ojamäe
direktor

Lasteaed tänabEls Puolokainenit,
kes kudus meie tüdrukute
rahvariide seelikutele vööd

Lasteaia kollektiiv Avinurme Elulaadikeskuses omapunutud korvidega

Minu sooviks oli peale keskkooli lõppu minõppima iluteenindajaks. Kuid lõpetasin hoopis majandusõiguse eriala ning lisaks läbisin mitmeid kursuseid nagu raamatupidamise koolituse
Järvamaa Kutsehariduskeskuses, raamatupidajate
täiendkoolituseLääne- Viru Rakenduskõrgkoolis
ning mittetulundusühenduste baaskoolituse Juhatuse Kompetentsikeskuses.
Hoolimata omandatud juriidilisest kõrgharidusest ja raamatupidamislikest oskustest, paelus mind siiski iluvaldkond. Olles lastega kodus,
otsisin võimalust oma unistuse rakendamiseks
ja läbisin mitmeid iluteeninduse kursuseid
juuksepikenduste paigalduse teooria ja praktika ning klassikaliste ripsmepikenduste paigaldus
ja hooldus, GlamLac seminar-koolitus küüntele
(püsilakkimine), volüümiripsmete paigaldus ja
hooldus, kulmude ja ripsmete püsivärvimine ja
kulmude modelleerimine, vahatamine ning LashLift (ripsmete püsivärvimine ja -koolutamine).
Kuna siin piirkonnas ei olnud mul võimalust
tegeleda erialase tööga, otsustasin asutada oma ettevõttena ilutoa, kus saan tegeleda valdkonnaga,
mis mind huvitab, mis mulle meeldib ning ühtlasi annab mulle võimaluse praktikas rakendada
omandatud teoreetilisi teadmisi ja oskusi. Lisaks
annab oma ettevõte mulle võimaluse kahe väikse lapse kõrvalt teha tööd ja planeerida oma aega
kooskõlas perekonna huvidega. Minu elukaaslane
ja lähedased julgustasid mind ettevõtte loomisel ja see andis ka minule suurema enesekindluse
edaspidisteks ettevõtmisteks.
Ettevõtte rajamiseks sain rahalist toetust Eesti
Töötukassalt. Aitäh Ambla Vallavalitsusele, kes
on pakkunud igakülgset abi, alates sobilike ruumide leidmisestkuni väärt nõuni. Leian, et on väga oluline ja vajalik, et vald toetab ettevõtlust ja
uute ettevõtete rajamist. Alustavale ettevõtjale on
omavalitsuse poolne toetus väga suureks abiks.
Avatavas ilutoas pakun mitmeid erinevaid iluteenuseid nagu klassikaliste ja volüümripsmete
paigaldus ja hooldus, ripsmete ja kulmude püsivärvimine ja kulmude modelleerimine, Lash-Lift,
vahatamine, solaarium. Tulevikus plaanin ilutoas
pakkuda ka massažiteenust. Pärlitoa ilutuppa on
oodatudkõik huvilised, kes leiavad salongi poolt
pakutavatest teenustest endale meelepärase. Julgustan ka kõiki teisi oma mõtteid ja ideid elluviima, oma unistusi saame realiseerida vaid meie ise.
na

–
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Kultuurikeskus alustab hooaega
Uuel hooajal
huvitegevuson Ambla Kultuurikeskuses
võimalik osaleda mitmetes
tes, trennides, sündmustel.
Ambla kultuurimajas jätkuvad näitering, käsitööring, hobu ratsaring Kiigelandis. Uue treeninguna tuleb kultuurimajja Sinu Joogastuudio
poolt Ashtanga jooga algajatele, mis sobib igas eas
inimesele. Trenni jaoks on vajalik matt, pudel vett
ning mugav sportlik riietus, treening on tasuline.
Teisipäeviti hakkab Ambla kultuurimajas toimuma ka spordiklubi Hotsport eestvedamisel showtantsu trennid lastele, vanuserühmad 4-6aastased
tüdrukud ning 1.-3.klassi tüdrukud. Trennid on
tasulised. Hotspordis treeniv laps on võimlemiskooli õpilane, Ambla valla rühmade treener on
Triin Väin.
Aravete kultuurimajas saab uuel hooajal jätkuvalt tantsida. Toimuvad segarahvatantsurühma ning memmede rahvatantsu trennid, Aravete
noortekeskuses käsitööring ja 4H klubi, samuti
on Aravete kultuurimajas MTÜ Ambla valla eakate klubi Vokiratas, kes korraldavad aastaringi
põnevaid sündmusi Ambla vallas kui ka väljasõite
erinevatele ettevõtmistele.
Kõik huvilised on kultuurikeskusesse oodatud
tegevustega tutvuma. Küsimuste korral võtke julgesti ühendust juhendajatega.
Kindlasti on plaani lisandumas veel erinevaid
tegevusi ka hooaja keskel, millest saate lugeda vallalehest, koduleheküljelt www.ambla.ee või sot-

SPORDIKLUBI

siaalmeediast. Samuti on kuulutused üleval teadetetahvlitel.
Uue sündmusena lisandub meie kavasse tervele perele mõeldud lõbus pidu Perelaupäev lastega, kus terve pere saab veeta lastega toredalt aega üheskoos tegutsedes. Esimene pidu toimub
24.oktoobril Ambla kultuurimajas, kus meile esinevad Paide Sookure lasteaia lõpurühma lapsed
etendusega “Kuidas printsess muinasjutu ära kaotas”, lisaks üheskoos mängime, meisterdame, sööme kooki ning palun igal lapsel kaasa võta oma
lemmik muinasjutu raamat. Plaanis on perelaupäevasid korraldada vaheldumisiAmbla ja Aravete

kultuurimajas.
Septembrikuus käis Ambla kultuurimajas

oma

kümnendat etendust “Kahekõned kohvikutes”
mängimas Palamuse Amatöörteater jaLaulustuudio. Etenduses sai nautida head näitemängu kui
ka elavat muusikat. Külla ootame ka Alburahva
Teatrit, kellel varuks nii mõnigi väga hea näite-

mäng.
Suvekuudel toimus kultuurimajades remont- ja
ehitustööd. Aravete kultuurimajas on suure saali
põrand lihvitud ning valmis tegevusteks. Ambla
kultuurimajas saab korda lavatagune esinejate ooteruum ja värvitud teise korruse fuajee. Peatselt
avab Ambla kultuurimaja ruumides uksed ka ilusalong, kus hetkel on toimumas remonttööd.
Olete kõik oodatud!
Triin Väin

TREENINGUD TOIMUVAD
IÄMBLA KULTUURIMAJA SAALIS

1.-3. klassi tüdrukute showtants
www.hotsport.ee

HOTSPOKTi

Treener TRIIN VÄIN

Trennid teisipäeviti 17.30-18.30
Esimene trenn 13. oktoober!
Lastevanemate Koosolek 06.10. hell 18.00

TOIBUVAID

KULTUURIMAJA SAAJLÜ©

4.-6. aastaste tüdrukute showtants
WWW.HOT5PORT.EE

d
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Ashtang

jooga

algajatele
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Tamsalu spordikompleksis
Esmaspäeviti (aialeä jiS ,s*p 11?mtwr) koll 19-30-20.45
iicljapäcvats (alates 1, oktoiiiier) kell 19*30-20,45
Täpa Kui tuurikojas
Kolmapäeviti (aJatas ijo-aepicmbcr)

koll 17.30-18,45

Ambla Kultuurimajas

Kolmapäeviti Laiates

D*■

7, oktoober)

tlind_5.- EUR

Kaasa võtta matt
Fii:

ja riidu

kell 19.15-20.45

sportlikult

1 Liu Hdnäoo
mföi pjreua
Stiili jn«tpi:isl!i.i uuui

Jiilu-ntLih

Näitering ANNE
Esmaspäeval kell 20.00
Juhendaja Ingrid, info: 5341 8681

VOKIRATAS
Trennid kolmapäeval või
neljapäeval kell 14.00

Juhendaja Ruth, info:
kaasikuru@gmail.com
Segarahvatantsurühm
KEKUTAJAD

Trennid teisipäeval kell 19.00
Juhendaja Ruth, info:
kaasikuru@gmail.com

MTÜ Ambla valla eakate klubi

Vokiratas
Tegutseb aastaringselt
Helle-Leonide Anton, juhatuse
liige info: 5623 1206
Noortekeskuse käsitööring
Kolmapäeval kell 15.00
Juhendaja Merle,
info: 5843 1015

Liikmeks võetakse alates

Lastevanemate koosolek 06.10. kell 18.00

m

Memmede tantsurühm

Sigrikesed
Tegutseb aastaringselt.

Esimene trenn 13- oktoober!

*

AMBLA KULTUURIMAJA

Noortekeskuse 4H klubi

Trennid teisipäeviti kell 16-17

Aj>jJ3LA

ARAVETE KULTUURIMAJA

Käsitööring
Esmaspäeval kell 12.00
Juhendaja Veera, info: 5567 2813
Hobu ratsaring
T-L kell 14.00-17.00
Amblas Kiigelandis
Juhendaja Anu, info: 511 3237

Jooga algajatele
Kolmapäeval kell 19.15-20.45
Tasuline, 5.Sinu Joogastuudio
Hotspordi showtantsu trennid
Teisipäeval
1.-3. klassi tüdrukud kell 16.00-17.00
4-6aastased 17.30-18.30

Tasuline
Treener Triin, info: 5650 0358
www.hotsport.ee

HOTSPOKTi

Treener TRIIN VÄIN

SPORDIKLUBI

Uus hooaeg ootab kõiki huvilisi osalema
Info: 5650 0358, triin@ambla.ee

7-aastaseid noori

Juhendaja Annika,
info: 5800 5285
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Valla

spordielust

Septembrikuu spordisündmustes
Sügishooaeg Ambla valla spordiradadel
algas taas 4-etapilise ümber järve jooksu seeriavõistlusega. Käravete, Mägede,
Rava ja Preediku järvede kallastel osales
121 jooksuhuvilist, kellest 58 tegid tiiru
peale kõikidele järvedele. Osalejaid oli lisaks Ambla valla jooksjatele tulnud veel ka
Aegviidu, Tapa, Järva-Jaani ja Albu vallast.
Noorimaks osalejaks oli Marta Niinsalu,
vanimaks osalejaks Aare Selge ja arvukaimateks perekondadeks perekonnad Kaasiku, Rütman, Kirsipuu ja Mällaru/Kapten.
Sündiska selle sarja 7 uut rekordit, mis kõik
püstitati Mägede järve jooksul. Karikaarvestuses, kus lisaks sügisesele 4 etapile arvestati ka kevadel joostud 4 etapi tulemusi, oli
164osalejat 800 osaluskorraga, ehk igal etapil osaleskeskmiselt 100 jooksjat. 46 jooksjat osalesidkõigil kavas olnud 8 etapil. Kuna 21.09-27.09 viidi läbika üleeuroopaline
liikumisnädal MOVE Week, siis mahtusid
nii Rava kui ka Preediku järve jooks selle
vahva ürituse kalendrisse janii sai iga jooksja tunnetada ka koostegemise ja liikumise
rõõmu kümnete tuhandete teiste liikujatega üle Euroopa.
Sügisese seeriavõistluseparemad olid:
6 a. T Melody Rose, Lisette Õun, KarolaSaar
6 a. P Marten-Aron Lepik, Kuldar Jalast,
-

-

IkoJamnes
10 a. T Liis-Marii Kaso, Kirke Jamnes,
Andra MariaKaitsa
7 -10 a. P Rain Laugus, Kennet Keerberg,
Rasmus Tommula
11-13 a. T Kaidy Kaasiku, Keidy Kaasiku,
Laura Lään
a. P Christopher Lään, Simmo Kaitsa, Reio Rosin

7

-

11 -13

14–16 a. P Jarmo Kaasiku, Stener Raaper,
Artur Vjurtts
17-34a. N Jaanika Jalast, Marje Torn-Kirsipuu, SigneSelge
17-39 a. M Rauno Tikko, Erik Raag, Marti Lepik
N 35+ Maili Antons, Jaanika Jalast, Mariann Rütman
M 40+ JoelAlla, Ahto Matvejev, Aare Sel-

ge
Karikavõistluse arvestuseskevad sügis (8-st etapist läks arvesse 6 parema etapi tulemus) tulid võitjateks Lisette Õun,
Marten-AronLepik, Liis-Marii Kaso, Rain
Laugus, Kaidy Kaasiku, Christopher Lään,
Loviisa Vahenurm, Jarmo Kaasiku, Jaanika Jalast, Rauno Tikko, Maili Antons ja
Joel Alla. Järgmine seeriavõistlus algab
11. oktoobril Kangrumäe
ja terviseradadel stardi- finišipaigaga laululava juures ja seekord võisteldakse 5-el
pühapäeval järjest algusega kell 12.00
suusatajate 5-etapilises seeriajooksus
+

suusa-

(jooks suusakeppidega). Eraldi arvestust
peetakse ka kepikõndijatele, kes saavad
ise omale jõukohase raja valida. TULE
LÖÖ KAASAJA SA EI KAHETSE!
Toomas Berendseni XI karikavõistlustel ja Ambla valla meistrivõistlustel
kergejõustiku 5-võistluses Aravete staadionilosales 11 võistlejat Harjumaalt, Raplamaalt, Tallinnast, Viljandist jaAmbla vallast, et selgitada seekordsed karikavõitjad ja
ka valla meistrivõistluste medaliomanikud.
Võistluste avamisel tervitas osalejaid ja soovis kõigile mõnusat võistluspäeva Toomas
Berendsen ise ja nagu igal aastal kostitas ta
kõikika korvitäie õuntega. Avaala, kaugushüppe, võitis oodatult meie olümpiamees
Andres Raja (Pekingi olümpiamängudel
2008.a saavutas 13.koha 10-võistluses)
6.69-ga jakui eelmise aasta võitja AllarSaar
tegi 200 m jooksus veidi liiga oma reielihasele, siis võitjas enam kahtlust ei tekkinud.
Jäi üles vaidküsimus, millise punktisummaga Andres Raja lõpetab ja kas sünnib selle
võistluse läbi aegade parim punktisumma.
Et uut võistluse rekordit püstitada, oleks ta
pidanud viimase alanakavas olnud 1500m
jooksma ajaga alla 5.09, kuid seekord see
aeg siiski ei alistunud ja nii jäipüsima 2009.
aastal Jaanus Suvi poolt püstitatud rekordtulemus 3323 punkti. Andres Raja võitjatulemus oli 3271 punkti (kaugus-6.69;
oda-53.71;

200 m-22,9; ketas-39.96;
1500m-5.20,0), mis annab selle võistluse
kõigi aegade edetabelis 2. koha Tanel Tür-

ki, Mikk Pahapilli, Mikk-Mihkel Arro, Indrek Turi, Tõnis Ukkivi, Madis Kallase, Allar Saare ja Risto Jamnese ees. Ambla valla
meistriks tuli üldarvestuses 2.koha saavutanud Margus Porkveli Risto Jamnese jaMati
Kõivu ees 2402 punktiga. Osalemas oli ka
naisvõistleja, kelleks oli Ave Lagenõmm
klubist SK Raesport ja kes heitis ketast
31.13 ning viskas oda 36.89.
ToomasBerendseni XIKV paremad:
I Andres Raja Võru KJK Lõunalõvi 3271

punkti
IIMargus Porkveli Amblavald 2402punkti
III Risto Jamnes Ambla vald/SK Raesport

1901 punkti
4. Allar Saar Nõmme KJK 1892 punkti
5. MatiKõiv Amblavald 1686 punkti
Lisaalana peetud kuulitõuke 3 paremat
tulemust:
I Andres Raja 13.07
II Allar Saar 12.98
III Aare Jamnes 8.95
Üksikalade parimad tulemused:

Kaugus Andres Raja 6.69
Oda Andres Raja 53.71
200 m Andres Raja 22,9
Ketas Allar Saar 41.31
-

-

-

-

1500m Margus Porkveli 5.01,2
Tänan Aravete Lilletuba ilusatelillekimpude eest, kohtunikke Aksel Õunapuud,
Marge Porkvelit, Risto Jamnest ja Toomas Berendseni, kes aitasid võistlust läbi viia.
Eesti jalgpallimeistrivõistluste III liiga mängud on jõudmas lõpule. Viimastes
kohtumistes kaotas Ambla Vallameeskond võõrsil Koeru JK meeskonnale 3:5
(väravalööjad Alar Heinsaar 2, Mart Prosin), võitis kodus turniiritabeliliidrite hulka kuuluvat Narva United FC meeskonda
2:1 (väravalööjad Rando Duder jaMargus
Porkveli), võitis võõrsil Kiviõli FC Irbis II
meeskonda 2:1 (mõlema värava autoriks
Rando Duder) ning kaotas kodus JK Kaitseliit Kalev meeskonnale 0:3. Pühapäeval,
3.oktoobril algusega kell 14.00 pidas AmblaVallameeskond põhiturniiril oma viimase
mängu kodus, kui kohtutakse lähinaabri ja
konkurendi FC Järva-Jaaniga. Selle hooaja
viimane mäng tuleb pidada aga 8.oktoobril
Rakveres, kui kohtutakse lähikonkurendi
JKRakvere Tarvas II meeskonnaga.
Ambla Spordiklubi korvpallimeeskond jätkab sellel hooajal Eesti Meistrivõistluste I liigas ja osaleb ka Eesti
Karikavõistlustel korvpallis. I liiga alustab mänge 2 alagrupis, kus kummaski on
7 võistkonda ja iga vastasega kohtutakse 2 korda. Seega peab iga võistkond alagrupis pidama 12 mängu, millest 6 on siis
kodumängud. Peale seda moodustatakse
vahegrupid, kus nn tugevama vahegrupi
moodustavad mõlema alagrupi 4 paremat
meeskonda ja nõrgema alagrupi 3 tagumist meeskonda. Siis järgnevad juba playoffehk kohamängud. Võrreldes eelmise
hooajaga ei ole Ambla Spordiklubi meeskonna koosseisus erilisi muudatusi olnud.
Ainsa uue mängijana on meeskonnaga liitunud eelmisel hooajal II liiga klubis Haapsalu KK mänginud Oskar Tammejõe.
Loodetavasti saab meeskondasellel hooajal
aidata ka mitu eelmist hooaega vigastuse
tõttu vahele jätnudElari Jõendi. Ka esimesed mängud on meeskonnal seljataga. Eesti karikavõistlustel tuleb loosi tahtel 1/8
finaalis kokku minna eelmisel aastal Eesti Meistriliigas 6. koha saavutanud ValgaValka/Maks&Moorits meeskonnaga, kes
osaleb lisaks Eesti MV-le jaKV-le ka Läti
MV-l. Aravete Spordihoones peetud avakohtumises tuli meie meeskonnal vastaste
paremust tunnistada tulemusega 82:101.
Suurimad skooritegijad selles kohtumises
olid Ambla SK poolelt Henri Kroosmann
21 ja Rauno Tikko ning Oskar Tammejõe 11 punktiga. Korduskohtumine leiab
aset 6.oktoobril Valgas ja selle paari võitja
läheb finaalis vastamisi BC Kalev/Cra-

-

¼

moga. Eesti Meistrivõistlustel tuli aga hooaja avamängudes tunnistada vastaste paremust, kui esmalt alistuti kodumängus KK
Räpina Kotkad meeskonnale lisaajal 74:83
(normaalaeg 70:70, Henri Kroosmann 18
ja Peeter Kraavik 15 punkti) ning seejärel
võõrsil Kohila/Eesti Telekom/Webware meeskonnale 59:65 (Erkko Linnas 16,
Henri Kroosmann 12 ja Peeter Kraavik 11
punkti). Ootame sellel hooajal meeskonnalt eelkõige sisukaid ja võitluslikke mänge
ja kahel eelneval hooajal I liigas saavutatud
10.koha parandamist. Fännid on meil alati
tublid olnud ja nende toetus meeskonnale
on garanteeritud. Ka Femme tantsutüdrukud lubasid meeskonda kogu korvpallihooaja jooksulkodumängudel toetada
nii et on, mida oodata.
Ambla SK korvpallimeeskond mängib sellel hooajal koosseisus: Taavi Leinart, Meelis Matkamäe, Rauno Tikko,
Erkko Linnas, Peeter Kraavik, Roland
Prii, Ingmar Sau, Kristjan Laht, Henri
Kroosmann, Kevin Puntso, Erki Lehtpuu, Mario Hamburg, Oskar Tammejõe jaElari Jõendi ning meeskonna treener on Heino Rebane.
–

Ambla valla tervisespordiringid
Aravete Spordihoones:

Novembrikuust alustavad Aravete
Spordihoones JALGPALLI SAALITREENINGUTEGA
esmaspäeviti
Paide LN/Tapa tüdrukute janaiste treeninggrupidjalaupäevitikell 14.00-16.00
Ambla Vallameeskonna treeninggrupp
Kalmer Klettenbergi juhendamisel.
NOORTE JALGPALLITREENINGUD erinevatele vanuserühmadele toimuvad Tapal, infot saab Lenno Kütismaalt tel: 5332 3224. Lahtine on kõige
nooremate grupi treeninguvõimalus
kord või 2 korda nädalas Aravete Spordihoones.
Nagu ikka, on Spordihoone saal igal
teisipäeval ja neljapäeval kella 18.30-st
20.00-ni võrkpalliharrastajate päralt ja
võrkpallitreeningutele on oodatud kõik
huvilised olenemata soost javanusest.
Suusatamishuvilistel lastel on aga võimalus pöörduda RR Suusaklubi treeneri
Raido Rohi ja Ambla Spordiklubi treeneri Reimo Kaasiku poole, et liituda noorte
suusatreeningutega. Täpsemat infot jagavadtreenerid.
Aravete Spordihoone on avatud igal
tööpäeval kella 15-00-st 20.00-ni. Novembrikuust alates on Spordihoone avatudka laupäeviti kell 13.00 16.00.Täpsemat infot saab Leo Matikainenilt või
Spordihoone valvelauast. Spordihoone
teenuste kasutamise hinnakiri on sama,
miskevadel jasellega saab tutvuda niivallakodulehelkui ka Spordihoones. Tasudasaabka pangaülekandega vallakontole Swedbank EE222200001120105842,
märksõnaga Spordihoone või makseterminaali kaudu pangakaardiga Spordihoone valvelauas. Elektroonilinekuutasu kehtib kalendrikuu kohta jaei kandu
üle järgmisse kuusse s.t, et kasulik on
tasuda eelmise kuu lõpus või kohe kuu
alguses. Tasuda võib ka mitme kuu eest
korraga, ära märkides, milliste kuude
eest tasutakse.
–

–

POWERFIT treeningud maadlussaalis toimuvadE jaK kell 18.50 19.50,
juhendaja Diana Kuusemaa ning T kell
18.50 -19.50 ja P kell 16.00-17.00, juhendaja Katre Mägi.
KORVPALL NOORTELE T+P
(igas vanuses) igal teisipäeval, kolmapäeval kell 16.30-18.00 jareedel 15.00
18.00 Aravete Spordihoones, juhendaja
Elari Jõendi.
KORVPALL MEHED
reedel
18.30-21.00 AmblaSK meeskonna treening või võistlus. Kõikidel teistel korvpallihuvilistel olenemata soost ja vanusest on treening- ja mänguaeg varutud
kolmapäeva õhtukskell 18.30-20.00.
–

–

–

–

Leo Matikainen

SPORDIINFO OKTOOBRIKUUS
02.10 kell 20.00 Eesti MV korvpallis, I
liiga, Ambla SK Paide VW Paides
03.10 kell 14.00 Eesti MV jalgpallis,
Ambla VM FC Järva-Jaani Amblas
03.10 kell 17.00 Eesti MV jalgpallis,
PU 2000.S., Paide LM/Tapa Pärnu JK
–

–

-

Amblas
06.10 kell 19.00 Eesti KV korvpallis,
1/8 finaal, Ambla SK Valga-Valka/
Maks&Moorits Valgas
08.10 kell 19.00 Eesti MV jalgpallis,
-

Ambla VM

–

JK Rakvere Tarvas II Rak-

veres

Aeg lahtine Eesti MV korvpallis, Amb-

la SK BC Kalev II Tallinnas
11.10 kell 12.00 Ambla SK suusata–

jate seeriajooks+kepikõnd, 1. etapp
Kangrumäel
16.10 kell 19.30 Eesti MV korvpallis, I
liiga, Ambla SK -TÜ/Rock II Aravetel
18.10 kell 12.00 Ambla SK suusatajate seeriajooks+kepikõnd, 2. etapp
Kangrumäel
25.10 kell 12.00 Ambla SK suusatajate seeriajooks+kepikõnd, 3. Etapp
Kangrumäel
30.10 kell 19.30 Eesti MV korvpallis, I
liiga, Ambla SK BC Kalev II Aravetel
–

MÜÜA
soodsalt

Metsakeskus.ee
Ostame kasvavat metsa, põllumaad

ja metsakinnistuid hinnaga
kuni 10 000 eurot/ha.
Kinnistud võivad olla tehtud raietega
või asetseda piiranguvööndis.
Tel: 56 111 900

remontivajav

3-toaline
korter
Aravete
alevikus, teine
korrus, 69,3
ruutmeetrit,

korteriühistu.
Tel:
5648 4081.
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Õnnitleme oktoobrikuu
eakaid sünnipäevalapsi!
KOBRAND EVA 87
RAUDVER MARTA 87
ALANDI AKULIINA 87
LAUMETS EVI-OTTILIE 86
BAHMAN FRIDRICH 86
VETOSHKIN ALEKSANDR 85
LUUK ERNA 84
SEPAVÄLI INGRI 84
BAHMAN ILME 84
NUKKE EILI 82
VAARIK EHA 81
KAIO VELLO 80

KORPUS ÕIE 79
SOOMÄGI VAIKE 78
SALMU ANTS 77
PEHAP LAINA 76
JÕESMA VAIKE 75
VAHESAAR LEO 74
KURGANOVA ZINAIDA 73
KARUAUK ENN 72
KLEMMER VELLO 71
MIKSON ENDLA71
MÄEKIVI OLGA 70

Pühapäeval, 4.oktoobril kell 12
19.pühapäev pärast nelipühi
armulauaga
Kohvilaud pastoraadis.
Pühapäeval, 11.oktoobrilkell 12
LÕIKUSTÄNUPÜHA armulauaga.
Pühapäeval, 18.oktoobrilkell 12
21.pühapäev pärast nelipühi
armulauaga.
Pühapäeval, 25.oktoobril kell 12
22.pühapäev pärast nelipüha
armulauaga.
Pühapäeval, 1.novembrilkell 12
Pühakutepäev armulauaga.
Pühapäevakoolitöö algus pasto-

raadis 11.oktoobrilkell 10.30
Tere tulemast endistele ja uutele
osalejatele.
Muusikaringi töö algus
13.oktoobrilkell 18 pastoraadis.
Juhendaja koguduse kantor Ave
Prints. Ootame osavõtjaid!
*Ametitalituste osas võtta
ühendust koguduse õpetaja Tõnu
Linnasmäe´ga mobiilil 5647 1859.
*Koguduse liikmemaksu tasuda
või annetust teha saab ka panga
kaudu:
EELK Ambla Maarja kogudus
EE732200001120132569.

Õnnitleme septembrikuu
eakaid sünnipäevalapsi!
IVANIŠIN MARIA 87
KARAKULOVA NIINA 84
KERNU KUNO 83
RÕNGELEP LEIDA 82
UMAL HELGI 82
LIIVAR VALDA 82
VÄITS LEILI-ELFRIEDE 81
KAASIK HELGA 81
LEPP KALJO 80
SUVE IRMA 78
NURGA LUULE 77
TIPP MARIA 76
PIIR AGNESSA 76

A
AMBLA

VALLALEHT

TIPP ARVO 76
ILVES MAALI 76
SÕMER JELENA 75
RANDLAMATI74
KRABI VIIVE 73
GREBENJUK ALEKSANDR 73
MORUS ANNE 73
LOODIS LEMBIT 73
TOMANN VIRVE 72
KESKLATIIU 72

VETTIK MATTI 71
ÕUN LINDA 70

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.kalurileht1.ee

