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Saame tuttavaks Aravete Keskkooli
kahe uue õpetajaga, kes asusid kooli
tööle selle õppeaasta algusest
Õpetajatel tuli vastata järgmisteleküsimustele:
1. Kui vana Te olete?
2. Millal on Teie sünnipäev?
3. Kus Te elate?

4. Mida Teile meeldib

süüa?

5. Milline värvus on kõige ilusam maailmas?
6. Kes on Teie lemmikloom?
7. Millega Te vabal ajal tegelete ?
8. Miks on tore olla õpetaja?
9. Kes oli Teie esimene pinginaaber? Mis on temast saanud?
10. Kas uue töökohaga seos on mõni hirm ka?
11. Mis oli Teie lemmikõppeaine koolis ?
12. Kelleks Te väiksena saada tahtsite?

ning tänaseks kahjuks enam selle Maailma radu ei käi.
10. Veel ei ole.
11. Nooremas eas ajalugu ja eriti see osa, mis puudutas muistsete eestlaste vabadusvõitlust. Hiljem aga füüsika, ilmselt peitub vastus selles nagu ütles mu kunagine õpetaja, et “Füüsika paneb paika loogika!”
12. Lasteaia lõputunnistusel on rida “Tahab saadakombaineriks”, ju see nii siis oli.

Ambla
Vallavalitsus
kuulutas

välja
konkursi
„Aasta

Tegija“

Alates
välja

3. novembrist kuulutati
Ambla Vallavolikogu 21.
aprilli 2011.a määruse nr 7 alusel
konkurss „Aasta Tegija“, mille eesmärgiks on tutvustada ja tunnustada ning motiveerida Ambla valla
elanike kodanikualgatuslikku tegevust, selgitades välja kalendriaastal
aktiivse tegevusega silma paistnud
füüsilised ja juriidilised isikud.
Konkurss kuulutatakse välja kahes

kategoorias:
1) Aasta Tegija

nii füüsiline kui juriidiline isik;
2) Aasta Noor kuni 26aastane.
Nõuded „Aasta Tegija“ ja „Aasta
Noor“ kandidaatidele: Kandidaat
võib olla nii füüsiline kui juriidiline isik, kelle tegevus ja isiklik eeskuju kalendriaastal on kaasa aidanud
Ambla vallaelu edendamisele ning
elukeskkonna parendamisele või on
näidanud üles märkimisväärset aktiivsust ja häid tulemusi kultuuri-,
ja spordiüritustel, nende
organiseerimisel, üritustel osalemisel
või Ambla valla tutvustamisel.
Ettepanekuid võivad esitada
füüsilised ja juriidilised isikud ning
ühendused. Ettepanek peab sisaldama kandidaadi nime ja põhjendust,
miks esitatav kandidaat on väärt nimetust „Aasta Tegija“ või „Aasta
noor“ ning esitaja ja kandidaadi kontaktandmeid.
Kandidaadid esitada Ambla Vallavalitsuse e-posti aadressil info@
ambla.ee või Lai 22, Ambla 73502
märksõnaga konkurss „Aasta Tegija“
hiljemalt 30. novembriks 2015. a.
Taotlused vaatab läbi ja laureaadid
–

–

Klassiõpetaja ja eripedagoog
Hedi Kadover
1. 35-aastane.

2. Pärtlipäeval, 24.augustil. Sellel päeval pidi õun endale maitse saama.
3. Aravetel. (Nimelt õpetaja Hedi elas ja töötas varem Maidlas, aga pärit on ta

Ambla vallast).

Füüsika-

jaloodusõpetuse õpetaja

Janno Nau

1. Juba eelmise põlvkonna esindaja.
2. Siis, kui paljud ootavad kingitusi ja käivad kirikus ehk siis jõululaupäeval.
3. Kareda vallas.
4. Kuna ma toidu suhtes ei ole eriti valiv, siis on keeruline midagi esile tõsta.
Näiteks guljašš ja magustoiduks karamellkissell on kindlasti ühed lemmikud.
5. Kui valguse värvusest rääkida, siis valge, kuna see sisaldab endas ka kõiki teisi
värvuseid.
6. Eks ta vist kass ikka on.
7. Enamasti kas loen uudiseid või mängin lapsega, harva ka klõbistan trummipulki.
8. Noortega koos olles pidevalt toimub midagi, see hoiab vaimu värskena.
9. Esimesest pinginaabrist tean nii palju, et mingil ajal sattus ta pahandustesse

4. Ühepajatoit on väga maitsev. Olen ka suur piimatoodete sõber. Samas ei ütle
kunagi ära ka magusast.
5. Kindlasti sinine.
6. Kass. Mõnusalt pehme nurrumootor. Kodus on mul must kass nimega Muti.
Tema leidis tee meie koju peale ühe vanaonu surma.
7. Meeldib oma tütrega looduses jalutada, lugeda head raamatut või käia teatris.
Midagi oma kätega meisterdada on samuti tore.
8. Ehk see, et kõik päevad on väga erinevad. Võimalus näha väikese inimese suureks sirgumist, kogeda tema mõttemaailma muutumist ja oskuste kasvamist.
9. Minu esimeseks pinginaabiks pidi saama minuga samas külas elav tüdruk. Paraku esimesel koolipäeval pandi mind istuma poisi kõrvale, kelle nimi oli Urmo.
Ta töötas pikalt lasteaias muusika– ja liikumisõpetajana. Hetkel aga tegutseb
E-piimas ja on seal pulbrivalmistaja. Looduse poolt on talle kaasa antud imeilus lauluhääl. Tegutseb kahes bändis. Plaan on ta kunagi meelitada esinema ka
Aravete kooli.
10. Ehk see, et ei võeta omaks.
11. Kindlasti kirjandus. Ülikoolis õppides sain kaasa lastekirjanduse pisiku. Pikalt on minu lemmikraamatuks olnud O. Preussler´i “Krabat”. Olin väga rõõmus, kui Linnateater otsustas selle lavastada. Hetkel olen etenduse vaatajate ootejärjekorras. Kindlasti võib mind pidada ka Harry Potteri suureks austajaks.
Raamatutest meeldib ehk esimene osa kõige rohkem.
12. Ema ütleb, et õpetajaks. Ise ei mäleta.
Aravete Keskkooli häälekandja Piibeleht meeskond

noorsoo-

selgitab välja volikogu kultuuri- ja
hariduskomisjon, tulemused kinnitab Ambla Vallavolikogu. Konkursi
„Aasta Tegija“ nominentide tunnustamine toimub

18. detsembril Ara-

Kultuurimajas toimuval Ambla
valla jõulupeol.
Määruse terviktekstiga on võima-

vete

lik tutvuda Ambla valla veebilehel
www.ambla.ee> “Üldinfo“ “Õigusaktid“ “Konkursi„Aasta Tegija“korraldamise kord“.
>

>
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Vallavolikogust
22 oktoober 2015 istungil
1. Otsustati kinnitada Ambla

vallavolikogu 17.09.2015 istungi

protokoll.
2. Kuulati Ambla valla 2015.aasta eelarve III kvartali täitmise aru-

Ettekandjaks vallavanem Rait Pihelgas.
Otsustati kinnitada Ambla valla terviseprofiil ja tegevuskava

annet.

3.

aastateks 2015-2020.
4. Otsustati kinnitada Ambla valla jäätmevaldajate registri pidamise

põhimäärus.

5. Otsustati jätta algatamata kõrvalmaantee 15126 Ambla-Tamsalu km 0,24-1,88 Ambla aleviku kõnnitee ehituse keskkonnamõju hindamine põhjendusel, et ehituse tehnilise projektiga kavandatava tegevuse puhul pole alust eeldada olulise keskkonnamõju
esinemist.

6. Otsustati võõrandada otsustuskorras Ambla vallas Aravete alevikus Maarjamõisa tee 12 asuvad Ambla vallale kuuluvad kinnistud nende kasutajatele hinnaga, mis on võrdne Ambla vallal (maa
mõõtmisel, hoonete inventariseerimisel, maa erastamise ja munitsipaliseerimise eeltoimingute teostamisel ja korraldamisel) tehtud
kuludega. Volitati vallavanem Rait Pihelgas allkirjastama Ambla
valla nimel vastavad notariaalselt tõestatud lepingud. Tegemist on
garaaži boksidega (53 tk) japeale notariaalset tehingut saavad sealsed kasutajad nende omanikeks. Usun, et jõuame lähiajal otsusteni, mis annavad kindlust ka aiamaade kasutajatele.
7. Infode all kuulati vallavanema ja volikogu esimehe ülevaadet
välislähetusest Hispaania Kuningriiki Valladolid piirkonda. Õppereisi korraldajaks oli Järvamaa Omavalitsuste Liit. Reisi käigus
saime kohapeal ülevaate piirkonna kohalikest omavalitsustest ning
riigi halduskorraldusest. Erinevalt Eestist on Hispaanias halduskorraldus kolmetasandiline: autonoomsed piirkonnad, provintsid ja omavalitsused. Külastasime kahte tööstusparki (Mayorgas
ja Villalonis). Põhjaliku ülevaate saime sealsest väikeettevõtlusest
ning toiduainetetööstusest. Tugeval järjel on põllumajanduslik
ühistegevus, mille eelduseks kindlasti stabiilne riigikorraldus. Regionaalpoliitika on seal hästi läbimõeldud, soodustatakse läbi pindade eraldamise ühistulist tegevust. Saime teada, et paljud mured
ja probleemid on meil sarnased, mitmedki tegemised aga on korraldatud meist erinevalt. Pikemalt reisist www.jarva.ee.
Vallavanem andis ülevaate rendilepingu täimisest Aravete kardi-

kompleksi rentnikuga.
Parimate soovidega,

Harri Lepamets vallavolikogu esimees
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Swedbanki pangabussi hakkab
Amblas asendama sularaha väljavõtt
kohalikust poest
Alates
01. novembrist 2015 asendab Swedbank Amblas
teenuse. Sularaha saab välja võtta Ambla
Meie poest. Korraga saab välja võtta kuni 50 eurot.

kontoris. Internetipanga kasutajaks
kontoris lepingu.

Kõige mugavamalt on pangateenused Ambla klientidele
kättesaadavad interneti, mobiili, pangaautomaadi ning telefonipanga vahendusel. Tutvustame lähemalt, mis on mis ning
kuidas neid kasutada.

Mobiilpank pank alati taskus. Mobiilipanga kaudu
igalt poolt kiirelt kättesaadavad:
Kontojääk ja väljavõte.
Maksed ja väärtpaberitehingud.
Pangaautomaatide jakontorite asukohad.

pangabussi

TELEFONIPANK

kui sõlmite panga-

MOBIILIPANK
–

on

•

•

•

Telefonipank on nagu panganõustaja teenus ilma kontoristulemiseta, kliendina ei pea Te oma rahaasjade ajamiseks
kuhugi minema piisab, kui kodus helistate telefonipanga
numbril 6 310 310. Telefonipangas suhtlete te otse nõustajaga.
Telefonipank on kiire, paindlik ja vahetu. Saate oma rahaasjadest ülevaate nii sageli kui vaja. Telefonipanga kasutamisel
on teenus oluliselt pikemalt kättesaadav kui pangakontori puhul, sest telefonipank töötab tööpäevadel kella 8-20 ja nädalavahetustelkella 10-18.
se

–

Telefonipangas

saate,

SALDO MOBIILIS
Helistades mobiiltelefonilt numbrile 1503, saate igal ajal
küsida telefoni teel infot oma konto jäägi kohta. Nii ei pea Te
olema teadmatuses, kas kontol on ikka piisavalt raha soovitud
ostu tegemiseks. Mobiiltelefoni kaudu konto jäägi küsimise
eest tuleb tasuda vaid mobiilsideoperaatori kehtestatud teenusenumbri minutitasu.
“Saldo mobiilis” lepingu saate sõlmida internetipangas ja

pangakontoris.
MÄÄRATUD MAKSED

saate:

Igakuiseid makseid on võimalik teostada ka läbi pangauKüsida infot oma konto kohta.
tomaadi. Selleks on vaja eelnevalt internetipangas või pangaTeha vajalike maksetehinguid ja väärtpaberitehinguid.
kontoris nõustajal sisestada vajalikud andmed.
Sõlmida lepinguid.
Tuleb vaid kaasa võtta arve, kus vajalikud rekvisiidid oleSulgeda pangakaardi, kui see on kadunud.
mas. Kui need on tehtud, siis saate sularahaautomaadis vaid
Vastuseid igapäevastele küsimustele, mis on pangaga seotud.
mõne nupuvajutusega makse teostatud.
Selleks, et neid tehinguid läbi telefoni teha, tuleb sõlmida leTeie Swedbank
ping ja siis saate oma isikut tõendada paroolikaardi, PIN-kalkulaatori või mobiil-ID-ga.
See on sarnane pangasaalis isiku identifitseerimisega.
Telefonipank on turvaline. Jälgige Teile antud juhiseid ja saate turvaliselt korraldada
kõik vajalikud toimingud. Kõik telefonipanga kõned salvestatakse. Nõnda on Teil alati
kindlustunne, et võimalike vaidluste ja arusaamatuste korral saab uuesti kuulata Teie ja
Pangabussi peatused:
pangatöötaja vahelisekõne salvestust.
Roosna-Alliku
Novembris
Telefonipangaga saate liituda Swedbanki
vallavalitsuse juures
6. novembril
•

•

•

•

•

Info

nõustaja juures.

Pärast lepingu sõlmimist saate paroolikaardi ning seejärel saate kohe mugavalt oma tehinguid tegema hakata.
Telefonipangaga liitumine on tasuta ning
kuutasu maksma ei pea.
Tehingute eest teenustasud on samad, mis
pangakontorist sama tehingut teostades.
Telefonipanga kasutamisel on vajalik mobiiltelefoni või nuppudega lauatelefon.

kell 11.00–12.00

•

Kandidaate Ambla
valla teenetemärgile
saab esitada kuni
20. detsembrini

Ambla

valla teenetemärk on Ambla valla kõrgeim autasu, mida antakse üksikisikutele austuse ja tunnustuse avaldamiseks Ambla vallas aktiivse ühiskondliku
tegevuse või valla huvides pikaajalise tegutsemise või silmapaistva tulemuse eest.

•

•

Nõustamisteenus:
Tamsalu raamatukogus
12.30-13.30

Novembris
3. ja 17. novembril

Roosna-Alliku Vallavalitsuses (2. korrusel)
11. novembril
10.30-11.30

•

Sularaha:
Ambla Meie kaupluses (Pikk

INTERNETIPANK

Swedbanki internetipank on koht, kus pääoma makseid ja lepinguid sõlmima mis
tahes kellajal ja mis tahes kohast tähtis on
vaid, et saate kasutada internetiühendusega
arvutit. Internetipangast leiate infot nii meie
teenuste kui ka Swedbanki kui organisatsiooni kohta. Samuti saate siin sõlmida lepinguid
ning teha pangatehinguid. Internetipangas
on paljude tehingute tegemine soodsam kui
sete

–

16, Järvamaa, Ambla alevik)

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.

Kliendinõustaja aitab igapäevapanganduse teemadel. Teil on võimalik tellida
pangakaarte, teha arvuti abil makseid, avada hoiuseid ja sõlmida muid lepinguid.

Finantsteenuseid pakub Swedbank AS ja finantsteenuste tingimustega saate
tutvuda www.swedbank.ee. Lisainfot panga teenuste kohta saate 24h
nõustamiskeskuse telefonilt 6 310 310.

Teenetemärgi kandidaate võivad esitadakõik füüsilised ja juriidilised
isikud.

Teenetemärgi andmise taotlused tuleb esitada Ambla Vallavalitsuse
kantseleisse (Lai 22, Ambla, 73502 Järvamaa) hiljemalt 20. detsembriks. Ka posti teel saabunud taotlused peavad olema kohale jõudnud
selleks kuupäevaks.
Teenetemärgi andmise taotlus peab kindlasti sisaldama:
1)kandidaadi nime;
2) teenetemärgi omistamise lühikest põhjendust;
3) ettepaneku esitaja nime, kontaktandmeid, kuupäeva ja esitaja allkirja.
Teenetemärgi taotlemist, andmist ja kandmist reguleerib Ambla Vallavolikogu 20. novembri 2008. a määrus nr 13 „Ambla valla teenetemärgi statuut“.
Igal aastal antakse välja kuni üks teenetmärk. Eesti Vabariigi või
Ambla valla juubeliaastatel võib volikogu välja antavate teenetemärkide arvu suurendada.
Määruse

terviktekstiga

on

www.ambla.ee> “Üldinfo“
statuut“.

>

võimalik tutvuda Ambla valla veebilehel
“Õigusaktid“ “Ambla valla teenetemärgi
>

Ambla Vallavalitsus jääb ootama kandidaatide esitamist!

EELK juhatuse esimeeste
VIII konverentsist
16-18. oktoobrini
puhkekeskuses
Nelijärve
2015. aastal
Evangeelse Luterliku Kiriku juhatoimus

Eesti

konverents. Ka Ambla Maarja kogudus oli esindatud ja omi mõtteid vahetamas. Sellel aastal
oli peateemaks „Palverännud ja üleskutse tulerändama“.
Konverentsil vesteldi palverännakutest, nende erinevatest
võimalustest ning palveränduriks olemisest. Väga huvitavaid
ja kaasahaaravaid lugusid ja kogemusi oma palverännakutest
jagasid Kristel Engman, Arne Hiob, Arvo Rodi ja Lagle Parek. Töötubades arutleti teemadel „Palverännak Eestis“, „Lastetöö kirikurännak“, „Teeliste kirik“, „Nelja tuule ristirännak“
ja „Palverännak pühale maale“. Toimus intervjuu aasta juhatuse esimehe kandidaatidega.
Konverentsi viimasel päeval, pühapäeval kuulati ettekandeid, tänaseks väga aktuaalseks muutunud temaatikal „Patuse esimeeste VIII

gulased, kes ja kust“ ning „Pagulaspiiblist“, kui raamatust
omadele ja võõrastele. Kõne pidas 2. veebruaril 2015. aastal
ametisse pühitsetud EELK peapiiskop Urmas Viilma. Konverents lõppes jumalateenistuse ja aasta juhatuse esimehe nime väljakuulutamisega Aegviidu Aleksandri kirikus. Jumalateenistusel jutlustas peapiiskop kaasa teenisid praost Teet
Hanschmidt jahooldajaõpetajaTõnu Linnasmäe. Aasta juhatuse esimeheks kuulutati Iisaku Koguduse kauaaegne juhatuse
esinaine Anne Ferschel.
Enne koduteele asumist oli võimalik nautida veel misjonikeskuse inimeste poolt lõkkel keedetud kohvi ja süüa maitsvat
kooki.
Kaisa Kivila
Ambla koguduse juhatuse liige
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Aravetel õpitakse breiktantsu
Aravete Keskkoolis alustas sellest

õppeaastast

breiktantsuring Complete Grew, mis on õpilaste
seas väga populaarne. Ringis käib 34 õpilast. Jagasime õpilased kahte gruppi 1.-4. klass alustab

Toetusmeetme varal pärandoskusi
jäädvustama!

-

kell 17.00 ja 5.-9. klass kell 18.30. Trennid toimuvad teisipäeviti. Complete Crew on breiktantsu
grupp, mis on asutatud aastal 2005 ja nüüdseks
tuntust kogunud üle Eesti. Trennid toimuvad iganädalaselt erinevates kohtades. Kokku tantsib selles grupis ligi 200 tantsijat. Aravetel on treeneriks
Marek Tamm.
Foto: Helena Ranna

Aabitsapoiss
Jaagup
Jubapeategelaseks aabitsapoiss

ühe veerandi on Aravete Keskkoolis
end sisse seadnud
Jaagup.
Ta on
Jaanus Vaiksoo, Sirje
Toomla jaKadri Ilvese poolt loodud aabitsas. Ta käib 1. klassis ja tal on kaks venda
ja üks õde. Kaspar on Jaagupi vanem vend,
Teele vanem õde ja Artur pere kaheaastane
pesamuna. Lood aabitsas räägivad selle perekonna igapäevastest toimetustest, lisaks
põnevad seiklused ja ettevõtmised sõprade,
koolikaaslaste ning sugulastega.
Kui kirjastus Koolibri hakkas nimetatud
aabitsat välja andma, siis kirjutati Õpetajate
Lehes võimalusest soetada ühes õppekomplektiga ka nukk. Jaagupi valmistajaks on nukumeister Gunta Randla. Tema osavad käed
on valmistanud 11 sellist vahvat tegelast. 10
nendest on juba ammu leidnud tee kooli.
Maidla Koolis töötades puutusin kokku ühega nendest nukkudest. Kogesin, milline vägi
võib ühes nukus olla. Kevadel, kui olin töökohta vahetamas, nägin Õpetajate Lehes artiklit Gunta Randlast. Teadsin, et see on minu
võimalus! Kohe peale kooli lõppemist võtsin
ühendust toimetusega, aga kuna suvepuhkus
tuli peale, siis vastati mulle alles augusti alguses. Sain toimetusest Gunta Randla telefoninumbri. Esimese kõnega läks natuke halvasti. Tol hetkel oli ta Lätis puhkamas. Küll aga
paluti mul uue nädala alguses tagasi helistada,
mida ma ka loomulikult tegin.
Mis on ühe nukumeistri esimene mõte, kui
üks õpetaja talle helistab? Hirm, et nukuga
võib olla midagi juhtunud! Õnneks ei olnud
hirmul sellel korral mingit alust. Gunta kuulas huviga lugusid Jaagupi ja Maidla laste tegmistest. Tegu on äärmiselt sooja ja empaatilise
inimese ning kindlasti ühe väga targa naisega. Kui ma olin oma ilukõne ära pidanud, sai
ta aru, et mingi „aga“ on siiski veel tulemas.
Kuuldes minu soovi, saada ka Aravete Töömesilaste klassi oma Jaagup, võttis ta mõtlemisaja, ent ütles samas kohe, et isegi jah-sõna
korral, ta siiski nukku 1. septembriks valmis ei
jõua.
Ja siis ühel pühapäeva hommikul septembrikuu alguses helistati mulle. Rõõmus Gunta
hääl telefonis arvas, et pühapäeva hommik on
kindlasti õpetajale sobilikum helistamiseks
kui esmaspäev. Esmaspäeval ei pruugi lihtsalt
õpetajat telefonitsi kätte saada. Olin temaga
100 protsenti nõus! Põksuval südamel kuulsin, et ühel koosviibimisel kohtas ta Koolbiri
kirjastuse inimesi, kellele muuhulgas kurtis ka
enda/minu muret. Vestluse lõppedes olid kirjastuse inimesed nõus loobuma oma nukust.
Olin seda uudist kuuldes väga rõõmus!
Jaagup valis 1. klassiga kohtumiseks päeva,
mil klassis sooviti õnne suvistele sünnipäevalastele. Oi seda kallistamist, naerukilkeid, säravaid silmi ja kõrvuni suid. Parim tasu maailmas!
Jaagup on mulle igapäevaselt suureks abiks.
Tema pai annab jõudu, pühib meelest halva tuju ja muudab ka kõige sõnakuulmatuma
koolijütsi taevaingliks. Aitäh Jaagup! Aitäh
Gunta!
Hedi

Kadover Aravete Keskkooli 1. klassi
juhataja

Peatselt

avaneb järjekordne LEADER-programm, mille toel ettevõtlikud inimesed oma kogukonna eluolu saavad edendada. Kõnealuse
meetme üheks eelistatuimaks põhimõtteks on see, et kogukonna tulevikku puudutavaid otsuseid langetavad justkohalikud inimesed, ettevõtted ja
vabaühendused.
Üle Eesti on LEADER-i toel elavdatud ettevõtlust, kultuurielu ning hariduskeskkonda. Kuid lisaks nimetatutele võimaldab LEADER veel sedagi, mida
teiste meetmete toel oleks keerukam ning sageli ka võimatu oma kodukoha ajaloo ja traditsioonide kogumine ja säilitamine. Olgu tegemist siis leivateo, saunakultuuri või mõne muu ajast aega toiminud tegevusega, mida kohalik kogukond on tänapäevani säilitanud.
Võrtsjärve äärseid omavalitsusi ühendav LEADER-grupp MTÜ Võrtsjärve
Ühendus on eelmise taotlusperioodi jooksul rahastanud kokku viie koduloolise dokumentaalfilmi tootmist. Neist kaks “Hobusemehed” ja “Koksvere leivategu” käsitlevad kohalikus keskkonnas säilinud pärandoskusi ning võimalusi, kuidas ka tänapäevases elukeskkonnas esivanematelt pärandatut rakendada.
Film “Hobusemehed” valiti 2013. aastal ka Matsalu Loodusfilmide Festivali
Eesti filmide kavasse. Lisaks on kõnealune linateos julgustanud ettevõtlikusele
mitmeid Eesti hobuinimesi.
Kuid ka tänapäevaseid märgilise tähendusega ettevõtmisi on võimalik kvaliteetselt vormistatud dokumentalistika formaadis jäädvustada. Film “Tagasi Ennuksemäele” käsitleb metsavendade tugipunkti taasavastamise ja sellega seotud
inimeste kogemusi ning mälestusi.
Kõik nimetatud filmid on täna järelvaadatavad ka youtube.com keskkonnas.
Käesolevaga tahan julgustadakohalikke inimesi oma esivanematelt päritud
oskusi säilitama ja tutvustama, et ka inimesed, keda elusaatus vahepeal linnadesse on paisanud, oma põlistest juurtest osa võiksid saada. Samuti kutsun inimesi ja vabakondi üles kasutama julgemalt erinevaid toetusmeetmeid meie ühise pärandkultuuri säilitamisel.
Imre Annus
dokumentaalfilmide autor, OÜ Lõunameedia, imre@annus.ee, 5207853

Erinevaid võimalusi enda
tutvustamiseks pakub OÜ Lõunameedia

Püsiv

kliendisuhe algab soliidset esitlusest. Igal ettevõte, asutus või vabaühendus vajab edukaks toimimiseks tuntust.
Kuidas muuta end nähtavaks nii pidulikul filmiõhtul kui töises keskkonnas
toimival kodulehel? Öeldakse, et üks pilt kõneleb enam kui tuhat sõna!
Hästi viimistletud ja tehniliselt veatult vormistatud videolõik võimaldab anda suurepärase ülevaate Teie firma toodangust, tegevusest või ideest. Loob vajaliku meeleolu ettekandele, esitlusele või tootetutvustusele.
OÜ Lõunameedial on hea meel pakkuda Teile järgmisi tooteid:
Videovisiitkaart on ettevõtet või asutust audiovisuaalsete elementide ning
ajakirjanduslike intervjuude kaudu tutvustav lühifilm, mis tellijale antakse mälupulgal, mida saab kinkida äripartneritele või kasutada messidel esitusmeediana.
Lühidokumentaalfilm on kuni 25 minuti pikkune lühifilm, mis annab ülevaate ettevõttes viljeldavast konkreetsest teemast või tootest. Valmimisel kasutatakse nii kunstilist esitlust kui ka ajakirjanduslikke intervjuusid. Siia alla võib
kuuluda ka õppeotstarbeline film koolidele ja koolitusfirmadele.
Kodulooline dokumentaalfilm tutvustab piirkonda, küla või valda kas läbi
konkreetse sündmuse või (pärand)oskuse tutvustamise.
Ringvaateline kiirkajastus on vajalik ülevaate andmiseks teemapäevast või
suuremast sündmusest, mida võib soovi korral pakkuda edastamiseks nii tele-

kanalitele kui internetipõhistelt videoportaalidelt kodulehtedele linkimiseks.
Lisaks saab tellida ürituse veebiülekannet ja/või salvestust kuni viie kaameraga veebikeskkonnas reaalajas videoülekandena esitamiseks. Soovi korral saab
ülekande materjali hiljem ka iseseisvaks teoseks vormistada.
OÜ Lõunameedia asutaja ja juht on pea veerandsajandi pikkuse teletöökogemusega Imre Annus. Ettevõtte mitmete koostööpartnerite seast võiks esile
tuua nii Tartu Ülikooli kui Eesti Maaülikooli. Lisaks korrektsele vormistusele
iseloomustavad OÜ Lõunameedia tooteid läbimõeldud ülesehitus, paeluv stsenaarium ning hea keelekasutus.
Annuse sõnul on iga klient ainulaadne, kelle vajaduste ja võimaluste baasil
pakub ettevõte optimaalseima lahenduse, kaasates vajadusel oma valdkonna parimaid spetsialiste. OÜ Lõunameedia on meeleldi ka pädevaks nõustajaks, kui
on plaanis filmi tootmiseks projektitaotlust vormistada või meediakampaaniad
planeerida.
Toodete hinnad algavad 700 eurost ja peamiselt määravad hinna võttepaikade arv ja montaaži keerukus.
Valikut Lõunameedia OÜ-s toodetud töödest on võimalik vaadata aadressil:
https://www.youtube.com/channel/UCoQhTvif82mevSa5wO6j6MQ
Meeldivat koostööd soovides
Imre Annus OÜ Lõunameedia, tel 520 7853, imre@annus.ee

Lisaks:
OÜ Lõunameedia asutaja ja juht Imre Annus on töötanud nii KUMA Raadios, ETV-s jaKanal 2s režissööri, toimetaja, operaatori ja saadete autorina.

Tema käe all on valminud mitmeid koduloolisi dokumentaal-, kroonika- ja
õppefilme. Nimetame siin mõnda neist: “Hobusemehed”, “Vikati elukaar”,
“Võhma sajand”, “Kätki kütked: kiindumussuhe”, “Raha ja poeesia”. Telesaadetest “Kala kanalist”, “Lõunalaius”, “Suvesibul”, “Eesti Loodus” jpt.
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Kultuurikeskuse uus hooaeg

Uus

hooaeg kultuurikeskuses on täie hoopeal, toimuvad huvitegevused, sündmused. Edukalt on oma tööd alustanud ka
uued tantsutreeningud lastele ja jooga trenn.
Samuti toimus oktoobrikuus Ambla kultuurimajas esimene Perelaupäev Lastega. Perehommiku pidustusel esinesid Paide Sookure Lasteaia
Lepatriinu rühma lapsed ja õpetajad etendusega
“Kuidas printsess muinasjutu ära kaotas”. Seoses
ga

ettelugemise nädalaga lugesime muinasjuturaalugusid ning mängisime üheskoos. Ruth
Uutari eestvedamisel ja ema-isa, vanaema, tädionu abiga sai iga laps peol ka omale meisterdada
matust

võlukepi. Sõime õunakooki ning lapsed veetsid
lõbusalt omavahel aega. Järgmine Perelaupäev
Lastega toimub Aravete kultuurimajas.
13. novembril kell 11.00 toimub Aravete kultuurimajas üle-eestiline jutuvestjate konkurss
“Kratilood”. Osalema on oodatud 1.-9. klassi
õpilased, kes jutustavad lugusid oma kodukohast
või vanavanemate pajatusi. Kõik huvilised on
oodatud kultuurimajja jutustusi kuulama. Sellel
päeval on kultuurimajas avatud ka Koorejaama
kohvik. Garanteerime pealtvaatajale väga toreda, teadmisterohke ja põneva päeva.
Traditsiooniliselt toimub Ambla valla jõulu-

Direktor Jörgen Vikat aktusel kõnet pidamas

pidu Aravete kultuurimajas, 18. detsembril algusega kell 19.00. Peol esinevad mustkunstnik ja

Õpetajate

kabareeshow tantsijad, tantsumuusikat ansamblilt Folkmeister. Peol osalemiseks on vajalik laua
broneerimine, täpsem info peatselt Ambla valla
kodulehel www.ambla.ee ja detsembrikuu vallalehes.
Kindlasti külastage ka Aravete Külamuuseumi, kus hetkel üleval Tiiu Saaristi loodusfotode näitus. Näitust saab vaadata kuni 30. novembrini.

päev Aravete
Keskkoolis
oktoobril
AbiTeisel
turiendid lasid õpetajatel ühel päeval
toimus õpetajate päev.

aas-

ning proovisid nende tööd.
Uus direktor (Jörgen Vikat) pidas väga muljetavaldava kõne, kus tõi välja selleaastased eelarve
muudatused. Nimelt on kohustatud iga õpilane
viima katlamajja ühe ruumi 50-sentimeetriseid
lõhutud ja kuivi küttepuid. Samuti üüriti välja
geograafia klassis olev kaardiruum Etioopia äritas puhata

mehele Abeba Iskinder Hakimile, kes vastutasuks
lubas alates järgnevast aastast varustada õpetajaid
tasuta värske kohviga.
Uus direktor vahetas välja praeguse lihatarnija Väike-Maarja loomsete jäätmete utiliseerimiskeskuse vastu, kelle käest saame lihataolist toodet,
mis ei erine praegusest märkimisväärselt, kolm
korda odavamalt. Samuti märkis ta oma kõnes
ära, et leiti ka kasutus koolimaja ventilatsioonitorudele. Kokkuleppele jõuti Jurmala veepargi juhatuse esimehe Aivars Bersinsiga, mis seisneb Aravete Keskkooli ruumides hooajalises kasutuses
oleva veepargi rajamises. Mõlemad ennustavad,
et Aravetest saab edukaim suvituspealinn Baltikumis.
Kuid peale direktori suurepärast kõnet, tuli asuda klassiruumide poole. Meie imestuseks,
suutsime ennast peaaegu igas klassis kehtestada.
Väiksematel särasid lausa silmad uue õpetaja pärast. Selgus ka tõsiasi, et kui esmapilgul tundub
üks klass väga viks ja viisakas ning teised väga lärmakad ja lohakad, siis tegelikkuses oli asi hoopis
vastupidi. Loobiti lennukeid ning paberkuule, ei
kuulatud sõna ning veedeti oma aeg nutitelefonis.
Kuid oleme siiralt tänulikud ülejäänud koolipere
mõistlikkusele.
Saime selle ühe päevaga aru, kui raske võib õpetaja rollis olla. Enamus said tulevikuvisioonidest
nii palju selgeks, et õpetajaks nad kunagi ei hakka.

Triin Väin

Kodutütred pidasid fotojahti
Türi
linnas toimus 10. oktoobril Kodutütarde III Fotojaht. Samal ajal peeti
Türi Noortekeskuse 5. ja Türi Vallavalitsuse
10. sünnipäeva. Fotojahil osalenud 18 võistkonnast kaks olid Aravetelt. Koos neljanda
klassi kodutütarde võistkonnaga “Koduoravad” läks rajale kaasa ka Kadi-Liisi isa
Mairo. Suur tänu talle!
Vanemad kodutütred (11 kuni 12-aastased)
läksid võistlustulle nime all Aravetekad. Ülesandeks oli nelja tunni jooksul kaardi järgi üles
leida 10 erinevat Türi linna olulist paika ning
igas punktis oli vaja võistkondadel lavastada foto, mille teemad olid vanasõnadena ette
antud. Näiteks tuli üles leida Kaitseliidu õuel
olevad meditsiiniautod ja nende taustal lavastada foto teemal “Raske õppustel, kerge lahingus”. Türi Vallavalitsuse infolaua juures tuli
lavastada foto humoorika pealkirjaga “Hiirte
sõjavägi kassi juhtimisel võidab kasside väe,
mida juhib hiir!”. Neil fotodel on Türi vallavanem Pipi-Liis Siemann isiklikult. Veel oli vaja
käia Eesti Ringhäälingu muuseumi, Türi Pü-

Kes saab santi sundida, kui sant ei taha kõndida, vaid sõidab hoopis rongiga.
Võistkond Koduoravad
ha Martini kiriku, võidutule altari, Türi järve
vettehüppetorni juures, staadionil, skatepargis ning Raadiojaama tänaval. Üles tuli leida
ka kitsarööpmeline auruvedur Türi jaamahoone ees.

Pärast piltide tegemist koguneti noortekeskuse juurde, kus ootas maitsev supp, tee ja
kringel. Fotod pandi üles Kodutütarde Järva
ringkonna Facebooki lehele, kus nende poolt
kahe nädala jooksul hääletada sai. Sotsiaalmeedia abil selgusid lemmikud ehk võitjad.
Noortekeskuses jätkus tegevust õhtuni. Toimus lustakas teatevõistlus, massiviktoriin,
esinesid mustkunstnik JPM, Complete Crew
breikarid ning üles astusid DJ ja Vaido MJ
Dance Team.
Oli pikk ja sisukas päev, mille jooksul said
kodutütred paremini tundma Türi linna, näidata loovust ja nutikust, harjutada kaardilugemisoskust ja meeskonnatööd ning lustida. Aitäh korraldajatele!

Eve Kirsipuu

&

Õpetaja Eve Kirsipuu 1. klassi juhatajana

Kes raadiot ei kuula, see uudiseid ei kuule!

(Endise raadiomasti asukohas

Raadiojaama tänaval). Võistkond Aravetekad

Maili Antons

AMBLA VALLALEHT
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Eesti 4H sünnipäevakuul -vahetun idlõbusak !

Mesimummide
tegevused oktoobris
fotodel

Kolmeteistkümnendal

oktoobril tähistas
Noorteühing Eesti 4H oma 24. sünnipäe-

va.

Sünnipäevakuu raames toimus 4H kampaania
„Heategu kodukohas“. 4H klubid üle Eesti tulid kokku, et kinkida heategusid oma sõpradele
ning kogukonnale, näiteks korrastati kodukanti,
abistatikohalikke lasteaedasid jakoole ja tehti veel
palju muud põnevat.
Järvamaa heateokampaania sai alguse 13. oktoobril Aravete Keskkoolis Aravete Noortekeskuse 4H klubi ning koolis tegutsevate skautide
ja kodutütarde korraldatud ettevõtmisega “Vahetunnid lõbusaks”. Esimesel päeval sisustas vahetunde 4H klubi üheskoos tantsiti, jagati infot
ühingu kohta, mängiti osavusmänge programmist “Maal on vahva!” ning pakuti sünnipäevakommi. Teisel päeval sisustasid vahetunde skaudid jakolmandal päeval kodutütred.
Skaudid täitsid vahetunde samuti põnevate
tegevustega. Tublide skautide ja hundude eestvedamisel sorteeriti prügi, visati täpsust, mängiti Järvamaa on Noorteühing Eesti 4H parim piirkond 2015! Palju
mälumängu, arvati ära erinevate tehnikavidinate õnne kõikidele 4haakatele!
marke, võisteldi kotijooksus ja tehti naljapilte erinevate peakatete ja aksessuaaridega. Osalenud õpilastel oli nalja ja
vamaa aktiivse noore tiitli pälvis Laura Lepik Koerust, parima
juhendaja tiitli Kätlin Merisalu ja parima klubi tiitli tema juhenringi jooksmistpalju, ainult vahetunni pikkusest jäi väheks.
Kodutütred mängisid õpilastega kummikeksu ja noolemängu
datav Roosna-Alliku 4H klubi 10 Rubla. Põhjust rõõmustada on
meilgi, nimelt pälvis 4H Järvamaapiirkond üle-eestilise tiitli PAning korraldasid lõbusa teatevõistluse õhupallidega. 10-liikmelised võistkonnad läbisid vahemaa sel moel, et esimene võistleja RIM PIIRKOND 2015! Eesti 4H Aasta piirkond rändkarikas
jooksis ühe palliga, teine võistleja kahe palliga ning viimane ehk on aastaks hoiul Ambla vallas, kus asub nn piirkonna kontor.
kümnes vahetus tegi seda 10 õhupalliSelleaastane pidu oli rahvuslikus stiilis
ga korraga. Ka pealtvaatajatel oli lõbus!
ning maateemaline. Lisaks oma liikmete
Erinevaid tegevusi oli rohkem valmis
tänamisele testiti noorte teadmisi erinemõeldud, aga kuna saalis sai ka tantsida,
vate teraviljasortide tundmises, võisteldi
siis köitis see vahva tegevus paljusid noomaitsevõi kloppimises ja õpiti tundma
erinevaidleivasorte.
ri ning igale poole huvilisi ei jätkunud.
Kummikeks janoolevise.
Tänan kõiki, kes andsid oma panuse
4H sünnipäevanädal kulmineerus 18.
4H sünnipäevakuu tegemistesse. Eriline
oktoobril toimuva tunnustusüritusega
tänu Maili Antonsile, Kristiina Otsale ja
Dea Jürgensile. Tänan Aravete Keskkooli
„Lõikuspidu“, mis sel aastal toimus Jänedal Musta Täku Tallis. Ühingu liikheakoostöö eest!
Annika Rohi
med koos vabatahtlike juhendajatega
4H
Noorteühing
Eesti
Järvamaa
kogunesid kokku erinevatest Eestimaa
piirkonnajuht
paikadest. Pikaajalise traditsioonina toiAravete Noortekeskuse 4H klubi
mus ühine tublide 4H-kate tänamine Skautide päeval said õpilased teha
Sigrikesed juhendaja
aktiivse panuse eest ühingu töösse. Jär- lustlikke pilte erinevate peakatetega
-

Lasteaia kombineeritud spordipäev (võistkondlik)

-

Kuna 4H üks

inglise keelne “H” tähistab “health´i”
ehk tervist, siis sellest lähtuvalt pakutigi peamise
tegevusena kooliõpilastele ühistantsimist

Kodutütarde päev oli täis erinevaid võistlusi ja

Keskmine rühm tegi leivaküpsetajaga leiba

Oktoobris tähistati Aravete Lasteaias Mesimumm leivanädalat.
Nooremas rühmas tehti üheskoos rosinakukleid

osavusmänge

Õpetajate päeva üllatus

Oli

esmaspäev, 5. oktoober õpetajate päev. Parasjagu olime lastega just hommikuringis, kui
meie juttukatkestas vali koputus uksele.
Ust avades nägime oma rühma kevadel lõpetanud
lapsi koos 1. klassi klassijuhatajaga. Kõikidel lilled
käes ja suur tort kaasas, lisaks õpetaja Hedi Kadoveri poolt meisterdatud kaunis kaart heade soovidega.
Sõime üheskoos torti, jõime õunamahla ja tuletasime
meelde mänge, mida alles kevadel koos mängisime.
Lõpuks tegime ühispildi endiste ja praeguste meie
-

rühma lastega.
Meile ei meenu, et kunagi oleks kooliklass niisugust vahvat üllatust teinud oma endisi sõpru jaõpetajaid nende tähtsal päeval vaatama jaõnnitlema tulnud. Täname väga selle meeldivakülaskäigu eest!
-

Õpetajad Malle, Ene, Margit

I klassi õpilased ja vanema rühma lapsed koos õpetajatega
lasteaias õpetajate päeval. Foto: HediKadover

Vanem rühm käis Seidla tuulikus leivajahu tegemist vaatamas
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Päkapikkude

Koolivaheaja vahvatest sündmustest!

lustakad
seiklused
Ambla
Kiigelandis!

Ambla vallas pakKoolivaheaeg
kus noortele mitmeid huvita-

Jõuluvana

hõivatud jõulueelsete
toimetustega ja nii otsustavad lustakad päkapikud Jepe ja Pepe ise oma
aega sisustada.
Lastega koos võetakse ette palju põnevat. Tutvutakse jõuluvana hobustega ja
teiste lemmikloomadega (Eesti maatõugu veis Tore, lihaveis Seitsmeke, küülikud Tupsu ja Tuti, erinevat tõugu kuked
ja kanad). Piilutakse jõuluvana töötuppa
ja uudistatakse saaniparki ning testitakse saanisõitu. Poni Kallyga saab ratsasõion

misainet, inspiratsiooni ning hetke ise-

endasse vaadata.
21.-22. oktoobril pakkisime taas noored bussi peale. Jäneda koolis toimus
4H sügislaager, mis korraldati koostöös Jäneda JAH klubi, Aravete Noortekeskuse ja noortekeskuse 4H klubiga
Sigrikesed. Kuni 13aasastele noortele
toimunud laagris olid tol korral läbivateks teemadeks- maal on vahva, indiaka,
tuslik. Lisaks erinevatele loengutele sügis ja halloween! Nagu 4H eesmärgiks
on kaasata tegevusse ka sõpru, siis osaleõpiti orienteerumismängudes tundma Koeru alevikku ja mõisa ajalusid ka sel korral laagris need noored, kes
gu, läbi tutvumismängude saadi uusi ei kuulu 4H organisatsiooni. Suur tänu
sõpru üle-eesti ning teise päeva õhJäneda 4H juhendajale Margit Vijarile,
tuprogrammi raames osaleti maskiJäneda noortele ja koolile sooja vastuballil. Suur tunnustus 4haakatele ja võtu eest. Aitäh Hoogla talu perenaisele
teistele Ambla valla noortele, kes ühe Piret Pihelile, kes meid oma kodus lahsõbraliku meeskonnana üritusest osa kelt vastu võttis ning bussijuht Ennole.
võtsid! Usume, et saite sellest akadeeAitäh Merle Samasonile ja Aravete 4H
miast palju inspiratsiooni ja mõtteid noortele Gerli Priilinnale ja Kristiina
omaalgatuslikeks ettevõtmisteks!
Serjoginile töötubade juhendamise eest.
Pühapäeval, 18. oktoobril sõitsid Rohkem pilte ja infot NÜ 4H Järvamaa
juba 4haakad edasi järgmisele ürituse- piirkonna FB lehelt!
le Jänedal Musta Täku Tallis toimus
Kui Aravete Noortekeskuse ruumid
rahvuslikus stiilis 4H tänu- ja tunnus- olid vaheajal majast väljas toimuvate
tusüritus Lõikuspidu.
sündmuste tõttu suletud, käis Ambla
20. oktoobril toimus noorsootööNoortekeskuses usin ettevalmistus järtajatele, õpetajatele ja lapsevanematejekordseks Ambla valla Noortepäevaks.
le Paides Järvamaa Rajaleidja Keskuse
23. oktoobril toimuski Ambla kulpoolt korraldatud koolituspäev ehk tuurimajas Ambla valla Noortepäev
akadeemia “Iga inimene heliseb”. “Targad ja terved”. Päev algas mänSeal osalesid ka meie valla noortega guga Julged ja osavad”, seejärel toitöötavad isikud. Kõigi osalejate nimel musid erinevad töötoad, õhtu lõpetas
saab öelda, et päev andis palju mõtleühine tordi söömine, fotojahil osalejavaid tegevusvõimalusi.
16.-18. oktoobril sõitsid 14 Aravete ja Ambla noort koos noorsootöötajaga Koeru, kus toimus üle-eestiline
4H Sügisakadeemia 13+ noortele. Kahe 4H noore Laura Lepiku
ja Brigita Ivanova korraldatud sündmus oli nii õpetlik kui ka meelelahu-

-

proovida. Mängitakse jõulumänge,
maitstakse piparkooke ja juuakse võlutu

teed.
Üritus kestab 2,5 tundi. Pilet koos saa-

-

10 EUR inimese kohta. Grupi
suurus vähemaltkuus inimest. Kindlasti

nisõiduga

vajalik eelnev registreerimine!
Info ja registreerimine tel: 511 3237
või e-post:

anu.valdmaa@mail.ee.

Oleme avatud 07.12 23.12.2015 kell
11.00-14.00. Ambla alevik Jõe 19.
Anu Laansalu ürituse korraldaja
-

Sügislaagris Jänedal toimus vahva halloweeni pidu. Nimelt, mis
on ühist 4H-l ja halloweenil?Vastus: mõlemad on Ameerikas
väga populaarsed!

Eesti Spordimuuseum
otsib jalgpallipärandit
Seoses

Ambla valla esindus Koerus toimunud üle-eestilisel 4H
sügisakadeemias
te tunnustamine ja disko. Noortepäene-Mai Türkelit. Korraldaja Natalia
val osales 48 noort. Suured kiidu-ja Medvedeva poolt eriline tänu noortänusõnad päeva korraldajatele Nasootöötaja Annika Rohile, kes oli üritalia Medvedevale ja teda abistanud tusel toeks kuni päeva lõpuni. Aitäh
noortele: Janeli Kirsi, Sofia Prints, noortele, kes aitasid maja korda teha.
Peale noortepäeva toimus AmbAgnes Mikson ning Liisbet Uutar ja
Mari-Liis Ojaniit. Tänusõnad ka tööla Noortekeskuses ööbimisega filmitubade juhendajatele: Ingrid Brok öö. Kuna Ambla Noortekeskusel oli
10. oktoobril sünnipäev, said noored
(loovtuba), Lembit Rosina (käitumise õpituba), Triin Väin (tantsu töötukätte kaua oodatud sünnipäevakingi!
ba), Sirle Aava (hügieenituba), Ruth Nimelt saab nüüd ka Ambla noorUutar (kokanduse töötuba). Tänatekas tantsida ja mängida erinevaid
me abi eest veel Robert Pukki Ambmänge xbox 360 kinect konsooliga!
la puidust, OÜ Kirsimari, AS Kuma, Ambla valla noorsootöötajate nimel
Annika Rohi
Aravete Kardi- ja vabaajakeskus, An-

Noortepäev tõi koolivaheajal Amblasse kokku ligi 50 noort!

MEELIS-BAND (kitarrid & vokaalid) põhiliselt 80.- 90.
aastate hoogsat retromuusikat esitav tantsuansambel, mis sobib kokkutulekule, sünnipäevale, pereõhtule, pulma... Kogu
esitus tuleb eestikeelsena, ehedalt ja otse, mis annab erinevas
vanuses peolistele võimaluse tuntud lugude järgi tantsida,
kuulata jakaasa laulda.
Pika ja sisuka esinemisaja sees on jätkuv koostöö OÜ
Truvalo, Ambla Vald, Aravete Kultuurimaja, Tapa Kultuu-

2016. aasta suvel avajalgpallinäituse ja muuseumi kogude täiendamisega otsib spordimuuseum jalgpalliga
seotud esemeid 20. sajandi esimesest poolest.
Vaatamata jalgpalli suurele populaarsusele Eestis enne II maailmasõda ja Nõukogude okupatsiooni algusaastatel on sellest
ajaperioodist tänaseks säilinud
võrdlemisi vähe jalgpallivarustust.
Kui kellelgi leidub tollest ajast näiteks omaaegsete mängumeeste putsasid, särke, palle või
ka teisi esemeid (diplomid, dokumendid, autasud, postkaardid, märgid, fotod), siis palume
teid lahkelt muuseumiga ühendust võtta. Ühtlasi on oodatud omaaegsete jalgpallimängijate kirjapandud meenutused, kirjavahetus jms. Esemetest lähtuvalt on võimalikkokkuleppel
nii nende ajutine laenamine kui ka säilitamine muuseumi kogudes.
Ühendust võib võtta ka hilisema perioodi esemete korral, millel on oluline tähendus Eesti jalgpalli ajaloo seisukohalt.
Kontaktid:
Eesti Spordimuuseumi arendusjuht Siim Randoja (siim@spordimuuseum.ee, 730 0758)
Eesti Spordimuuseumipeavarahoidja Kaarel Antons (kaarel@spordimuuseum.ee, 730 0771)
tava

Eesti Spordimuuseum

Rüütli 15, Tartu
Infotelefon: 730 07 50
E-mail: info@spordimuuseum.ee
www.spordimuuseum.ee

–

rikoda, Vaksali Trahter (Tapa), Tarekese Pubi (Tapa), Rakke
Kultuurikeskus, Nuustaku Pubi, Pühajärve Puhkekodu, Katariina Kelder (Rakvere), Berliini Trahter (Rakvere), Jäägri
Villa (Albu)…
Ansamblitega
Svips, Singapur, Taas, Mahe, Kolm
Soovi, Nööp, Günf, Mi Amor
Õhtu/päevajuhtide
Arlet Palmiste, Kristjan Annuk, Aivo Toomistu, Jaanus
Kõrv aka Küla Karla
Tantsuklubi ”ROSA
–

–

…

…

VERDE”,

”FEMME”

tantsutüdrukute…
ja
veel paljude toredate
inimestega.

Kohale tuleme teie
kutsel ja eelneval kokkuleppel oma trantspordi,
helitehnika ja pillidega.
Kutsuge ikka oma
sisustama
peoõhtut
MEELIS BAND Järvamaalt hea kvaliteet ja
hind tasakaalus.
Kohtumiseni!
-

–
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Valla

spordielust

Oktoobrikuu spordisündmused
Eesti

jalgpallimeistrivõistluste

III

liiga idatsoonis mängis Ambla Vallameeskond oma viimase selle hooaja
kodumängu 3:3 viiki FC Järva-Jaani
meeskonnaga, kusjuures külalistel õnnestus viigivärav lüüa alles kohtumise üleminutitel tänu kohtuniku poolt
antud ebamäärasele penaltile. Kogu
hooaja viimase kohtumise pidas Ambla Vallameeskond võõrsil JK Rakvere
Tarvas II meeskonnaga, kus tuli vastu võtta valus 3:5 kaotus. Ambla Vallameeskond lõpetas hooaja eelviimase, 11. kohaga ja III liigast IV liigasse
langemisega. Ka eelmine hooaeg III
liigas lõppes sama kohaga, kuid võrreldes eelmise hooajagakoguti sellel hooajal 8 punkti enam. Plusspoolele tuleb
kindlasti kanda ka kodumängude võidud meie tsooni 2 parema, FC Forza
ja Narva United meeskondade üle, kelle tugevusest räägib fakt, et mõlemad
võistkonnad said järgmiseks hooajaks
õiguse osaleda Eesti MV II liigas. Kahjuks ebaõnnestusid meie meeskonnal
mängud just lähikonkurentidega, kust
punktisaak jäi väga napiks. Häirivalt
palju kogus meeskond ka kollaseid ja
punaseid kaarte, olles kaartide arvult
III liiga 48 võistkonna arvestuses esikolmikus. Need asjaolud saidki kokkuvõttes määravaks, miks tuli leppida liigast väljalangemisega. Hooaja eesmärk
liigasse püsima jääda jäi küll täitmata,
kuid siiski võiks meeskonna esinemisele panna rahuldava hinde, sest olime
liiga üks nooremaid võistkondi ja kooliraha kogemuste ja oskuste omandamiseks tuli kahjuks taas maksta, kuid
mängud tugevate vastastega (kohati ka
väga kena mängupildiga) annavad loojärgmiseks hooajaks on meeskond kvalitatiivse hüppe paremuse ja
stabiilsuse poole teinud. Siinkohal tatust, et

sub meenutada Ambla Vallameeskonesinemisi Eesti meistrivõistlustel

na

eelnevatel hooaegadel: 2010 IV liiga E divisjoni viimane, 12. koht; 2011
–IV liiga E divisjoni 7. koht; 2012
IV liiga E divisjoni III koht ja üleminekumängudega võidetud koht järgmise hooaja III liigas; 2013 III liiga
E divisjoni 6. koht; 2014 III liiga E
divisjoni 11. koht. Sellel hooajal koguti 5 võidu, 2 viigi ja 15 kaotusega 17
punkti. Järgmisel hooajal jätkab Ambla Vallameeskondkoostööd Paide Linnameeskonnaga ja on endiselt Paide
Linnameeskond II duubelvõistkond.
Muutuda võib ainult võistkonna nimi,
sest lisades Ambla Vallameeskonna nimele Paide LM avaneb meie mängijatel
võimalus osaleda ka Paide Linnameeskond II koosseisus tasemelt kõrgema
liiga mängudes ja Ambla Vallameeskond saab omakordakasutada ka Paide
–

–

–

–

mängijaid oma liigamängudes
(vastavalt juhendile meil sellel hooajal
see võimalus puudus).
Lõppenud hooaja eest tänanAmbLM II

la Vallameeskonna nimel Ambla
jalgpalliveterane ja teisi andunud
jalkafänne, kes kodumängudes meie
meeskonnale hooaja lõpuni oma toetuse andsid. Tänan ka AS Kuma, kes
pani pealtvaatajatele meie kodumängudel välja Kuma ristsõnu ja Ambla Lasteaed-Põhikooli, kelle ruume
saime kodumängudel kasutada. Tänan ka meeskonna uue mänguvormi soetamisel Weber Saint-Gobain
Ehitustooted AS-i ning Premium
7 Märjandi tanklat, kes aitas kütusega pikki välissõite organiseerida.
Ja kindlasti jääb hooaega positiivselt
meenutama ka kena jalgpallipäev augustikuus Amblas koos rohkearvulise

publikuga, jalgpallipäeva külalistega,
hinnaliste eriauhindadega ning põnevate tegevuste ja mängudega.
Sisehooajaks ja uueks välishooajaks
valmistumine algab Ambla Vallamees-

konnal novembrikuus Kalmer Klettenbergi juhendamisel laupäeviti kell
14.00-16.00 Aravete Spordihoones.
Taas alustab ka Ambla Külaliiga
4-etapiline seeriavõistlus saalijalgpallis novembrist kuni märtsikuuni.
4 etapi kokkuvõttes kõige rohkem
punkte kogunud võistkond kuulutatakse kevadel võitjaks. Kui mõni
jalgpallihuviline soovib turniirilkaasa lüüa, siis peaks ta liituma loodavate võistkondadega või tegema lausa
oma tiimi. Aega registreerimiseks on
kuni 18. novembrini ja 1. etapp toimub laupäeval, 28. novembril algusega kell 11.00.
Eesti meistrivõistlustel korvpallis
on I

liigas jätkumas alagrupikohtu-

mised. Ambla Spordiklubi meeskond
alistas Järvamaa derbis võõrsil Paide
Viking Window meeskonna 78:68
(Peeter Kraavik 19, Roland Prii 14
ja Oskar Tammejõe 12 punkti), kaotas võõrsil Betoonimeister/Tskk/ SK
Nord meeskonnale 78:85 (Rauno
Tikko 14, Mario Hamburg 13 ja Taavi Leinart 11 punkti), võitis kodus
TÜ/ Rock II meeskonda 76:66 (Kevin
Puntso 19, Peeter Kraavik 12 ja Erkko Linnas 10 punkti) ja BC Kalev II
meeskonda 85:81 (Peeter Kraavik 17,
Rauno Tikko 14 ja Erkko Linnas 12

punkti).
mängitud põhiturniimängudest pooled, siis jagab Ambla SK meeskond oma alagrupis 3 võidu
ja 3 kaotusega 3.-5. kohta. Novembris
ja detsembris on Ambla Spordiklubi
meeskonnal Aravete Spordihoones 4
kodumängu.
Eesti karikavõistlustel korvpallis
Kui

on

ri

tuli ka sellel aastal 1/8 finaalis kahel
korral alistuda meistriliiga klubile. Kui
üleeelmisel aastal oli vastaseks Tallinna
Kalev, eelmisel aastal Rakvere Tarvas,
siis sellel aastal tuli loosi tahtel kohtuda Valga/Valka Maks&Moorits mees-

konnaga.

Vastane oli mõlemas kohtu-

Prints. Võistluse korraldusliku

mises meie meeskonnast siiski kindlat

õnnestumise

üle võites 101:82 ja 99:71 ning nii tuli
meie meeskonnal taas selles sarjas leppida 9.-14. koha jagamisega. Kokku
osaleb Eesti karikavõistlustel korvpallis 26 võistkonda.
Septembrikuu viimasel päeval toimus Kangrumäel ülemaakonnaline

Marta Kondast, Helle

jooksukross kooliõpilastele.

Võist-

luse korralduslik pool langes Ambla vallale ja Aravete Keskkoolile, kes
koostöös Järvamaa Spordiliiduga selle ürituse ka läbi viisid. Kokku osales
277 jooksjat peaaegu kõikidest maakonna koolidest. Koduradadel esinesid
hästi ka Aravete Keskkooli ja Ambla
Lasteaed-Põhikooli õpilased. Individuaalselt tulid Järvamaa koolinoorte
meistriteks Aravete KK õpilased Jarmo
Kaasiku ja Enel Tubin. Esikolmikusse
oma vanusegruppides jooksid veel Kirke Jamnes, Aron Ott, Aiki Jalakas, Anni Jalakas, Kaidy Kaasiku, Stener Raaper, Cärolin Rajasaar ja Jörgen Vikat.
Ambla Lasteaed-Põhikooli õpilastest
saavutas kooli parimana II koha Otto

Kirspuud,

eest

Lepsi, Heiki

Aravete Keskkooli kokkasid

ja kõiki kohtunikke, kes võistluse õnnestumisele oma panuse andsid.
ja terviserada
Kangrumäe
on valgustatud igal õhtul õhtuhämarusest kuni 21.00-ni. Uuendusena on sellel hooajal samadel aegadel
valgustatud ka Kangrumäe laululava

suusa-

piirkond.
Alates 7. novembrist on Aravete
Spordihoone avatud ka laupäeviti
kella 13.00-st -16.00-ni.
Alates 9. novembrist on Ambla
valla noortel (nii poistel kui ka tüdrukutel) jalgpallihuvilistel võimalus
osaleda lisaks treeningutele Tapal
ka kord nädalas esmaspäeviti kella
14.30-st kuni 15.30-niAravete Spordihoones. Trenni ootame kõiki huvilisi alates lasteaiast kuni 5. klassini.
Treeneriks on Paide Linnameeskonna noortetreener Kalmer Kletten-

berg.
Leo Matikainen

SPORDIINFO NOVEMBRIS
05.11 kell 19.00 L-Virumaa Rahvalii-

26.11

ga võrkpallis, Ambla SK SVK I Aravete SH-s
06.11 kell 19.30 Eesti MV korvpal-

liiga võrkpallis, Ambla SK

–

lis, Ambla SK Kohila/Eesti Telekom/
Webware Aravete SH-s
–

08.11
kell
12.00
Suusatajate
SJ+kepikõnni 5.etapp Kangrumäel
11.11 kell 20.00 L- Virumaa Rahvaliiga võrkpallis, Ambla SK Tapa JVBr
Tapal
15.11
kell 10.00 Kõrvemaa KV 2.
etapp lauatennises, Aravete sügisturniir Aravete SH-s
20.11 kell 19.30 Eesti MV korvpallis, Ambla SK Paide Viking Window
Aravete SH-s
–

–

kell 18.30 L-Virumaa Rahva–

Simuna

Aravete SH-s

27.11 kell 19.30 Eesti MV korvpallis, Ambla SK Betoonimeister/Tskk/
Nord Aravete SH-s
–

28.11 kell 12.00 Ambla Külaliiga SV
saalijalgpallis, 1 .etapp Aravete SH-s
01.12 kell 19.00 L-Virumaa Rahvaliiga
võrkpallis, Ambla SK Tamsalu Tam–

salu SH-s
01.12 kell 20.00 Eesti MV korvpallis,
Ambla SK TÜ/Rock II Tartus
november Eesti MV korvpallis, Ambla
SK KK Räpina Kotkad Räpinas
november Järvamaa KV võrkpallis
–

–

Tule Aravete spordihoones
toimuvale PowerFit rühmatreeningule ja treenimekoos!

ARAVETE KULTUURIMAJAS
Mis

asi see on? Powerfiti

põhieesmärk

lihaste vastupidavuse arendamine.
ole aeroobikatreening ega sisalda sammukombinatsioone. PowerFit sobib nii alles
liikumisharrastusega alustajatele kui ka juba
kogenud treenijatele. Lisaks saad hea rühi,
parandad oma südame ja veresoonkonna seisundit ning põletad kuni 600 kcal.
Powerfit ei kasvata lihaseid suuremaks, vaid
parandab nende töövõimet. Treeningvahendiks on igaühel isiklik väike kang, milleraskuse
saab seada endale sobivaks 2-52kg piires. Treening kestab 60 minutit ja ükshaaval treenitakse läbi kõik suuremad lihasgrupid: jalad, rind,
selg, käed, õlad, kõht. Üht lihasgruppi treenitakse 4-5 minutit, selleks spetsiaalselt valitud
muusika saatel, mis aitab hoida tempot. Harjutusi tehakse erineva tempoga, et koormus oleks
vahelduv. Treener teeb kogu kava ise kaasa, samal ajal juhendades. Treeningus ei kasutata
keerukaid koreograafia elemente või sammukombinatsioone.
Esimest korda treeningule tulles võid tunda
ootusärevust ja hirmu raskuste ees, kuid tavaliselt kaovad need niipea kui kangi kätte haarad ja kogu kehas mõnusat koormust tunned.
on

See ei

Et mitte üle

pingutada, tuleb alustada väikeste

—

sein© aasia viimane vi jamüökl

raskustega, tasapisi koormust suurendades. Iga
korraga tunned, kuidas jõudu ja vastupidavust
on jälle juurde tulnud, toonus on paranenud
ning treeningust

on

saanud healoomuline sõl-

tuvus.
•

•

•

•

Mugavad treeningriided.
Saalitreeningu jalatsid.
Veepudel ja väike rätik.
Ja loomulikult hea tuju.
Rühmatreeningud toimuvad

Aravete spor-

dihoones:

esmaspäeval kell 18.50 treener Diana; teisipäeval 19.00 treener Katre; kolmapäeval
Diana; reedel kell 18.00 ja pühapäeval kell 16.00 treener Katre. Treeningus

18.50

treener

osalemiseks liitu Facebookist Trenniässad
grupiga või võta ühendust Diana 5332 2939
või Katrega 503 2456. Vajalik on kindlasti
etteregistreerimine lihtsal põhjusel, treeningus kasutatavaid kangikomplekte on 17 ja koha
broneering eelnevalt on sel juhul osalejale oluline, et kindlustada omale treeningvahend.
Tule löö meiega kaasaja sa ei kahetse!
Katre Mägi

poole

tänan Raido Rohit,

TERETULEMASTI

_V

V

Laste ja täiskasvanute

hooajakaup

MAKSED SULARAHAS
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JUMALATEENISTUSED EELK AMBLAMAARJA KIRIKUS

Õnnitleme novembrikuu
eakaid sünnipäevalapsi!
VIRVE LELL 85

AIN RAUDNA 78
JUTA AINUMÄE 78
MATIVEERSALU 77
TAIMI ENDJÄRV 76
MARET ADRAT 75

KALJU-ELMAR JAANISOO 85
TAIMI PARRA 85
VAIKE SILLUSTE 84
MARE PÄRNIK 81

TOIVO RELLO 80
EVI FELS 80
VELLO RAJU 79

ESTER TRUU 74
MATIRAUDSEPP 72

Pühapäeval, 8.novembril kell 12
24.pühapäev pärast nelipüha
armulauaga/ Isadepäev
Teenib Anna koguduse õpetaja

1.advendipühapäev armulauaga

/Kirikuaasta algus.
Pühapäeval, 6.detsembril kell 12
2.advendipühapäev armulauaga.

Lea Heinaste.

2.advendipühapäev

Pühapäeval, 15.novembrilkell 12
Kirikuaasta eelviimane pühapäev
armulauaga
Kohvilaud pastoraadis.
Pühapäeval, 22.novembril kell 12
Igavikupüha/Kuningas Kristuse
püha armulauaga
Mälestame lahkunuid.
Pühapäeval, 29.novembril kell 12

Teisipäeviti ansambli proovid
pastoraadis kell 18.
Pühapäevakool 15. ja 29.
novembril kell 10.30 pastoraadis.

armulauaga.

Koguduse liikmemaksu saab
tasuda ka panga kaudu:
EELK Ambla Maarja kogudus
EE732200001120132569.

Ostan nõukaaegse lihvitud merevaigust kee, maksan kuni 500 eurot.
Tel: 5871 0351.

10.11 kell 14.00-15.00 Aravete kultuurimajas RAHVUSLIKU MOTIIVIGA kardiganide,
retuuside, tuunikate, pükste, sallide, jne SOODUSMÜÜK!
Tooteinfo koduleht www.ethel.ee. Lisaks bambus sokid, retuusid, aluspüksid, jne!
NB! Mõtteid saabuvateks jõulukingitusteks!

EAKATE KLUBI VOKIRATAS AVALIK PEOÕHTU
ARAVETE KULTUURIMAJAS
Laupäeval, 28.11.2015kell 14.00-18.00. Peoõhtu veedame Ambla
Näitering ANNE ja MEELIS-BAND seltsis.
Pilet 4 eurot. Kohtade broneerimiseks ja peost osavõtjate arvu täpsemaks teadasaamiseks

palume tasuda hiljemalt 23. novembriks: Amblas Mare Pärnik, Käravetel Valentina Lumiste,
Maarjamõisas Helmi Mändmaa, Aravetel Aita Paap, Helle-Leonide Anton või Kultuurimaja lahtioleku aegadel Helle Leps.
Buss väljub: Roosnast 13.00,Amblast 13.15,Käravetelt 13.30 ja Maarjamõisast 13.40.

Helle-Leonide Anton
Kontakttelefon: 5623 1206

www.laulasmaa.ee

www.euroopa.ee

www.seaporthoteltallinn.com

spaa-ja konverentsihotell on kaunis looduses männimetsa vahel, mere ääres
asuv rohkete võimalustega spa hotell, kus on lisaks majutusele vee-ja saunakeskus, ilu-ja
spaakeskus, restoran Wicca, kohvik Kohwicca ning mitmekülgne konverentsikeskus.
Laulasmaa spaa-ja konverentsihotell kuulub BBH Hotel gruppi, mis opereerib lisaks kahte
mereäärset hotelli Hotell Euroopa ning Tallinn Seaport Hotel. Grupp pakub tööd ligi 250-le
inimesele. Tutvu meiega veebiaadressil www.laulasmaa.ee.
Laulasmaa

Raamatupidamisteenused

RünekOÜ

Kontor asub
Söögitoas

Tel 5624 1844 Kirsimari

www.riinek.ee

–

JÄRVAMAA NAISTE TUGIKESKUS

Laulasmaa spaa-ja konverentsihotell ootab oma kollektiiviga liituma

SÄRASILMSEID
TOITLUSTUSTEENINDAJAID
~

Sinu ülesandeks on hotelli restoran Wicca ja kohvik Kohwicca kvaliteetse ja
kõrgetasemelise klienditeeninduse tagamine ning toitlustustellimuste korrektne ja
viisakas täitmine.

~

~

~

Oled sobiv kandidaat, kui omad varasemat töökogemust toitlustusteenindajana, oled
hea suhtlemisoskuse ning pingetaluvusega. Oled täpne, aus, lojaalne, paindlik, valmis
töötama meeskonnas. Omad elementaarseid oskuseid töötades arvutiga. Suhtled
eesti ja inglise keeles.
Kasuks tuleb soome keele ja/või vene keele oskus suhtlustasemel.
Omalt poolt pakume tööd toetavas ja sõbralikus kollektiivis, võimalust teenida
lisatasu müügilt, kaasaegseid töötingimusi ja töövahendeid, ööbimisvõimalusi
tööpäevadel, vee-ja saunakeskuse kasutamise võimalust, soodsat omapere toitlustust
ning teisi oma töötaja soodustusi.
Ootame Sinu elulookirjeldust CV Keskuse portaali vahendusel või e-maili
aadressil laura.pirn@youroffice.ee.
Lisainfot küsi julgelt: Laura Pirn, e-mail laura.pirn@youroffice.ee

Pakume vägivalla all
kannatavatele naistele tasuta
*
*

juhtumipõhist nõustamist
psühholoogilist nõustamist
turvalist varjupaika
Helista 24/7 telefoni! 5813 3755 või kil juta

jarvanaistekeskus@gmail,com
www.jatvanaistetugi.ee.
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AMBLA

VALLALEHT

Väljaandja: Ambla Vallavalitsus
Lai 22, Ambla 73502 Järvamaa
Tel/faks 383 4038, GSM 5343 7580
info@ambla.ee; www.ambla.ee. Toimetaja: Annika Rohi
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Tehniline teostus:
Kalurileht. Tel 5649 5252;
kalurileht@gmail.com;
www.kalurileht1.ee

