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SISUKORD:
ülevaade jaanuarikuu volikogust 2016.aasta eelarve on vastu võetud aravete kardikeskuse üürilepingust
amblavallas töötab alates jaanuaristheakorra-ja keskkonnaspetsialist
aitame pagariproua lavale!
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Palju õnne sünnipäevaks,
Eesti Vabariik!
Eesti on me isamaa,
loodud vaeva, verega.
Kodupind, see meile kallis,
keel on kuldse kõlaga.
Rahvas julge, võitlusvalmis,
seisma jäägu vabana!

Eesti jääb me isamaaks,
Meri tema põhjaraaks.
Ei siin puhka tormist rannad,
Palju tuleb võidelda.
Hoidke lippu, vaprad vennad,
Sini-m usta-v algega!

J. Remmelgas
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Admiralimatk tähistab sel aastal juubelit!
veebruaril
Pühapäeval,
taaskord võimalus kõndida ad21.

on

miral Johan Pitka mälestuseks Jalgsemalt, admirali mälestuskivi juurest, Peetrisse. Sellel aastal toimub
matk jubakümnendat kordaja tähistatakse juubelit. Juubeliga seoses on
avatud näitus Kareda vallamajas eelmistest matkadest, Admiral Pitkast
ja Kaitseliidu tegevusest. Facebookis
on avatud matkale pühendatud leht
Admiral Johan Pitka mälestuseks
pühendatud rahvamatk.
Matka pikkus on nagu alati ligi 20
km, kellele see liiga pikk tundub, saab
matkaseltskonnaga liituda Järva-Jaani kultuurimaja juurest alates kella
10:30-st. Neile on matkatee pikkus ligi 13 km. Kultuurimaja juurde organiseerivad osalejad ennast ise. Neile, kes
alustavad admirali mälestuskivi juurest
pakutakse transporti Peetrist. Oma
transpordi saab jätta Peetri kiriku parklasse, kuhu peale 20 kilomeetri kõndimist tagasi jõutakse. Kell 9:00 väljub
-

Kaitseliidu Järva maleva korraldatud
transport matka algusesse. Transpordi
vajadusest palutakse eelnevalt registreerimisel teavitada.
Järva-Jaani ja Kareda valla piiril pakutakse matkalistele kosutavat kuuma
teed ja pirukaid, lõpp-punktis saab keha
kinnitada sooja supiga. Selleks, et kõndimine lõbusamalt läheks korraldavad
Järva maleva vabatahtlikud matkarajal
lõbusaid ülesannete punkte ja toimub
ka matka viktoriin, mis eelmisel aastal
alguse sai. Matka viktoriini auhinnakorvikese on välja pannud Järva Maavalitsus. Järva-Jaani ja Kareda valla piiril pakutakse matkalistele kosutavat kuuma
teed ja pirukaid, lõpp-punktis saab keha
kinnitada sooja supiga.
Selleks, et kõndimine lõbusamalt
läheks korraldavad Järva maleva vabatahtlikud matkarajal lõbusaid ülesannete punkte ja toimub ka matka viktoriin, mis eelmisel aastal alguse sai.
Matka viktoriini auhinnakorvikese on
välja pannud Järva Maavalitsus.

Matkalistel soovitatakse selga ja jalga panna ilmastikule sobivad riided ja
jalanõud. Kaasa võib võtta termosega
sooja jooki ja suupisteid. Kui jõud teekonnal raugema peaks, siis saab matkaliste sabas liikuva väikebussiga lõpp
peatusesse minna, veidi bussis jalgupuhata, vajadusel esmaabi saada. Kedagi
maha ei jäeta ja kõik osalejad aidatakse
teekonnaltPeetrisse.
Andmaks matkale admiral Johan
Pitka auks rahvuslikku hõngu, paluvad korraldajad võimalusel kaasa
võtta rahvuslippe või –lipukesi.
Matka osalustasu on 1 euro, mis
tasutakse lõpp-punktis, Peetris. Kaasa tuleks võtta ka eelnevatelt admirali matkadelt saadud matkakaart, kõik
templiga varustatud kaardid osalevad
loosimisel. Matkakaart antakse ka kõikidele osalejatele, kes esmakordselt rada läbivad. Nende vahel, kes on osalenud kolm või enam korda, loositakse
välja sepistatud Admiralimõõk.
Matka osalustasu on 1 euro, mis tasu-

takse lõpp-punktis, Peetris. Kaasa tuleks
võtta ka eelnevatelt admirali matkadelt
saadud matkakaart, kõik templiga varustatud kaardid osalevad loosimisel.
Matkakaart antakse ka kõikidele osalejatele, kes esmakordselt rada läbisid.
Matkaliste eelregistreerimine lõpeb 15.
veebruar kell 8:00. Kirja saab panna
kas Järva Maleva telefonil 717 9749 või
e-posti teel: urmas.piigert@kaitseliit.ee.
Eelregistreerimisel anda teada transpordi vajadusest Peetrist Jalgsemale.
Nende vahel, kes on osalenud kolm
või enam korda, loositakse välja sepistatudAdmiralimõõk.
Matk toimub kümnendat korda ja
on liikumissarja “Liikumist ja sportimist harrastav Järvamaa 2016” II
etapp. Esimene admiralimatk toimus
18. veebruaril 2007. aastal. Matka
mõtte algatajaks oli toonane Järva Maleva staabiülem kapten Vello Pops.
Matka eesmärk on meenutada Järvamaa ühte kuulsamat meest, tugevdadakodanike ühtekuuluvustunnet ning

Foto: Internet
propageerida liikumist ja sportimist

Järvamaal.

Matka korraldavad Kaitseliidu Järva
malev, Naiskodukaitse Järva ringkond,
NoorteKotkaste Järva malev, Kodutütarde Järva ringkond, Järva Maavalitsus Järva-Jaani ja Kareda vallavalitsus
ja Järvamaa Spordiliit.
2015. aastal osales matkal 474 inimest.

TERE TULEMAST!
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Ambla valla 2016. aasta eelarve

Vallavolikogust
.jaanuar 2016 istungil:
21

1. Otsustati kinnitada Ambla vallavolikogu 17.12.2015 istungi protokoll;
2. Otsustati kinnitada revisjonide korraldamiseks Ambla
Vallavolikogu revisjonikomisjoni 2016. aasta tööplaan;
3. Otsustati kinnitada Ambla
Vallavolikogu 2016.a tööplaan;
4. Otsustati kehtestada määrus „ Ambla valla 2016. aasta eelarve kinnitamine”;
5. Otsustati kinnitada Ambla valla teenetemärgi kavaleriks aastal 2016 ja anda Ambla valla teenetemärk Els
Puolokainen`le. Teenetemärgiga kaasnevaks preemiaks on
1000 eurot. Palju õnne!
6. Otsustati, et Ambla Vallavalitsus taotleb munitsipaalomandisse alljärgnevad Järva maakonnas Ambla vallas asuvate kohalike teede alune maa: Maaüksus Põllu tänav, asukohaga Aravete alevik, maaüksus Preediku tänav, asukohaga
Aravete alevik, maaüksus Matsi tee, asukohaga Aravete alevik, maaüksus Kangrumäe tänav, asukohaga Aravete alevik,
maaüksus Hobukopli tänav, asukohaga Aravete alevik, maaüksus Allika tänav, asukohaga Aravete alevik, maaüksus Põllu
tee tänav, asukohaga Kurisoo küla;
7. Otsustati tasuta võõrandada Eesti Vabariigile, Maanteeameti kaudu, Ambla vallale kuuluva maaüksuse, aadressil Ambla vald, Ambla alevik, Pikk tn 27, katastritunnusega
13401:001:0045, jagamise käigus eraldatav maaüksus, ligikaudse suurusega 30 m2;
8. Otsustati kooskõlastada Aravete Lasteaed Mesimumm
sisehindamise aruanne sisehindamise perioodi 2012/2013
kuni 2013/2015 õppeaasta kohta. Aruandes on kajastatud
lasteasutuse tegevuse tugevused ja parendusvaldkonnad.
9. Otsustati kehtestada määrus “Aravete Lasteaed Mesimumm arengukava 2016-2021 kinnitamine”;
10. Otsustati muuta Ambla Vallavolikogu 16. mai 2002
määrust nr 15 “Sünnitoetuse määramise ja maksmise korra
kehtestamine”( RT IV, 08.05.2013, 27). Ühe muudatusena
kehtestati toetuse suuruseks 450 eurot. Määruse muudatust
rakendatakse alates 01.01.2016.a.
11. Infod:
1) Kuulati informatsiooni Ambla vallale laekunud haldusterritoriaalse korralduse muutmise ettepanekust, mille on teinud Tamsalu Vallavolikogu. Ettepanekut arutatakse ja otsus
tehakse järgmisel istungil.
2) Kuulati vallavanema informatsiooni Kardiraja üürilepingu
tingimuste täitmisest.
Ilusat vastlakuud soovides
Harri Lepamets vallavolikogu esimees

Aravete
Kardikeskusest
paljud lugesid jaanuarikuu eelviimasest Järva
Kindlasti
Kardikeskusega.
tajast probleemide kohta

Tea-

seoses Aravete

Aravete Kardikeskuses on viimasel üürikonkursil valitud üürniku MTÜ Kesk-Eesti Kardikeskus poolt korraldatud palju üritusi ning mittetulundusühingu tegevuse kohta ürituste ja võistluste
korraldamise ja läbiviimise osas Ambla vallal pretensioone ei ole.
Probleemiks kujunes viimase üürniku finantsdistsipliin. Kuna üürivõlg oli eelmise aasta lõpu seisuga märkimisväärselt suur, siis tänaseks on üürilepinglõpetatud j lepitakse kokku kardikeskuse üleandmise aega.
Ambla Vallavalitsus on üürileandja esindajana korduvalt juhtinud üürniku tähelepanu võla suurenemisele. Kuna üritused kardikeskuses toimusid tihedalt, tähendas see üürnikule ka raha sissetulekut, mida MTÜ juhatuse liige ise ka kinnitas. Seega Ambla
vald üürileandjana eeldas, et üürnik suudab üürivõla 2015.a lõpuks
likvideerida. Paraku üürnik otsustas teisiti ja seetõttu leping valla
poolt üles öeldigi. Tänaseks ei ole endine üürnik valdust veel vallale üle andnud.
Seetõttu Ambla Vallavalitus ei soovita teistel isikutel MTÜ-ga
Kesk-Eesti Kardikeskus teha tehinguid (sõlmida kokkuleppeid),
mille eesmärgiks on tulevikus Aravete Kardikeskuse kardiraja ja
peahoone kasutamine. MTÜ-l Kesk-Eesti Kardikeskus puudub õigus tegutseda Aravete Kardikeskuses alates 16. jaanuarist 2016.a.
-

a

Lugupidamisega
Rait Pihelgas

me, et meie ettevõtjatel ja tööandjatel tuleb stabiilne aasta.
Kõiki tööandjaid mõjutab töötasu alammäära kasv ning sellega seotud muudatused. Kui 2015.a eelarve võimaldas tõsta
kõikidel valla töötajatel töötasusuid, siis
kahjuks sellel aastal ei olnud see võimalik.
Eelarves korrigeeriti peamiselt madalamate astmetega töötajate töötasusid vältimaks
ebavõrdust. Õpetajate miinimumpalk tõuseb 900 eurolt 958 euroni. Tegemist on
riigi poolse toetuse kasvuga, mis ei koorma täiendavalt meie eelarvet. Kuid tekitab olukorra, kus kõik omavalitsused ei ole
võimelised samas tempos tõstma lasteaianagu eelmiselgi aastal kinnitas õpetajate töötasusid. Teadmiseks, et riik ei
Ambla Vallavolikogu valla eelarrahasta lasteaedade pidamist. Kuid siiski
ve jaanuarikuu istungil. Võib öelda, et
on lapsed meie tulevik ja lastele minev toe2015 eelarveaasta oli edukas ning tutus oluline. Käesoleval aastal tõuseb I klassi
lud laekusid planeeritult, mis andis hea ranitsatoetus 65 eurolt 135 eurole ja sünaluse uue eelarve koostamiseks. Omanitoetus 384 eurolt 450 eurole.
valitsuse tulusid mõjutavad mitmed
Majandustegevuse poole pealt on plafaktorid, neist enim inimeste arv valneeritud suurimad investeeringud kerglas. Nagu eelmisel aastalgi on see arv liiklusteede rajamisse. Aravete keskuse ja
taas langenud ning omab negatiivset
Maarjamõisa vahelise kergliiklustee ehitus oli planeeritud eelmisse aastasse. Kuid
mõju eelarvele. Võrreldes 2015. aastaehitusprojekt vajas kaasajastamist ja uusi
ga vähenes elanike arv 30 inimese võrra. 1.jaanuari seisuga elab Ambla vallas kooskõlastusi, mille teostamine osutus vä2061 inimest.
ga ajamahukaks ja ehitus lükkus käeole2015.a eelarve tulu on 2 484 590 eurot, vasse aastasse Antud projekti maksumus
kulu 2 419 833 eurot ning investeerimison 471 654 eurot, millest omaosalus on
ja finantseerimistegevused on kokku 141 74 957 eurot. Koostöös Maanteeametiga
000 eurot. Eelmise aasta raha jääk(ehk likon plaanis rajada ka kergliiklustee Ambla
viidsete varade muutus), mis kandus selle alevikust Jõgisoole ja ehitada välja alevikus
aasta eelarvesse on 115 749 eurot. Tulukaks parklat- kultuurimaja ja kirikuplats.
de kasvuks on planeeritud 20,6%. Kasvu Tegemist on ühisprojektiga mille täpsed
peamiseks osaks on erinevate projektide maksumused selguvad peale hanget, kuid
toetused. Tulumaksu kasvuks planeerime valla poolseks omaosaluseks planeerime
8,1%. Eelarve on planeering ning me taju66 000 eurot. Ambla Lasteaed-Põhikoome muutuvat majanduskeskkonda. Loodalis on planeeritud EAS-i toetusel teostada

Nii

tehnosüsteemide ja koridoride renoveerimine. Projekt eeldatav maksumus on 59
000 eurot ja omaosalus 27 000 eurot. Kõikide nende projektide omaosalus on planeeritud finantseerida läbi laenu. Hetkel
on Ambla valla laenukoormus 36% põhitegevuse kuludest. Lisaks suurematele investeeringutele on plaanis rajada Aravete
kultuurimaja parki discgolfi rada siseministeeriumi toetusega.

Selle aastal jätkame hajaasustuse programmiga, mille raames on võimalik

maa-

piirkondades elavatel lastega peredel
taotleda toetust veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ja autonoomsete elektrisüsteemide rajamiseks.
Selleks on eelarves planeeritud 16 000
eurot, millest 8 000 eurot on valla poolne toetus. Taotlemise kohta informatsiooni avaldame vallalehes ja veebilehel www.
ambla.ee.
Omavalitusena soovime liikuda üha
enam kodanikuühiskonna poole, et ühiselt
parendada meie elukeskkonda ja vabaaja
veetmise võimalusi. Seda näitavad eelarvelised numbrid aasta aastalt on Ambla
valla teotus MTÜ-dele suurenenud ning
koostöös korraldatakse spordielu ja erinevaid üritusi.
Käesoleva aasta eelarve menetlemine oli
üsna tempokas ja konstruktiivne. Rahaga
on kord nii, et seda võiks alati ollarohkem.
Omavalitsuste finantsolukord ei ole üle
Eesti kiita ning kõigil tuleb teha keerulisi
otsuseid. Hea meel on selle üle, et oleme
võimelised teostama investeeringud elukeskkonda, kuid kõiki probleeme ei ole me
võimelised ühe eelarveaastaga lahendama.
-

Rait Pihelgas
vallavanem

Ambla Vallavalitsuses töötab uus heakor a- jakeskkonnaspetsialist MerikeKont
Alates

18. jaanuarist asus Ambla Vallavalitsusse heakorra-ja keskkonnaspetsialistina tööle Merike Kont.
Merike on sündinud 4. jaanuaril 1971.
aastal Kose-Uuemõisas. Ta on abielus jakolme lapse ema ning elab Ambla vallas, Reinevere külas. Merike Kont on lõpetanud Kose
Keskkooli 1986.aastal. Sellele järgnes ameti õppimine Tallinna kergetööstuskoolis.
Peale mõningast pausi alustas Merike 2005.
aastal õpinguid Tartu Ülikooli Türi Kolledžis keskkonnakorralduse erialal. Oma
lõputöö „Pakendijäätmete taaskasutamine
Eestis. Pandisüsteemi kehtestamise tulemuslikkus“ kirjutas ta just seetõttu, et antud
teema teda väga huvitas. Peale seda jätkas ta
magistriõpinguid Tallinna Ülikoolis riigiteaduste erialal. Oma lõpuöö teemal „Eesti
kohalike omavalitsuste nüüdisaja haldusreform” kaitses ta 2015. aasta kevadel. Merike on end koolitanud ja täiendanud aastate
jooksul erinevates valdkondades.
Varasemalt on ta töötanud keskkonda
puudutavatel ametikohtadel. 2002-2005
Vaania AS piirkonnajuht, 2005-2009 Adelan OÜ, P.A.K OÜ manager.
Aastal 2009 lõid nad abikaasa Mardiga eraettevõtte Koorejaam OÜ, mis rajati
oma ajaloolise taustaga Koigi koorejaama
majja. Eelkõige lähtuti sellest, et töökoht
oleks kodule lähedal.
Merike peab end inimeseks, kes on avatud erinevatele väljakutsetele. Oma loomu
poolest on ta positiivse ellusuhtumisega.
Talle meeldib suhelda, luua uusi tutvusi, et
läbi nende midagi juurde õppida. Merike
armastab veeta vaba aega oma pere seltsis,
käia teatris ja reisida. Tema suureks hobiks
on kokkamine ja tortide valmistamine.

Foto: Annika Rohi

Heakorra-

jakeskkonnaspetsialisti ameta eelkõige seetõttu,
et keskkonnaprobleemid on tema jaoks väga olulise tähtsusega. Olles töötanud eelnevalt antud valdkonnas, on tal kogemusi
tikohale kandideeris

ja oskusi, mida Ambla vallas realiseerida.
Ametikoha eesmärk: Ambla valla territooriumil heakorra, jäätmehoolduse, elajakommunaalmajanduse, valla teede,
tänavate, kõnniteede, parklate ja tänavavalgustuse korrashoiu ning liikluskorralduse

mu-

korraldamine. Heakorra- ja keskkonnaalase tegevuse korraldamine ja arendamine.
NB! Talihooldusega käesoleval hooajal tegeleb abivallavanem Andrus Mikson.
Tel: 383 4241; 516 7875.
Heakorra

-

ja keskkonnaspetsialist
Merike Kont
Mobiil: 5192 0267

Lauatelefon: 383 4244
e-post: merike@ambla.ee

vastuvõtuaeg vallamajas: esmaspäev
8.30 -16.00
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Kodukülastustest

Sel

aastal viib Päästeamet nõustamisi läbi ligi tuhandes Järvamaa kodus. Et inimeste hulgas ei leviks valearusaamad ega
hirm, seletame lahti, kuidas ja milleks seda
tehakse ja keda külastatakse.
Kodukülastustega alustas Päästeamet juba
2007. aastal. Külastuste eesmärgiks on muuta
Eestimaa kodud tuleohutuks, andes inimestele nõuandeid, kuidas oma käitumist ning kodu

kütte-

ja elektrisüsteemi tuleohutumaks muuta.
2015. aastal külastati Järvamaal kokku 951
kodu, neist 136 Ambla vallas. Tulekahjusid toimus Järvamaal kokku 117, neist seitse Ambla
vallas. Kahetsusväärne on aga asjaolu, et 2015.
aasta detsembris hukkus tules ka üks ja üsna uue
aasta alguses veel üks Järvamaa elanik. Põhimõtteliselt jäi ühe kuu jooksul Järvamaa elanikkond
väiksemaks kahe inimese võrra ja seda just tule
tõttu. Inimesed surevad iga päev, aga ilmselt on
kõik nõus, et manala teele tahaks meist igaüks
minna ikka loomulikku teed pidi. Kui nüüd lähenda probleemile veel selles võtmes, et iga kuu
hakkab Järvamaal tules hukkuma vähemalt kaks
inimest, siis aasta lõpuks saaksime „skoori“ 24.
See on umbes üks kooli klassitäis lapsi! Kas pole
mitte liiga palju?
Selleks, et see number jääks minimaalseks tahab Päästeamet läbi käia kõik Eesti kodud, seega võivad päästjad sattuda iga inimese ukse taha.
Usume, et kodukülastuste abil saame tulekahjude arvu vähendada.
Kuidas üks kodukülastus välja näeb?
Esimese asjana tutvustavad nõustajad end,
näitavad oma töötõendit ja küsivad inimeste
nõusolekut kodukülastuse läbiviimiseks. Külastusi teevad nii meie päästjad, vabatahtlikud kui
ka ametnikud seega ärge sattuge segadusse, kui
nõustajateks ei ole mitte päästemasinast maha
hüpanud roobades mehed, vaid hoopis päästeriietuses naisterahvad või tublid vastava rõivastusega vabatahtlikud.
Kui majas on küttekolle, vaadatakse elanikega
koos üle selle seisukord, kontrollitakse korstna–

–

-

Kodukülastuste murekohad
Kindlasti ei peaks keegi meie külastust kartma ja reeglina võetaksegi nõustajaid kodudes
sõbralikult vastu. Järvamaalased saavad hästi
aru, et nõustama ei tulda halva pärast, vaid ikka selleks, et nende kodudes vähem tuleõnnetusi

juhtuks.

Üks murekoht ongi see, kui inimesed oma

koduukse meile suletuks jätavad. Selle põhjuseks võib olla hirm trahvi saamise ees või kasvõi see, et toad on korrast ära. Tahame kõigile
üle korrata, et päästjad ei tee kellelegi trahvi
ja kuna nad on näinud palju erinevaid tuleõnnetusi, tasub nende arvamust ja nõuandeid
kindlasti kuulda võtta. Tubade korrasolekut ei
saa mõõta turvalisuse hinnaga.
Tuletame meelde ka seda, et inimesed märkaksid ka abivajajaid enda kõrval. Teavitage
meid kindlasti majapidamistest, mis vajavad
tuleohutusalast nõustamist või kutsuge meie
nõustajaid endale külla. Meie kõigi asi on
hoolitseda oma kodu ja lähedaste turvalisuse eest, lisaks aga saame kaasa aidata ka oma
kortermaja, küla või eaka tuttava kodu tuleohutuks muutmisele. Oma tähelepanekute ja

üritused
Peagi
liahvi

Püha

vahetumas lambaaastapunasetuaastaga. Ahviaasta esimene kuu on
möödunudahvikiirusel. Külmadel talveilmadel on eakate südameid soojendanud toredad
ühisüritused ja kaunid kontserdid.
16. jaanuaril kutsus 25-aastane Järvamaa
Pensionäride Koondis eakaid Paide Kultuurikeskusesse teabepäevale ja kontserdile „JÄRVAMAA TEGUSAD EAKAD“. Omavalitsused
esitasid tunnustamiseks tegusaid aktiivseid eakaid. Ambla valla eakate nimel täname tunnustuse eest Ambla Vallavalitsust ja Järvamaa Pensionäride Koondist märkamise, meelespidamise,
tunnustamise eest! Toreda ürituse ja nauditava
kontserdi korraldamise eest kuuluvad tänusõnad
proua Mare Veermaale ja kogu Järvamaa Pensionäride Koondisele.
23. jaanuaril toimus Aravete Kultuurimajas eakate klubi Vokiratas jaanuari kuu pidu.
Vaatamata külmale ilmale kogunes peole huvilisi üle 60. Külla olime kutsunud ANSAMBLI AKORD. Kontsertosas kõlasid MART
KROONI ja ANDRUS POOLMAA esituses
imeilusad itaalia keelsed laulud ja Valgre meeleolukas muusika, sekka Andrus Poolmaa kaunid saksofoni helid. Meeste mehine hääl kajas
üle saali, hääled olid nii võimsad, tegemist oli ju
RAM meeskoori lauljatega. Jalga sai keerutada
hoogsa tantsumuusika saatel. Korraldajate poolt
suur tänu sellise elamuse pakkumise eest! Tundus, et rahulolu oli kahepoolne, sest nad kiitsid
väga meie aktiivset publikut. Aitäh pidulistele,
kes te trotsisite pakast ja pisikuid! Eakate klubi
üritustele on oodatud alati nii klubiliikmed kui
ka mitteliikmed!
on

küsimustega saab pöörduda päästeala infotelefonile helistades 1524.
Üheskoos mure lahendamine
Kui kodukülastuse käigus

märgatakse ohtlikku olukorda või käitumist, pööratakse sellele
kõigepealt inimese tähelepanu ning arutatakse
üheskoos läbi, mida ta ise ohu vähendamiseks
teha saaks. Näiteks, kui suitsuandur on lae asemel sahtlis, paigaldatakse see üheskoos õigesse
kohta. Pliidi ees seisvatele puudele või tuleohtlikele esemetele leitakse sobivam koht.
Kui ohtlikku olukorda ei ole kohe võimalik likvideerida, näiteks katkine küttekolle või
elektrisüsteemi uuendamine, antakse inimestele ohu kõrvaldamiseks aega ning külastatakse
neid mõne aja pärast uuesti. Meie eesmärk on
muuta inimeste mõtteviisi ja harjumusi. Sanktsioone ei pea kindlasti ükski oma lähedaste ja
kodu turvalisust tähtsaks pidav inimene kartma.

Igaühe kaasabil on võimalik ühiskonda turvalisemaks muuta. Siinkohal tahame kiita Järvamaa omavalitsusi, kellega teeme tihedat
koostööd, et leida üles just need majapidamised, mis kõige rohkem ja kiiremalt päästjate
nõustamist vajavad. Nendeks on näiteks eakad
või füüsilise erivajadusega inimesed, väikeste
lastega pered ja toimetulekuraskustes leibkonnad. Suurt tähelepanu pöörame ka kortermajadele, kuna ühes korteris toimuv põleng seab
ohtu ka teiste elanike kodud.

Ambla ANNE tähistas oma sünnipäeva
Brigitta on meile vaimuväge kosutava näitekunsti jätnud jatema reliikvia on meile igavese klassikalise teatri sümboliks. Nüüd,
kus meie vana hea teatrimaailm on reformaatorite ja ketserite väärõpetuse läbi hukka minemas, kus lokkab vilets isetegevus, kus isehakanud
saamatu näitleja oma lavastaja ära on salanud ja käe tema vastu tõstnud, just nüüd peame olema meie see kõige tugevam ja õigem näitemängu kants siinriigis. Jameie hool ei tohi mitte raugeda. Tuled akendes ei tohikustuda.
Ambla näitering Anne sai jaanuaris 13.aastaseks. Sünnipäevapidu toimus 29. jaanuaril Ambla Kultuurimajas. Kuna Annekad ei tee mitte kunagi midagi tavalist, siis oli seekordseks teemaks “Eesti filmiklassika”.
Humoorikad etteasted tõid peolisteni Ambla, Albu ja Aegviidu näiteringid. Jalga sai keerutada Marco bändi saatel.
Hea meel on tõdeda, et nii paljud tulid meie sünnipäevale! Suur, suur
aitäh kõigile meeleoluka sünnipäeva peo eest!
Natalia Medvedeva näitering Anne nimel

J3

Eakate klubi
Vokiratas
talvised

ausalt

pühkija akti olemasolu ning arutatakse muid tuleohutuse teemasid tuha hoiustamisest esmaste
tulekustutusvahendite omamiseni välja.
Uuritakse ka suitsuanduri paigaldust ja korrasolekut, elektrisüsteemi ja -seadmete olukorda
ning tehakse kindlaks, kas lahtise tule kasutamine hoonete läheduses on korraldatud turvaliselt
(nt grillimine,lõkkekoht).
Lisaks sellele märkavad ja annavad päästjad
nõu ka muude võimalike ohtude suhtes, mis sõltuvad juba igast konkreetsest majapidamisest.
Näiteks, kas talu silt on operatiivautodele märgatav, kas põlevmaterjali ladustatakse maja ümbruses ohutult, kuidas käituda põlengu korral.
Tahame rõhutada seda, et kindlasti võivad inimesed ise küsida ja uurida, kuidas ja millele oma
kodus rohkem tähelepanu pöörata, et õnnetusi
ära hoida.
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20. veebruaril kell 14-18 toimub Aravete Kultuurimajas eakate klubi veebruari kuu üritus.
Külla oleme kutsunud Ambla Näiteringi „ANNE“, esitatakse uusi sketše. Tantsumuusikat teeb
Pärnust ERVIN RAUD ühemehebänd.
PILET: 4 €
BUSS: Roosnast kell 13, Amblast 13.15, Käravetelt 13.30, Maarjamõisast 13.40

Peol saab maksta 2016.a. liikmemaksu (aastamaks 5 €), Soovi korral võetakse vastu uusi liikmeid, uutel liikmetel 6 (sisseastumismaks 1€ ja
aasta liikmemaks 5€).
€

12. märtsil kell 14-18 toimub Aravete Kultuurimajas eakate klubi märtsi kuu pidu ja MTÜ

Ambla valla eakate klubi Vokiratas üldkoosolek.
Koosoleku päevakorras on:
1) 2015.aasta tegevusaruande kinnitamine
2) 2015.aasta majandusaasta aruande kinnitamine

3) Juhatuse valimine
4) Jooksvad küsimused
PILET: 4
BUSS: Roosnast kell 13, Amblast 13.15, Käravetelt 13.30, Maarjamõisast 13.40
Muusikat teevad Pärnust JÜRI ja SIRJE an€

sambliga VANA HÕBE
MTÜ Ambla valla eakate klubi Vokiratas juhid
Helle-Leonide Anton ja Tiit Anton

Fotod: Triinu Uutar

g
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JAAAAA koolide sõpruskohtumine
Reedel,
Keskkooli

22. jaanuaril osalesid Aravete

õpilased JAAAAA koolide
sõpruskohtumisel teatesuusatamises, mis
toimusKõrvemaa Matka- jaSuusakeskuses.
1.-4. klassi tüdrukute hulgast esindasid meie
kooli Anete-Liselle Kirsipuu, Christina Rohi,
Kaidi Ruse ja Mailis Pitka. Tütarlapsed saavutasid võistlusel II koha.
1.-4.klassi poiste meeskonnas võistlesid Kerto Kaasiku, Kennet Keerberg, Rasmus Tommula jaMeriliis Siivard. Nemad saavutasid üritusel
I koha.
Vanemad tüdrukwud, vanuseklassis 5.-9.
klass, võistlesid koosseisus Kirke Jamnes, Karoliina Tõnisson, Anni Jalakas, Pileriin Kirsipuu
ja Aiki Jalakas, kes saavutasid sprotlikus heitluses I koha.
Sama vanuserühma poisid, koosseisus Eero Vilbu, Jaan Kirsipuu, Rico Rohi, Aron Ott
ja Stener Raaper, sõitsid oma meeskonna II
kohale.
Kokkuvõtvalt tunnistati Aravete Keskkool
ühtlasi võistluse parimaks kooliks.
Osalejate sõnul oli võistlus suurepärane ja
hästi korraldatud. Pakuti maitsvat frikadellisuppi ja samuti oli kõigil osavõtjatel võimalus suu
magusaks teha. Nimelt jagati kõigile tublidele
kaasalööjatele šokolaadi. Vaatamata külmale ilmale, olid kõigi laste meeled rõõmsad, sest koju
toodi vägakaunid läbipaistvad karikad.
Karoliina Tõnisson ja Eliise Tuisk
6. klass

AMBLA VALLALEHT

Papa Krimmi koogikohvik
27. veebruaril 2016.a presidendimatka päeval Jänedal.
Kõigil koogimeistritel on võimalik osaleda ka Mart Krimmi nimelisel koogivõistlusel. Võistluse
eesmärk on välja selgitada kook,
millest saab 2016. a külastusmängul „Unustatud mõisad“ Jäneda
mõisa esinduskook.
Võidukoogi valib žürii, kuhu on
kutsutud nii asjatundjad kui ka
prominentsed maiasmokad. Osalejaid ootavad toredad auhinnad.
Võistlusel osalev kook peaks vastama järgmistele tingimustele:
tooraine peab olema kättesaadav Eesti kaubandusest;
valmistamine ei tohiks olla
keeruline jaaeganõudev.
Võistluskook võib olla nii magus kui ka soolane. Võistleja võtab
kaasa ka kirjaliku retsepti.
PAPA KRIMMI KOOGIKOHVIKU AJAKAVA (võib muutuda)
Alates kl 10 toome koogid kohale, seame end valmis.
13.00 avame uksed koogisõpradele.
14.30 –15.30 Mart Krimmi nimeline koogivõistlus, žürii asub
kooke hindama.
16.00 koogivalmistajate tänamine, võistlejate autasustamine.
•

•

Fotod:

Jäneda Kooli Facebook´i leht

Koogisöömine jätkub, kuni viimane maius on otsas.
Õdusat kohvikumeeleolu aitavad luua ka Jänedalt võrsunud
muusikute esinemised.
REGISTREERUMINE (kuni

21. veebruarini)
Registreeru osalema koogilaadal
ja/või koogivõistlusel:
1) telefoni teel: 389 8330, E–N
kl 10–18;
2) meili teel: janeda@tapa.lib.
ee;

3) Jäneda raamatukogus E–N kl
10–18.
Koogimüüja saab lossi poolt
müügilaua, kuid müüginõude,
koogi väljapaneku, jookide valmistamise jms eest vastutab igaüks
ise. Oma vajadustest (müügilaua
suurus, elekter jms) palume teatada juba registreerudes.
Saab näha:
Jäneda käsitöömeistrite töid.
Lastenurk ja näitus „Lehtse
raamatukogu 100“ Jäneda raamatukogus,
MTÜ Loometöö kohvituba
10. aastapäeva tähistamiseks. Lisaks käsitöö töötoad ja väljapanekud tehtud käsitööst.
On veel võimalus registreerida!
-

-

-

-

Fotod: Ants Leppoja

Kodutütred tähistasid 84. aastapäeva
Kodutütred

Kekutajad oma uute pastlakottidega

Kekutajate uus hooaeg

Teist

hooaega koos harjutaval segarahvatantsurühmal Kekutajad tõotab tul-

la põnev aasta.
Ees ootavad esinemised Järvamaa tantsu-ja
laulupeol, kohalikel kultuuriüritustel ja naiste rühmal osalemine II Eesti Naiste Tantsupeol MeheLugu.

Oma esinemiste ja tantsudega loodame
rõõmustada kohalikku kogukonda. Juhendaja Ruth Kaasikule soovime kindlat meelt, tugevaid närve, jõudu ja pealehakkamist!
Kõigile Kekutajatele kerget jalga, tantsulusti ja sära silma!
Tiia Pihlak

PRESIDENDIMATK
Aeavltdu-Nelijörve-Jöneda

2=?' 27.veebruaril kell 11.15

TASUTA BUSSID VIIVAD MATKALE:
Tapalt lo.oo, Jootmek 10.10, Amblast 1020, Käravetelt 10,30,
lehtsest 1030, Jäneda Jt 10.45, Nelijärvelt 10:55
TAGASI VÄLJUVAD BUSSID JÄMEDALT KELL 16.10.

on 19. jaanuaril 1932 aastal loodud tütarlaste vabatahtlik isamaaline skaut lik Kaitseliidu noorteorganisatsioon, millel on
oma põhikiri ja sisekord.
Kodutütreks on 7-18 aastased tütarlapsed. Korraldatakse koonduseid, loenguid, kursuseid, praktilisi töid, näitusi, koosolekuid, pidusid, ekskursioone,
matku, mänge ja muud kultuurilist ning majanduslikku tegevust.
Aravete Keskkoolis on kodutütarde organisatsioon

tegutsenud aastast 2014. Teisipäeval, 19. jaanuaril
käisid Aravete kodutütred Koeru kultuurimajas 84.
aastapäeva pidulikul kontsert-aktusel, kus tunnustati tublisid organisatsiooni liikmeid. Esinesid Koeru
noorkotkad lõbusa võimlemiskavaga, rahvatantsu
grupp Kõver Küünarnukk ja ka mõned kodutütred
lauludega. Pärast sõid kõik torti ja puuvilju.
Täname meie juhendajat Maili Antonsi, kes on
meile suureks eeskujuks ja toeks.
Kadi-Liis Pitk 4. klass Aravete Keskkool
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Stencil art õpituba noortele
Käravetel kutkus kakujutava kunsti
Mobiilne
sub: hei kõik Ambla valla noored sutatakse pildi valmistamiseks šabloone
noorsootöö

sust

võitev

vorm,

ja

vanuses 13+, soovid teha endale seinale
ägeda portree? Siis on just see töötuba

Sinule!
26. veebruariks oleme külla kutsunud tänavakunstniku Von Bombi (kodanikunimega Indrek Haas), kes korraldab stencil
art ehk šabloonkunsti õpitubasid ning kursusi.
NB OSALEJATE ARV LIMITEERITUD. Omaosalus 5 €! Kuna õpitoa suurus
on 15 noort, siis jagasime kohad ära piirkondade vahel. Viis noort igast piirkonnast
(Ambla, Käravete ning Aravete). REGISTREERIMISEKS kirjuta Anne-Mai Türkelile FB-s või helista 512 9037.
-

Stencil art ehk maakeeli trafaretikunst
või šabloonikunst on üha enam populaar-

aerosoolvärve. Šabloonikunsti tehnika on
viimastel aastatel popiks muutunud ennekõike läbi tänavakunsti, tõenäoliselt on
kuulsaim stencil tehnikat kasutav tänavakunstnik Inglismaal elav Banksy.
Šabloonikunst on tehniliselt kergesti
omandatav ja nõuab suhteliselt vähe vahendeid, samas on šabloonitehnikat kasutades
võimalik ka algajatel jõuda lühikese ajaga
efektsete ja muljetavaldavate tulemusteni.
Šabloonikunsti õpituba sisaldab endast
järgmisi tegevusi:

sissejuhatav loeng ohutuse ja eetika teemadel (kuhu ja miks ei ole ilus „sodida“)
foto tegemine/aluspildi valimine
foto/aluspildi töötlus arvutis šablooni
kujule
–

–

–

kujutise joonistamine šabloonikartongile
šablooni väljalõikamine
aerosoolvärvidega maalingu tegemine
šablooni abil
Orienteeruvalt on ühe õpitoa kestuseks
kolm tundi.
MOBIILNE NOORSOOTÖÖ on üks
osa Eesti ANK ja tema partnerite ühisprojektist “Riskilaste toetusprogrammi rakendamine läbi noortekeskuste“, mis on rahastatud Euroopa Majanduspiirkonna (EMP)
toetuste programmi „Riskilapsed ja -noored“
avatud taotlusvoorust „Noorte- ja noorsootööorganisatsioonide võime kaasata riskilapsi ja noori on paranenud“.
Projekti teostavad Ambla vallas Aravete
ja Ambla Noortekeskus. Projekti tegevuste
kajastus ja info Aravete Noortekeskuse FB
lehel.
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–

–

–

Mesimummid
looduses
rühma nädalateema oli “Jäljed lumel”. Ja
Lepatriinude
oleks
kui... otsida jälgi lumel. Meile tulid lahkesti
mis

parem

jaJäägri Villa.
Ilm oli üliilus: päike, mõned miinuskraadid. Bussiga sõitsime A. H. Tammsaare muuseumi juurde ja sealt edasi juba jalgsi.
Teekond, umbes kilomeeter, jäi lühikeseks, sest onu Kaupol oli
nii palju huvitavat lastele rääkida. Vaatlesime jälgi (loomulikult
lumel) ja Kaupo selgitas, kuidas tunda ära emase ja isase metssea jäljed, samuti valge- jahalljänese jäljed. Söödakohal panime
kaasavõetud piduroad platsile loomi ootama. Tore oli see, et igal
lapsel oli kaasas väike seljakotitäis ampse metsaelanikele. Selle
eest täname hoolsaid lapsevanemaid.
Üllatusena pakkus onu Kaupo ka meile meeldiva vahepala
kuuma teed ja väga maitsvaid saiakesi. Kuni meie maiustasime,
liitus meiega üks külaline rasvatihane, selle aasta lind. Oli teine väga julge ja asus kohe sorteerima, mis head ja paremat toodi. Edasi läksime JäägriVillasse, kus saime vaadata metsloomade
topiseid, neid silitada ja nentida.... need on kõik meie oma maa
loomad. Suur tänu onu Kaupole jaJäägri Villale, lapsed olid väga vaimustuses, samas õppisime palju uut.
vastu jahimes Kaupo Mäe

-

-

Rühmaõpetajad Esti ja Ruth

Tänu Avaldamine
HEATEGIJAID
MESIMUMMI PERE TÄNAB

JÄRVA-JAANIST (ÜKS MEESTEST OLI MARTIN PÕVVAT), KES ULATASID ABIKÄE JA TÕID
MITTEPURUNEVAD KLAASID JÕULUDE AJAL
LÕHUTUD LASTE MÄNGUMAJALE. TÄNAME
KA JANEK PÄRNA, KES KLAASID ETTE PANIJA
RAAMID NING UKSE PARANDAS.

2011.aastal tõi Lehtse Kammerkoor lavalaudadele J. Beneši opereti “Haljal aasal”

Anna hoogu, et saaks “Pagariproua” lavale!
35.juube- kõige
väljakutseteks.
jäädvustamiseks,
Lehtse
lihooaeg.

Kammerkooril on
Toredaks tavaks on meil
tähistada
juubelit
muusikaliga. Sel korral on lavale tulemas Stephen Schwartz´i
“Pagariproua”. Esietendus 2.aprillil
2016.aastal Lehtse Kultuurimajas.
Meiekoduks on Lehtse Kultuurimaja, kuhu igal kolmapäeval tulevad laulma inimesed Lehtsest, Tapalt, Jänedalt, Aegviidust,
Aravetelt, Käravetelt, Paidest ja Tallinnast.
See on vahva seltskond, kes on alati valmis

erinevamateks
Meie
koorimuusikat,
on
klassikalist
repertuaaris
suurvorme,

jazzmuusikat, popmuusikat.

Ambla vallast laulavad kooris Kalle Sisask, Agnes Naarits, Tiit ja Inna Toome ja
Kati Krabi. Panustame ise väga palju etenduse kordaminekuks. Näiteks fonogrammide valmistamist toetas Eesti Kultuurkapitali Lääne Virumaa ekspertgrupp, kuid
sellest jääb siiski väheks. On vaja vahendeid
mikrofonide soetamiseks ja tehnika ren–

diks, etenduse
dekoratsioonideks, kostüümide valmistamiseks ja
veel paljuks muuks vajalikuks!
Selleks palumegi Sind, kallis Hooandja anna meile hoogu, et „Pagariproua“
lavale jõuaks! Toetust kogutakse läbi
hooandja.ee veebilehe!
Vaata: www.hooandja.ee/projekt/muu–

sikal-pagariproua
Meie tegemistele

saad kaasa elada
Facebooki lehel: Lehtse Kammerkoor.
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MTÜ ARAVETE JÕUJAAM sai 2015. aasta Kohaliku Omaalgatuse
Programmi sügisvoorust toetust JUMPING batuutide soetamiseks
rühmatreeningut
Tänategelemiseks

kumisharrastusega alustajatele kui ka
juba kogenud treenijatele. Tund võimaldab igal tasemel treenijatel saavu-

Uut
hakkavad läbi viima koolituse läbinud, meie kaks
särasilmset ja rõõmsat treenerit Elen
Pent (tel nr 512 3872) ja Kristiina
Ots (tel nr 5560 2643). Treeningud
hakkavad esialgu toimuma esmaspäeval (treener Kristiina) 17.00-18.00
ja 18.00-19.00,reedel (treener Elen)
19.15-19.55 ja pühapäeval (treener
Elen) 15.00-15.40 ja 17.15-17.55.
KOP projekti toel sai soetatudkuus
jumping batuuti, Ambla vald toetas
projekti lisaks kahe batuudi ostmisega ja treeneritel omal on juba omale
soetatud kaks batuuti. Huvilisi uude
ja põnevasse treeningusse on palju, aga
kahjuks on batuute momendil 10, seetõttu saab esialgu trennikoha loosimise
teel ehk siis seni kuni kõik soovijad on
korra saanud jumpida.
Ja palun nüüd tähelepanu kõigile
huvilistele Teil on võimalus liituda
FB lehega “Aravete kandi Jumping”,
kus Elen ja Kristiina jagavad lahkesti
infot treeningusse saamise kohta.
Rõõmsat Jumpimist!!!

tada minimaalse ajaga maksimaalsed
tulemused.

Katre Mägi

spordialadeloodud
Aravega
te spordihoones mitmeid võimalusi.
Kui varasematel aastatel oli puudus
just siseruumides harrastatavatest
on erinevate

rühmatreeningutest,

erinevatest

mis oleks sobilikud harrastussport-

lastele, siis tänaseks on KOP projekti rahastuse toelkäivitunud rühmatreening PowerFit toonud suure
hulga huvilisi treeningutele (anaeroobne treening).
Nähes inimeste soovi osaleda rühmatreeningutel, tekkis Elenil ja Kristiinal idee mitmekesistada pakutavaid
treeningvõimalusi ja selleks just uudse
treeningvõimaluse näol Jumping.
Jumping treeningut viiakse läbi
spetsiaalselt välja töötatud Jumping
batuutidel. Jumping sai teoks ideest
arendada välja treeningprogramm,
mis aitaks tugevdada keha ning oleks
ühtlasi ka lõbus. Jumping on kombinatsioon aeglastest ja kiiretest hüpetest, traditsiooniliste aeroobika sammude variatsioonidest, dünaamilisest
-

kiirus- ning jõuspordielementidest.
Harjutuste mitmekesisus tagab sel-

-

le, et tugevdatakse kogu keha. Jumping on kolm korda efektiivsem kui
jooksmine. See on tingitud pidevatest

gravitatsioonilistest

muutustest,

mis hõlmavad enam kui

400 lihase

pingutust ja lõdvestust samal ajal. Seda on palju rohkem kui mistahes muu

vastupidavusspordiala puhul.
Uus rühmatreening Jumping (aeroobne treening) sobib nii alles lii-

Mati Kulmu VIII mälestusvõistlused tõstmises Aravete Kang 2016
-

Jõujaam
MTÜ
30. jaanuaril 2016.
Aravete

korraldas

II

a Aravete

(121

Spordihoones jubakaheksandat aasjärjest tõstmisvõistlused Aravete
Kang 2016, mis on ühtlasi ka aastaid
meie kandi spordiau kaitsnud endise
tõstesportlase Mati Kulmu VIII mälestusvõistlused. Võistlusel viidi läbi
ka Eesti meistrivõistlused tõstmises
masters klassis.
Üle Eesti olikohal 40 võistlejat, nende hulgas üks õrnema soo esindaja ja
19 masters klassi esindajat. Lisaks meie
võistlejatele osales ka neli Leedu Vabariigi ja üks Valgevene tõstesportlane.
Kohalikest tõstesportlastest tegi
kaasa ainsana Erik Kuningas, kes kehakaalus + 105 kg rebis 121 kg ja tõukas 170 kg ja saavutas I koha.
Tulemused (meeste absoluutarvestuses kolm parimat):
I Jaanus Hiiemäe SK +35
(122+161) 283 p, 317,62 Sp.
tat

-

Aivar
+

Zarubin

SK+35

163) 284 p, 312,29 Sp.
Erik Kuningas

III

SK +35

(121 + 170) 291 p, 305,11 Sp.
Korraldajate poolsed tänusõnad ettevõtetele, kelle abi aitas kaasa ürituse õnnestumisele: Eesti Haldus OÜ,
OÜ Terasman, OÜ Puiduladu, ZModule OÜ, MTÜ Ambla Spordiklubi, AS E-Piim, Reklaamistuudio OÜ, Spordiklubi Sparta, MTÜ
Arenduskoda ja Ambla vallale.
Korraldamisele kaasa aitamise eest
võistluste peakorraldajale Erik Kuningale ning tänusõnad abilistele: Sirje
Toomas, Lehte Ots, Marko Kuningas, Marko Remlik, Aron Tammearu, Maarek Veskilt, Mati Karbus,
Teet Karbus, Armas Reisel, Alex
Helmelaid, Sander Vaarmaa, Vivian
Urbanus, Risto Tikko, Kaido Kaidis
ja Matis Pärend.
Katre Mägi

Masters klass 2016 osalejad

Valla

spordielust

Jaanuarikuu spordisündmused
Ambla valla 2016. spordiaasta juhatasid edukalt sisse meie noorsuusatajad. Eesti noorte meistrivõistlustel
klassikalises tehnikas peetud sprindidistantsidel Valgehobusemäel saavutas N16 vanusegrupis pronksmedali Kaidy Kaasiku. Eesti juunioride,
U23 ja täiskasvanute meistrivõistlustel Põlvamaal Mammastes tuli Eesti juunioride meistriks vabatehnika
sprindis eelmise aasta Järvamaa parima meessportlase tiitliga pärjatud
Kaarel Kasper Kõrge. Lisaks teenis
Kaarel Kasper veel hõbemedali U23
arvestuses 15 km klassikadistantsil.

Jääme põnevusega ootama meie noorte

suusatajate järgmisi etteasteid.

Rahvaliiga võrkpalliturniiril jätkab Ambla SpordikluLääne-Virumaa

bi meeskond tugevamal 7 meeskonnaga turniiril, kus selguvad ka selle aasta

Rahvaliiga parimad.
Alagrupikohtumised täiseduga lõpetanud Ambla Spordiklubi meeskond
jätkas võidulainelka finaalturniiril, kui
Aravete Spordihoones alistati Tapa 1.
Lääne-Virumaa

JVBr meeskond 3:0 ja Tõrremäe meeskond 3:1 ning Rakveres SVK I meeskond 3:0. Ambla SK meeskonnal jääb
pidada veel 2 mängu võõrsil Tamsalu ja
Laekvere meeskondadega ning 1 kohtumine kodus Aravete Spordihoones
Kadrina SK meeskonnaga.
Järvamaa Karikavõistlustel võrkpallis alistas Ambla Spordiklubi meeskond finaalis Järvamaa KHK meeskonna 3:0 ja kohtub finaalis Paide/
Kuma meeskonnaga. Maakonna võrk½

palli karikavõitja selgub Aravete
Spordihoones neljapäeval, 18.veebruaril, algusega kell 19.00.
Ambla Spordiklubi korvpallimeeskond jätkas uuel aastal mänge
Eesti Meistrivõistluste I liiga vahegrupiturniiril, kus meeskond mängib
tugevamas 8 meeskonnaga vahegrupis. Avamängus kaotas Ambla SK ülipõnevas kohtumises alles 2. lisaajal
võõrsil Balteco meeskonnale 95:101
(Peeter Kraavik 20, Kevin Puntso 19
ja Sass Karemäe 16 punkti). Seejärel alistati aga kodumängus kindlalt
Tartu Kalev/Estiko meeskond 86:67
(Peeter Kraavik 23, Sass Karemäe 13
ja Oskar Tammejõe 11 punkti), kuid
siis tuli taas võõrsil alla vanduda Tamsalu Los Toros/C-Tower meeskonnale

60:70 (Sass Karemäe 14, Kevin Puntso
ja Peeter Kraavik 9 punkti). Jaanuarikuu viimases kodumängus oli vastaseks Kuressaare BC Hundid/AS SA/
Abloy meeskond, kelle üle võeti kindel
võit 88:66 (Sass Karemäe 28 p, 14 lp;
Peeter Kraavik 17 p ja Taavi Leinart 13
p). Kui vahegrupis on igal võistkonnal
jäänud pidada veel 4-5 kohtumist, siis
Ambla Spordiklubi meeskond on tabelis hetkel 4 võidu ja 6 kaotusega 5. kohal ja eduka jätku korral on võimalus
pääseda 4 parema meeskonna hulka,
mis viiks otse finaali.
Järvamaa Meistrivõistlustel korvpallis on Aravete meeskond viimases
mängus alistanud Väätsa meeskonna
65:57 ja seni kogutud 2 võidu ja 2 kaotusega paikneb põhiturniiri paremus¼

tabeli keskel. Peale põhiturniiri järgnevad vahegrupi japlay-ofFmängud ja siis
liituvad turniiriga ka seni vabad olnud
Ambla Spordiklubi ja Paide Viking
Window meeskonnad.
Eesti valdade Talimängudel korvpallis pääses Ambla valla meeskond
27.-28. veebruaril Põlvas toimuvale
16 meeskonnaga peetavale finaalturniirile, kui alagrupiturniiril Tartu vallas Kõrvekülas saavutati 3.koht. Meeskond mängis sellel turniiril koosseisus
Rauno Tikko, Meelis Matkamäe, Taavi Leinart, Oskar Tammejõe, Kevin
Puntso, Mario Hamburg ja Romet Uudeküll.
Ambla Külaliiga saalijalgpalli seeriavõistluse II etapi turniiril osales
taas 7 meeskonda. 4 võidu, 1 viigi ja 1
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kaotusega tuli II etapi võitjaks Õhust
ja Armastusest meeskond. II ja III koha heitlusest väljus võitjana FC Gosa
meeskond, kes edestas võrdsete punktide juures FC Moe meeskonda tänu
paremale väravate vahele. Paremusjärjestus II etapil:
I Õhust jaArmastusest 13 punkti v.v.

Rauno Tikko Õ jaA 6 väravat
Marek Puieräst FC Moe 6 väravat
Siim Kossar FC Gosa 5 väravat
Volodja Erdei Ambla VM 5 väravat
Sander Vaarmaa Õ jaA 5 väravat
Seeriavõistluse III etapp toimub
6.veebruaril algusega kell 11.00 Arave-

20:5
II FC Gosa 11 punkti v.v. 17:1
III FC Moe 11 punkti v.v. 7:4
4. Paide LM/Tapa 9 punkti v.v. 13:7
5. Ambla Vallameeskond 8 punkti
v.v. 15: 11
6. Roosad Pantrid 6 punkti v.v. 8:12
7. Amblalona 0 punkti v.v. 0:40
2 etapi järel on väravaküttide edetabeli 9 paremat (kokku on vähemalt 1
värava löönud 49 mängijat):
Elari Jõendi Ambla VM 11 väravat
Aron Tammearu Õ jaA 7 väravat
Markus Prokuda PLM/Tapa 7 vära-

Ambla SK suusatamise seeriavõistluse 2-l esimesel etapil osales kokku 131 võistlejat Ambla, Albu, Järva-Jaani, Roosna-Alliku, Türi, Tapa,
Aegviidu, Tamsalu, Rakke ja Kadrina
vallast ning Paide linnast. 3 parema
hulka oma vanusegruppides tulid 2-l

vat

Andre Lõiv FC Gosa 7 väravat

te Spordihoones.

esimesel etapil:
-6 a. T+P Tigriana Kalev, AnettLiisa Parts, Kuldar Jalast, MartenAron Lepik, Markin Lepik
7-10.a. T Getrin Raudsepp, Maria
Liis Alt, Eliise Kivistu ja Mairit Kaarjärv
7-10 a. P Rasmus Võhma, Egert Einmaa, Karl-Oskar Vikk, Rasmus Tom-

7

mula, Aleks Homin

Aravete kultuurimajas

11-13 a. T Laura Lään, Kätlin Kukk,
Liis Marii Kaso, Aiki Jalakas, Karoliina
Tõnisson
11-13 a. P Ragnar Rooba, Jaan Kirsipuu, Frode Hallik, Aron Ott, Rico
Rohi, Reio Rosin
14-16 a. T Kaidy Kaasiku, Keidy
Kaasiku, Kaisa Rooba, Anni Jalakas
14-16 a. PJarmo Kaasiku, Eiko Murro, Stener Raaper, Kasper Keerberg
17-34 a. N Geidi Kruusmann, Evely
Kaasiku, Anett Lanno
17-39 a. M Uku Karing, Rene Puhke, Sten Selge, Marti Lepik
N 35+ Maris Kaarjärv, Evelyn Himma, Maili Antons, Riinu Nemvalts
M 40+ Jaanus Keerberg, Peeter
Puhke, Aare Selge, Meelis Jürisaar, Ivar
Pilv, Avo Siilak
Seeriavõistluse 3.etapp toimub 18.
veebruaril algusega kell 18.00Kangru-

14. veebruaril kell 11-12.30

Külla tulevad sõbrad
Elsa, Aimaja Olaf
o Meisterdame
o Mängime
o Sõõme kooki

®

mäe valgustatud radadel.

Leo Matikainen

SPORDIINFO VEEBRUARIS
03.02 kell 19.30 Järvamaa MV korvpallis, Aravete

04.02 kell
05.02 kell
06.02 kell
07.02 kell
10.02 kell
11.02 kell
13.02 kell
14.02 kell
18.02 kell
18.02 kell
19.02 kell
20.02 kell

v

t?

Ni
m

1 euro

Kom/Pehmesisustus, Aravete SH-s
19.00 L-Virumaa RL võrkpallis, Ambla SK Kadrina SK, Aravete SH-s
20.00 Eesti MV korvpallis, Ambla SK Balteco, Aravete SH-s
11.00 Ambla Külaliiga saalijalgpallis, III etapp, Aravete SH-s
17.30 Järvamaa MV korvpallis, Aravete Paide vald, Tarbja SH-s
20.00 Järvamaa MV korvpallis, Aravete KK7, Aravete SH-s
19.00 L-Virumaa RL võrkpallis, Ambla SK Tamsalu, Tamsalus
–

–

–

–

–

–

10.00 JärvaTalimängud,Türil
13.30 Järvamaa MV korvpallis, Aravete

–

•>

Koigi, Koigi SH-s

Kandevõime-3100 kg.

19.00 Järvamaa KV võrkpallis, FINAAL, Ambla SK Paide/Kuma, Aravete SH-s
18.00 Ambla SK SV suusatamises, 3.etapp, kl.tehnika, Kangrumäel
19.30 Eesti MV korvpallis, Ambla SK Tamsalu Los Toros/C-Tower, Aravete SH-s
16.30 Järvamaa MV korvpallis, Aravete Järva-Jaani, Aravete SH-s
–

–

Kast:
pikkus-4.4m laius-2.2 m kõrgus 1 m
E-mail: aviaveod@smau.com
Tel. +372 53249261
-

–

.

21.02 kell 11.00 Võistkondlik Aravete Karikas lauatennises, Aravete KK Aravete Päästekas
24.02 kell 12.00 Madisepäeva Suusasõit, Järvamaa MV suusatamises, Kangrumäel 27.-28.02 XXIV Eesti
–

.

valdadeTalimängud Põlvas
Veebr. Eesti MV korvpallis, Ambla SK Tartu Kalev/Estiko, Tartus
Veebr. Eesti MV korvpallis, Ambla SK BC Hundid/ASSA Abloy, Kuressaares
02.03 kell 19.00 Lääne-Virumaa RL võrkpallis, Ambla SK Laekvere, Muuga SH-s
03.03 kell 11.00 Järvamaa koolide MV murdmaasuusatamises, Aravetel.
–

–

r vmmr

–

aur 5
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Tuleohutusest Ambla vallas

Ambla tulekahju.

vallas toimus 2015. aastal
Neist kaks eluhoonetes, kaks muus hoones ja kolm
väljaspool hooneid. Hoone tulekahjude tekkepõhjuseks oli kahel juhul
hooletus lahtise tule kasutamisel,
ühel juhul tahma süttimine suitsulõõris ja ühel juhul rike elektriseadmes.
Mõned soovitused uueks tuleohutusaastaks.
seitse

Teeme ometi oma
küttesüsteemid ohutuks!
Küttesüsteemid vajavad regulaarset
puhastamist. Kõige parem on kui seda teeks korstnapühkija. Korterelamus
peabki selle eest hoolitsema kutseline
korstnapühkija. Ühe korteriga elamus
võib neli aastat ise puhastada, igal viiendal aastal tuleb samuti kutseline korstnapühkija tellida.
Lisaks puhastamisele tuleb jälgida ka
järgmisi nõuandeid:
Küdevat kütteseadet tuleb hoida pideva järelevalve all.
Pane tuhk mittepõlevast materjalist
anumasse.
Tuleb vältida ülekütmist küta korraga üksnes üks ahjutäis puid. Kui sellest toasooja saamiseks ei piisa, on ohutu kütta üks ahjutäis hommikul ja teine
õhtul. Metallkestaga kaminate, ahjude
puhul paar kolm halgu korraga.
Kütta tuleb kuivade puudega
ka
õuest, kaetud riidast toodud puudel on
suur niiskuse sisaldus. Arvestada tuleb
-

-

-

–

–

-

–

JÄÄefiLjflLLA KUTSUB

puude kütteväärtusega. Näiteks lepal
saarel suurem.
või
- Ahju
pliiti tulebkütta lahtisesiibriga vaegpõlemine tekitab tahma.
- Kütteseadmed vajavad normaalseks
põlemiseks õhku
nõukogudeaegsed
hõredad eluruumid (õhu loomulik juurdevool igalt poolt) tehakse remondikäigus „termoseks“, õhu juurdevoolu ruumi
enam ei ole ja kütteseade lihtsalt ei tõmba. Õhu juurdevooluks ruumi paigaldatakse välisseina ventilatsiooni klapp.
on see väiksem,

14T&EBRUÄRILKELLTJtSOT

–

–

Suitsuandur igasse kodusse

Õigesse kohta paigaldatud ja töökorras andur annab meile ruumi mingil
põhjusel levivast suitsust aegsasti märku.
Andur tuleb paigaldada lakke ja kui
on suur majapidamine, tuleb paigaldada andur kindlasti ka igale korrusele.
Anduri tööshoidmiseks ei ole vaja midagi muud, kui andurit aeg-ajalt tolmust puhastada ja vajadusel paigaldada
uus patarei. Patarei vahetamise vajadusest annab andurlühikeste piiksatustega
ise märku.
Kelle kodud suitsuanduriga varustatud, võivad ollakindlad, et nende rahulik ööuni on valvatud. Suitsuandur küll
ei muuda su kodu tuleohutuks, kuid tulekahju korral avastab selle kiireminikui
inimninavõi -silm.

Hooli enda lähedastest
Vaadake üle ka oma lähedaste ja naab-

—

'
'

—

SÕBRAPÄEVA ÕHTUSÖÖGILE

ESINEVAD KAUNID MUUSIKUD ANS. LA PHOENIX
tervitusjook.Vaagen jahimeestelt ja

HÕRGUD ROAD MEIE KOKKADELT! ÜLLATUSED!
PILETI HIND 25€ KIIRUSTA!
KOHTADE ARV PIIRATUD!
BRONEERIMINE JA INFO M0B.5SŠ3 69S5
rite kodud. Kas neil on seal ohutu? Kui

märkate, et neil on abi vaja, siis aidake neid
ise või andke neist teada. Me kõik peame
mõistma seda, et kui jätame märkamata,
võib juhtuda õnnetus, mis lõppkokkuvõttes võib puudutada ka neid, kes on oma
kodudes teinud kõik, et õnnetusi ei juhtuks. Meie soovitame kindlasti probleemi
ees silmi mitte kinni panna ning võtta telefon ja helistada nt kohalikku omavalitsusse, päästeametisse, politseisse.

Rohkem teie tegema ei pea, aga võite
olla kindlad, et probleemiga hakatakse
tegelema. Kui need samad koostööpartnerid ei tea, et teil on probleem, siis nad
ei saa sellega ju tegeleda.
Päästeameti visiooniks on jõuda aastaks 2025 päästealase turvalisuse tasemelt võrdsele positsioonile Põhjamaadega. Tegemist on ambitsioonika
ülesandega, aga kui me saame selle poole liikuda igaühe, kes enda turvalisuse

eest hoolib, sealhulgas ka Ambla vallakodanike kaasabil, siis on kõik võimalik. Siit ka üleskutse meile kõigile võtame endale 2016. aastal eesmärgiks
järgida eelpoolnimetatud lihtsaid soovitusi. Siis olemekoos ühe pika javajaliku sammu turvalisuse nimel astunud.
-

Jaak Jaanso
Tuleohutuskontrolli büroo juhataja
Päästeameti Lääne päästekeskus
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JUMALATEENISTUSED EELK AMBLAMAARJA KIRIKUS

Õnnitleme veebruarikuu
eakaid sünnipäevalapsi!

Pühapäeval, 7. veebruaril kell 12
Pühapäev enne paastuaega/ armulauaga
Pühapäevakool pastoraadis kell 10.30

12.30 järgneb aktus Vabadussõja
ausamba jalamil

Pühapäeval, 28. veebruaril kell 12
Paastuaja 3. pühapäev armulauaga
/

ELVI KANNIKE 92
LEMBI RIKKINEN 87
VALVE AASMAA 86
HELMI TOOME 85
HELVI VILINURM 84
SILVIA RIIMAN 83

VILLEM KELGO 82
KALEV ÕUN 81
LEIDA KAMP 81

ANNI KREEVAN 79
NAIMA MEIER 78
ELVI KUKK 77

LAINE FREIMANN 76
LUULE VAHESAAR 76
ELMAR LEHT 74
ANNA TŠEGUROVA 72
VAIKE PENT 72

Pühapäeval, 14. veebruaril kell 12
Paastuaja 1. pühapäev/ armulauaga

Pühapäeval, 21. veebruaril kell 12
Paastuaja 2. pühapäev/ armulauaga
Pühapäevakool pastoraadis kell 10.30

Ristimiste, leeri, laulatuste ja matuste
asjus võtta ühendust koguduse õpetaja Tõnu Linnasmäega mobiilil 5647
1859.

Koguduse liikmemaksu tasuda ja
Kolmapäeval, 24. veebruaril kirikus
kell 12
Iseseisvuspäeva palvus

annetust teha saab ka panga kaudu:

EELK Ambla Maarja kogudus
EE732200001120132569.

SILMADE KONTROLL
JA PRILLIDE MÜÜK

31.03. 2016.a. kella 10.00st

AMBLA KULTUURIMAJAS
Silmade kontroll maksab 15-eur.
Prillitellijale on kontroll 8-eur.
INFO ja etteregistreerimine telefonil 5323 2454
Müüa saetud ja lõhutudkuivi küttepuid (30cm, 40cm, 50cm). Tel: 504 5632.

Müüa 3-meetrist küttepuud (lepp). Hind koos veoga 18 eur/rm. Miinimumkogus
30rm. Tel. 507 4553.

’iMr

MEELIS BAND

2012Järvamaa

Andmebaasis alates25.01.2016

Koosseis

MEELIS BAND 80. -90. aastate hoogsat
retromuusikat esitav tantsuansambel, mis sobib
Meelis Kaseväli vokaal,
esinema kokkutulekule, sünnipäevale, pereõhtule,
rütmkitarr
pulma
Kogu esitus on eestikeelne ja tuleb
Alexander Aamisepp
ehedalt ja otse (live) see annab erinevas vanuses
soolokitarr
peolistele ammu tuntud lugude järgi tantsida,
Raimo Jürgenson basskitarr,
vokaal
kaasa laulda või lihtsalt kuulata. Ansambli nime ei
peaks siduma kellegi isiku nimega soovime
Kontaktinfo
lihtsalt esitada lugusid/laule, mis on paljudele
tuttavad ja meeldivad. NB! HelinäideMeelis Kaseväli 56498152
https://www.youtube.com/watch?v=WUfx66JBtJ4
meelis.kasevali@gmail.com
-

-

…

-

–

-

Hei, noor!
Kui sinul või su tuttaval on kodus

igav, siis see kuulutus on just sulle mõeldud. Nimelt 18.-19.
märtsil toimub laager “Katsu Olla VoL2” Aravete Kultuurimajas. Tasu on vaid 5€. Lisainfo on ka
varsti Facebookis üleval. Ole kohal!

A
AMBLA

VALLALEHT

Väljaandja: Ambla Vallavalitsus
Lai 22, Ambla 73502 Järvamaa
Tel/faks 383 4038, GSM 5343 7580
info@ambla.ee; www.ambla.ee. Toimetaja: Annika Rohi

–

Tehniline teostus:
Kalurileht. Tel 5649 5252;
kalurileht@gmail.com;
www.kalurileht1.ee
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