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Ambla vald25
Omavalitsuste

taassünni alguseks sai 8. august
1989, mil Eesti NSV võttis vastu otsuse “Haldusreformi läbiviimisestEesti NSV-s“.
Eesmärgiks seati üleminek kehtivalt haldussüstee-

milt omavalitsuslikule süsteemile, rahvavõimu detsentraliseerimine omavalitsuslikele juhtimistasanditele, samuti riikliku ja omavalitsusliku juhtimise eristamine.
Tol ajal reguleeris kogukonna tegemisi kohaliku omavalitsuse aluste seadus. Esmalt tuli kohapeal välja töötada valla põhimäärus ja sotsiaalmajandusliku arengu
kava. See kinnitati kohaliku esinduskogu poolt ning
pärast arutelu kinnitati maavalitsuse poolt. Lõpliku
otsuse omavalitsuse staatuse omistamise kohta tegi
ENSV Ülemnõukogu Presiidium.
Ambla vallale omistati omavalitsuslik staatus 11. aprillil 1991 esimese vallanaJärvamaal ja teise omavalitsusena Türi linna järel.
Sisuliselt tähendas omavalitsuse staatuse saamine vallale iseotsustamise õiguse saamist.
Ambla valla eelarve 1992. aastal oli 1,79 miljonit
krooni, millest üksikisiku tulumaks moodustas 1,14
miljonit ning ettevõtte tulumaks 35% ehk 0,6 miljonit
krooni. Need kaks tuluartiklit moodustasidki põhiosa
vallaeelarvest.
1992. aasta oli raske küttemajanduse osas. Selle
mõistmiseks fakt, et selle aasta lõpus andis vald 100000
krooni lühiajalist laenu Aravete Ühismajandile kütte ostmiseks, samuti KETE elamute kütmiseks samas
suurusjärgus. Vastasel korral ähvardas elanikke talvel
külma jäämine. Rea ettevõtete tegevuse lõpetamisega
kerkis teravalt esile töötute arvu kasv ning mitteametlikel andmetel oli 1993. aasta alguses vallas töötuid ligi 200, mis moodustas tööealisest elanikkonnast 12%.
Haridus- jakultuuriobjektid (koolimajad, kultuurimajad, raamatukogud jt) anti vallale üle 1993. jaanuarist, samuti nende haldamine.Alates 1993. a jaanuarist
alustati vallalehe väljaandmisega, mis parandas oluliselt
infovahetust vallakodaniku ning valla vahel. Oluline
nii turvalisusekui ka töökohtade seisukohalt oli Aravete Politseijaoskonna loomine jaanuaris 1993, mis andis
tööd enam kui kahekümnele spetsialistile. Teeninduspiirkonnaks oli jaoskonnal seitse valda.
1993.a esimesel poolel kuulutati välja valla sümboolika konkurss, mille tulemusenakinnitati Ambla valla
vapp. Vallalekoostati jakinnitati valla uus põhimäärus.
–

Kindlasti oli kultuuri poolelt oluline Ambla valla
päevade korraldamise traditsiooni algatamine. Esimesed vallapäevad toimusid juunis 1994.a. Positiivseks
tulebkindlasti pidadaregionaalse tähtsusega struktuuri loomist valda: nimelt asutati 1995. a jaanuari lõpus
Aravete Päästekomando, sama aasta suvel rekonstrueeriti riigilt saadud toetuse abilkomando hoone.
Ambla valla 5. aastapäeval 11. aprillil 1996 toimus
Ambla valla lipu õnnistamine Ambla Maarja kirikus.
Valla ettevõtluse ning kogu arengu seisukohalt võib
oluliseks pidada Optiroc AS tehase ehitamist Aravetele, mille nurgakivi paigaldati 26. juunil 1996.
Mis on 25 aastaga muutunud?
Kui vaatame tagasi valla algusaastatele, siis võib öelda, et meie ootused riigi ja omavalituste suhtes on täitunud. Omavalitsuse üheks alustalaks on ettevõtjad.
Ambla vald on läbi ajaloo olnud tugev põllumajanduspiirkond, kuhu juurde on arenenud metallitööstus. Keerulistest aegadest hoolimata on meie ettevõtjad
suutnud areneda ja säilitadaoma positsiooni. Tööhõive
on võrreldes valla loomise aastatega tunduvalt muutunud ning head transpordiühendused on loonud võimaluse meie inimestel töötada väljaspool meie valda.
Omavalitsuse roll on ajas muutunud ning valla suurim
ülesanne on pakkuda meie lasteleheadharidust jameile
kõigile kvaliteetset elukeskkonda, kus on hea oma vaba
aegaveeta ja tervise eest hoolitseda.Viimase kümne aasta jooksul on investeeritud haridusasutustesse, kommunaalteenustesse ja tervisespordirajatistesse. Seda kõik
on tehtud inimeste heaks. Hea meel on selle üle, et inimesed on aktiivsed ja meil on tugevad kodanikuühendused ehk külaseltsid ja spordiklubid, kes ise koostöös
omavalitsusega viivad läbi üritusi ja projekte, et aktiivsemalt japaremini sisustada vaba aega. Oleme aastate
jooksul liikunud osalusdemokraatia suunas,kus inimesed ise otsustavad, midanad soovivadteha jakoos omavalitsusega viivad selle ellu, ei oota, et mida vald nüüd
teeb, vaidmõeldakse koos, kuidas edasi minna ning see
on ühe tugeva valla tunnus. Inimesed on need, kes
määravadkogukonna javalla edukuse. Hea meel on
selle üle, et meil olid ja on edumeelsed inimesed ja läbi
selle tugev omavalitsus.
Palju õnne sünnipäevakskogu vallarahvale!
Harri Lepamets
Ambla Vallavalitsuse ja Ambla Vallavalitsuse nimel

11. aprill

ESMASPÄEV,

AMBLA VALLA 25. sünnipäeva tähistamine
Tule osale Ambla valla sünnipäeva tähistamisel ja teeme ühise rongkäigu!
10.00 kogunemine Aravete Lasteaed Mesimumm ette
10.30 PIDUPÄEVA RONGKÄIK ARAVETE KESKKOOLI STAADIONILE
Moodustame inimestest staadionile kujundi "AMBLA 25", mis jäädvustatakse drooniga
Laulame sünnipäeva laulu ja veedame üheskoos lõbusasti aega!

TEISIPÄEV,

12. aprill

Ambla valla 25. sünnipäevale pühendatud spordi-ja treeningõhtu
LAPSED

TÄISKASVANUD

Hotsport tantsutrenn (algklassid) Triin
16.0018.00 -18.30 Jumping Kristiina& Elen
Hotsport tantsutrenn (lasteaia lapsed)-Triin
18.00 -18.30 Bodypump Katre
17.0018.40 -19.10 Jumping Kristiina& Elen
18.50 -19.55 Bodypump Katre
Lastele batuut.
© Kehakoostise mõõtmine täiskasvanule.
19.20 -19.50 Zumba Kristiina
OSALEMINE TASUTA!
20.00 20.30 Intervalltreening Eliis
-

-

-

-

-

-

-

-

KOLMAPÄEV,

13. aprill

Aravete lasteaed Mesimumm
lauluvõistlus "Minu vald"
Ambla Lasteaed-Põhikoolis ristsõna
lahendamise võistlus Kuma karikale
Aravete ja Ambla noortekeskuste
piljarditurniir, sõpruskohtumine
Ambla Noortekeskuses

NELJAPÄEV,

14. aprill

Ambla kultuurimajas kell 18.30
Õhtu ainult naistele "Terviklik naiselikkus"
Õhtu viib läbi täiskasvanute koolitaja Heidi Antons
Osalemine sünnipäeva nädala raames tasuta!

REEDE, 15. aprill
Aravete Spordihoones kell 18.00
Ambla valla KV võrkpallis

LAUPAEV, 16. aprill
Aravete Spordihoones kell 11.00 Ambla valla KV võrkpallis, M 40+

o

Aravete kultuurimajas kell 20.00 RETRO DISKO
Stiilipidu "Täna, 25 aastat tagasi"
pilet 3.Ekraanil muusikavideod, DJ Sulo Särkinen & Silver-Taavi Kaljula
Broneeri laud peole 38 32 245 (Aravete kultuurimaja). Avatud retro kohvik!
(Võimalus tellida lauale suupisted, telefonil: 526 8966 (kohvik Koorejaam)

PUHAPAEV, 17. aprill
Aravete Spordihoones kell 10.00 Kõrvemaa karikavõistlused lauatennises
Ambla Maarja Kirikus kell 12.004.ülestõusmisaja pühapäev armulauaga.
Kell 10.30 pühapäevakool pastoraadis.

Ambla vald minule
Rait Pihelgas Ambla vallavanem
Aprillis tähistame Ambla valla 25. sünnipäeva. Mõeldes sellele, mida tähendab
Ambla minule, siis ei ole see pelgalt vallavanema töö. Ambla vallast on kujunenud minu kodu, kus saan tegeleda oma
südamelähedaste hobidega. Siin on mu
sõbrad. Kui esmapilgul tundub, et elame keset põldusid, kus käib usin põllumajandustegevus, siis tegelikult elame
mitmekesises looduskeskkonnas, kus ei
puudu kaunid rabad ja järved, metsad
ja matkarajad. Lisaks on Ambla vald salapärane oma ajaloo ja inimestega, mis
vaikselt poeb südamesse ning ei kavatse

sealt lahkuda.
Palju õnne, Ambla vald!
Katre Mägi Ambla valla sotsiaalnõunik

25 aastat tagasi ühel aprillikuu õhtul tu-

li isa pealinnast ja kodu uksest sisse astudes teatas suure õhinaga: “Amblale omistati valla staatus!”
Minu jaoks on Ambla vald alati erilise
tähendusega olnud: meie inimeste, meie
tegemiste, meie murede ja rõõmudega.
Aga mis oleks see, mida tõstaksin
eriliselt esile mul ei ole vaja selle üle
pikalt mõtiskleda. Mis iseloomustab
Ambla valda kogu 25 aasta jooksul
otseloomulikult sport, meie inimeste
spordilembus ja spordialade harrastamiseks loodud erinevad valikuvõimalused.
Meie vallaelanike hulgas on erinevate
alade tippsportlasi, kes kuulsad spordialadel väljaspool Eestit, kui Eestimaal.
Noorsportlastest alustades ja veteranidega lõpetades kujuneks see nimekiri
ikka mitme lehekülje pikkuseks. Lisanduksid sinna kindlasti veel meie inime...

-

sed, kes lihtsalt igapäevaselt harrastavad
end igapäevaselt hästi tunda. Selles on kindlasti
suur roll vallal ja meie spordijuhil Leo
Matikainenil, kes aitab kaasa ja toetab
igati inimeste sportimisvõimaluste parandamisele, vaheldusrikkuse loomisele
ja järjepidevusele...
Palju õnne meile kõigile ühe olulise verstaposti saabumisel! Uhke on olla
Ambla valla elanik!
oma lemmikspordialasid, et

Piia Tiigemäe Ambla valla Aasta Tegija
2015 Rebase talu perenaine
Minu abikaasa Meelis on Ambla val-

las elanud juba lapsest peale ja ütleb, et
juured on nii kõvasti maa sees kinni, et
ei saa siit kuskile ära minna. Mina olen
sisse rännanud Koeru kandist 28 aastat
tagasi. Palju aastaid tundsin ennast veel

koerukana, inimesed teretasid mind,
aga mina neid ei tundnud, ehk peeti mind sellepärast vahel uhkeski. Aga
mõni aasta tagasi märkasin äkki, et ma
ei tunne enam Koeru inimesi ja minust
on saanud siinne püsielanik. Kindlasti

on heale inimeste tundmisele kaasa ai-

danud ka minu töökoht tanklas. Tankla on küla tuiksoon, seal näeb ja kuuleb
palju, sinna tullakse kurtma oma muresid ja jagama oma rõõme, sinna koguneb tihti õhtuti noori. Öötööl tanklas tunnen ennast mõnikord ennast ka
valla sotsiaaltöötajana, politseinikuna
ja arstina. Oma valla inimesed on armsaks saanud ja kui inimene hädas, siis
ikka tahaks ju aidata. Nüüdseks on ka
minu juured minu õunapuude juurtega
nii läbisegi risti-rästi kasvanud, et olen
siin Märjandi külas kinni mis kinni.

Janeli Kirsi Ambla Lasteaed-Põhikooli
9. kl õpilane, modell Living Modelsis
Tulles tagasi pikkadelt reisidelt Aasia

suurlinnadest on väga värskendav jõuda
tagasi Amblasse. Mida ma olen alati jäänud igatsema on meie puhas loodus ja särav tähistaevas. Tokyos või Seoulis öösiti
üles vaadates on näha ainult halli massi.
Eestisse, eriti justAmblasse jõudes, vaatan
alati taevasse ja lihtsalt naudin seda, mida enamus võtab iseenesest mõistetavalt.
Miljonite linnas ei ole ka kunagi tunda sedakokkukuuluvust ja ühtsust, midaAmblaõhkab.
Iiris, 6. a

Ambla vald siin on lasteaed ja minu
kodu, siin toimuvad ümber järve jooksud.
(järgneb lk 2)
-
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Vallavolikogust
Marten Aron, 6. a

Ambla vald siin on palju maju, koolid ja lasteaed, mänguväljakud. Ambla
vallavanemalRaidil on sünnipäev.
-

Vallavolikogus

24. märts 2016 istungil:
1. Otsustati kinnitada Ambla vallavolikogu 18.02.2016 istungi protokoll.
2. Otsustati kinnitada määrusele lisatud „Ambla valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2016–2028“ koos lisadega.
3. Otsustati kooskõlastada koostatav
Järvamaa maakonnaplaneering.
4. Otsustati taotleda munitsipaalomandisse:
4.1 Ambla vallas, Aravete alevikus,
Peenramaa maaüksus ligikaudse suurusega 92447 m2;
4.2 Ambla vallas, Aravete alevikus,
Peenramaa P1 maaüksus ligikaudse
suurusega 13004 2
4.3 Ambla vallas, Aravete alevikus,
Peenramaa P2 maaüksus ligikaudse

m

;

suurusega 11289 m2;
4.4 Ambla vallas, Jõgisoo külas, Peenramaa maaüksus ligikaudse suurusega
3482 m2;
4.5 Ambla vallas, Jõgisoo külas, Peenramaa P1 maaüksus ligikaudse suurusega 8542 m2;
4.6 Ambla vallas, Käravete alevikus,
Peenramaa maaüksus ligikaudse suurusega 2356 m2.
5. Otsustati võõrandada alljärgnev,

Ambla vallale kuuluv vara, kirjaliku
enampakkumise teel:
5.1 Korteriomand nr 2349836,
462/3356 mõttelist osa kinnistust,
aadressil Järva maakond, Ambla vald,
Ambla alevik, Pikk tn 19, pindalaga
3204 m2;
5.2 Korteriomand nr 2540750,
217/15421 mõttelist osa kinnistust,
aadressil Järva maakond, Ambla vald,
Aravete alevik, Maarjamõisa tee 12,
pindalaga 7207 m2;
5.3 Korteriomand nr 2540850,
205/15421 mõttelist osa kinnistust,
aadressil Järva maakond, Ambla vald,
Aravete alevik, Maarjamõisa tee 12,
pindalaga 7207 m2;
5.4 Korteriomand nr 2540850,
205/15421 mõttelist osa kinnistust,
aadressil Järva maakond, Ambla vald,
Aravete alevik, Maarjamõisa tee 12,
pindalaga 7207 m2;
5.5 Hoonestatud kinnistu nr 3729450,
aadressil Järva maakond, Ambla vald,
Aravete alevik, Mäetaguse tn 2, pind-

alaga 3435 m2.
6. Otsustati nõustuda vallavara tasuta
kasutamise lepingu tähtaja pikendamisega MTÜ-ga Aravete Jõujaam.
7. Otsustati delegeerida sotsiaalhoole-

kande seaduses § 11 lõikega 2; § 21 lõikega 1; § 70 lõikega 3; § 111 lõikega 2;
§ 112; § 119, § 121, § 124 lõikega 5; §
127; § 128; § 130; § 133, § 134; § 135;
136, § 138; § 139; § 142; § 143, § 144
ning § 160 lõikega 22 sätestatud ko§

haliku omavalitsuse üksuse pädevusse
antud küsimuste lahendamine Ambla
Vallavalitsusele.
8. Otsustati teha Ambla Vallavolikogu sotsiaalhoolekande alastes määrustes järgmised muudatused, et viia need
kooskõlla muudatustega seadusandluses.
9. Kuulati volikogu revisjonikomisjoni esimehe Marta Kondase ettekannet
majanduslike huvide deklaratsioonide
täitmisest, esitamisest.

10. Vallavanem andis informatsiooni
Aravete Kardikeskuse teemal.
Ilusat kevadet soovides
Harri Lepamets vallavolikogu
esimees

Janely, 7. a

Ambla vald 25

-

ta on

juba vana.

Anabel, 5. a

Ambla vald on meie kodu.
Rebella, 6. a

Ambla vald minu
kahes raamatukogus.
-

vanaema

töötab

Kristi, 6. a

Ambla vald vallamajas töötab
tantsuõpetaja Triin ja vallavanem.
-

minu

Kert-Kristjan, 7. a

Ambla vald on meie kodu ja siin saab
lasteaias käia.
Ramon, 7. a

Ambla vald siin onkirik ja surnuaed.
-

Helle-Leonide Anton, MTÜ Ambla valla
eakate klubi Vokiratas juht aastatel
03.2013-03.2016

Ambla valla 25. sünnipäeva eel olen
mõtisklenud selle üle, mida tähendab
Ambla vald minule, mida olen andnud mina vallale, mis mind on hoidnud
Ambla vallas ligi 34 aastat.
Augustis 1982 sidusime abikaasaga
end põllumajandusega endise tunnustatud majandijuhi, Alar Ainumäe, kutsel
praeguses Ambla vallas, ühes maakonna suuremas ja rikkamas ühismajandis,
Aravete Agros. Abikaasa Tiit asus tööle
juhatuse esimehe asetäitjana loomakasvatuse alal ja mina pearaamatupidajana.
Viie aasta pärast saime ilusa oma kodu.
Ambla vallaga seovad meid ligi 34
aastat nii head ja hellad kui kurvad ja
traagilised mälestused. Meie peres kasvanud kolmest pojast kaks vanemat
poega leidsidkoolitee ja sõbradAravete
Keskkoolis, noorima poja aastad möödusid sõprade seltsis Aravete lasteaias ja
hiljem Aravete Keskkoolis kuni traagilise sündmuseni leinapäeval, 14. juunil
1991.

AMBLA VALLALEHT

Ambla vallas osatakse inimest hinnanii mures kui rõõmus. Alati polnud
sõnu vajagi, piisas, kui sõber või töökaaslane pani lohutavalt ja südamlikult
sooja ja sõbraliku käe õlale. Sa tundsid,
et polnud üksi, sind ümbritsesid ja toetasid sõbrad, tuttavad, lapse koolikaaslased. Suur abiline jaautoriteet oli omavalitsuse loomise juures, praeguseks juba
meie seast lahkunud Udo Tomann, kedamälestame tänini sooja südamega.
Olen aru saanud, et Ambla vallas,
kus ma elan, on inimene kõige tähtsam,
noorele perele on kõik käe-jala juures.
Aravete alevikus on rajatud suur keskkooli hoone, avar lasteaed, perearstikeskus, hooldekeskus, raamatukogu, suur
kontorihoone, alevikus tegutseb mitu
kauplust, aktiivset kasutust on leidnud
spordihoone, kultuurimajas toimuvad
mitme põlvkonna üritused. Mis on
muutunudAmbla vallas 25 aasta jooksul? Olen uhke, et üldises kiratsevas riigi
majanduspoliitikas ja häbematult madalas piima kokkuostuhinnas on Aravete Agro suutnud säilitada nii karja kui
hästi hooldatud põllud. Kui kõrgemal
ta

tasemel saavad vaieldud haldusreformi

plaanid ja kokkulepped ning väikesed
vallad saavad liituda üheks maavallaks,
siis on koos kergem edasi minna kui
igal ühel eraldi. Kas ei ole kursis, aga
ma vähemalt ei tea, et meie kohalikus
omavalitsuses oleks avaldatud üksteisele umbusaldust või oleks kisutud tüli
üles. Koos jaüksmeeles on lihtsamedasi
minna.

Mida olen mina andnud Ambla vallale? Omapoolse panuse oleme andnud
abikaasaga eakate klubi Vokiratas eestvedajatena kolme viimase aasta jooksul,
et säiliks olemasolevad traditsioonid ja
toimuks järjepidevus. Eakate klubi Vokiratas asutati 07.12.1984.a 30. tööjuubelit tähistasime 17.01.2015 meeleoluka peoga Aravete kultuurimajas.
Kallid eakad, tulge välja mugavustsoonist janautige seda, mis teile pakutakse ja lööge ise kaasa!
Ambla valla 25.juubeliks soovin:
Õnne tänasteks tegudeks!
Õnne homseteks olemisteks!
Õnne tuleviku toimetusteks!

Algas hajaasustuse programmi taotluste vastuvõtt
0267
Järva
algas hajaasustuse
algusest. Projekti

maavalitsus annab teada,
alates
et
22. märtsist 2016. aastal
programmi
taotluste vastuvõtt kõigis Järvamaa
valdades.
Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele
peredele tagada head elutingimused
ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu
püsimisele hajaasustusega maapiirkondades. Toetatakse hajaasustus-

piirkondades

asuvate

majapidamiste

veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete

elektrisüsteemidega

seo-

tud tegevusi.

Toetust saab taotleda elukohale,
kus pere on elanud vähemalt selle
maksimaalne
aasta
ühe
toetus
majapidamise kohta on
6500 eurot. Taotleja ja kaastaotleja
jakaasfinantseering peab kokku
moodustama vähemalt 33,33 % projekti abikõlblikest kuludest.
Enne taotluste koostamist ja esitamist palume kindlasti tutvuda programmdokumendi ja taotlejale suunatud informatsiooniga:
Lisainfo autonoomsete elektrisüsteemide valdkonna tegevuste kohta
Lisainfo juurdepääsuteede valdkonna tegevuste kohta

oma-

Lisainfo kanalisatsioonisüsteemi
valdkonna tegevuste kohta
Lisainfo veesüsteemi valdkonna tegevuste kohta
Projekti eelarve
Projekti taotlusvorm
Programmdokumendis kehtestatud nõuetele vastavad taotlused tuleb esitada majapidamise asukohajärgsele vallavalitsusele hiljemalt 23.
mai 2016. aastal.
Infot ja nõu taotlemise kohta saab
programmi kontaktisikult vallas:
Merike Kont

Heakorra-

Mob: 5192
E-post: merike@ambla.ee

Järva Maavalitsuses
kontaktisikuks:
Hannele Saksniit

on

programmi

Järva Maavalitsuse arengu- ja pla-

neeringuosakonna peaspetsialist
tel: 385 9613
hannele .saksniit@ j
.maavalit-

arva

sus.ee

jakeskkonnaspetsialist

Tel: 3834244

HEGtON AALARENQLI TOETUSEKS

Järvamaa kogukonnafond andis välja
kolm noore spetsialisti stipendiumi
saavad Dairy TraStipendiumi
Kaidi
ding OÜ
operaator

Som-

mer, Järvamaa Kutsehariduskeskuse kutseõpetaja Helle Kilk ja
Invester Metsahaldus OÜ ekskavaatorijuht Karl-Gustav Pint.
Kaidi Sommer on väga tubli jaasjalik noor inimene, kes töötabAmbla vallas asuvas ettevõttes Dairy Trading OÜ

operaatorina. Ta omandas kiiresti oskused uue ja keerulise tehnoloogia valdkonnas, milleks on piima kontsentreerimine pöördosmoosi meetodil. Kaidi
kiiret õppimisvõimet on tunnistanud
ka Dairy Tradingu koostööpartnerid
Itaaliast ja Leedust. Kaidi on kohusetundlik ja abivalmis olles abiks ka oma
vanematele talu pidamisel.

Kaidi Sommer on lõpetanud 2014.
aastal Olustvere Maamajanduskooli
toiduainete töötlemise piimanduse eriala.

Inimeste Koda

ja Eesti Puuetega Inimeste Koda
12.04.2016kl 11:00-15:10
Toimumiskoht: Türi kultuurimaja

Ajakava
11:00 Avasõnad: Ülo Paas, Järvamaa Puuetega
Inimeste Koja juhataja; Anneli Habicht, Eesti
Puuetega Inimeste Koja tegevjuht.
11:10-12:10 Kuidas siseneda ja tööturule ja seal
püsida? Töötukassa roll, vähenenud töövõimega
inimese roll, tööalased abivahendid. Eha Tasang,
Töötukassa Järvamaa osakonnajuhataja. Annika
Aava, Anu Tornik juhtumikorraldaja. Räägivad
ka invatranspordist.

Ambla Vallavalitsus

–

SA

Stipendiumi väljaandmise eesmärgiks on toetada noorte haritud inimeste tööle ja elama asumist Järvamaale. Stipendiumite üleandmine
toimub 8. aprillil Järva Maavalitsuses.

Infopäev puudega ja vähenenud
töövõimega inimestele
Korraldajad: Järvamaa Puuetega

Stipendiumi suuruseks on 600 eurot.
Palju õnne ja edu, Kaidi!

12:10-12:40 Igapäevaelus vajalikud abivahendid.
Kuidas taotleda ja kuidas kujuneb hind? Merlin
Veinberg, Sotsiaalkindlustusameti abivahendite
nõunik.

12:40-13:10Kohvipaus kerge kehakinnitusega.
13:10-13:40Puude astme taotlemine tööealistele
alates 1. juulist 2016. Mis muutub, kuidas täita
uut taotlusvormi? Merlin Murumets, Sotsiaalkindlustameti ekspertiisi ja sotsiaaltoetuste ük-

suse juht.

13:40-14:10 Eluruumide kohandamise võimalused. Mare Naaber, Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse Puudealase Teabe ja Abivahendite Keskuse kodukohanduse projektijuht.
14:40-15:10Kokkuvõte.

Eesti Kaitseväe õppused Ambla valla territooriumil
Eesti Kaitsevägi teavitab 1. jalaväebrigaadi õhutõrjepataljoni patarei suuruse üksuse väliharjutuse läbiviimisest Ambla valla territooriumil kuupäevadel: 04.04.2016, 13.04.2016,
18.04.2016 ja 19.04.2016.

Järvamaa Kogukonnafond

* JARVAMAA
KOCUKONNAFOND

Avatud Uste päev
5.mail kell 10,00 Paides
5.mail kell 12,00 Säreveres
Avatud Uste päeval toimuvad demonstratsioonid j#
Koolisisesed kutsevõistlused

Demonstratsioonid Paides
Lauakatmina
Suupistete valmistamine
Puhastustööde huvitavaid võtteid

Lügislihsr

tdrd !a os

Mu Itimrodiavõima h»i infotehnoloogias

Võistlused Säreveres
Vigursönt hobusdjja
Takiitusse i t
Traktori vigursoit
Auto vigursõit

õOcm

r>

J arvama a
Kutseharidus kes kus
m m xüdaHlAS
i

Auto reh vi vahetus
Töörii stakomplekti kom plektecrim ine; Teooria te st
MliUriladumino
Koorma laadimine ekskavaatorida aja pcaln (simulaatoril]
Järvamaa Kuttehariduikeskjus
Tallinna tt, Paide tel, iii iii fr
kuul (Qjklik.f i*
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Kulu põletamine on keelatud!

a

Kevad on kaasa toonud kahjuks juba esimesed kulupõlengud, mis on suur oht inimeste varale ja kahju keskkonnale. Päästjad juhivad tähelepanu, et
kulupõlengud saavad sageli alguse just hooletusest, seegapea meeles: lõkke tegemisel on äärmiselt oluline tagada tuleohutusnõuded. Vaata joonist!
PANE
SEINALE!

HOONE VÄLINE TULEOHUTUS
PÕLEVMATERJALIST KATUSEL
korstna kõrgus≥ 1.20 m
ja sädemepüüdja
max võrguavaga 10x10 mm

≥

0.80

•

Küttesüsteeme tuleb puhastada vastavalt vajadusele,
kuid mitte harvemini kui 1x aastas.

•

Ühepereelamus ja
ise puhastada.

m
•

Töötasapind kui korstna kõrgus
≥ 1.20 m

selle abihoonetesvõib enda tarbeks

Ühe korra 5 aasta jooksul peab ka seal korstna
puhastama kutsetunnistusega korstnapühkija,
kes väljastab korstnapühkimise akti."

17. märtsist on kõik eestimaalased oodatud
ja oma
panema

PÕLEVMATERJALID (nt puuriit)

KATUSEREDEL

Algas TEEME
ÄRA talgute
kirjapanek
Alates
talguplaane pidama
talguid kirja
talguveebis aadressil

METS

•

•
•
•

Tuleohtlik aeg

≥ 20 m

•
•

Puhasta lõkkekoha ümbrus
vähemalt0,5 m raadiuses
Piira kivide või pinnasevalliga
Tuule kiirus alla 5,4 m/s (nõrk tuul)
Jälgi, et sädemed ei langeks hoonele
Ära jäta lõket järelvalveta
Lase täielikult ära põleda või kustuta

veega.

–

Küttegaasiltöötavat,
välistingimustes kasutamiseks
mõeldud grillseadet tuleb
kasutada väljaspoolsiseruume.

≥4m

Koha valikul juhindu
kasutusjuhendist

PRÜGIKONTEINER

≥2m

enam kui 100 L
10 L

või

6 kg

≥ 15 m

LÕKE

www.teemeara.ee, et hoolida
ning aidata viia edasi elu Eestimaal nii oma kodukohas kui ka kaugemal. Tänavune talgupäev toimub
juba 7. mail!
Kümneid tuhandeid talgulisi ühendava Teeme Ära
talgukevade avalöök anti Lennusadamas. Teeme Ära talgupäeva meeskond toob merekultuuriaastal koostöös
Päästeametiga ühe põhiteemana fookusesse veeohutuse,
sest traagiliste veeõnnetuste ärahoidmiseks saame kõikjal üle Eesti veel palju ühiselt ära teha.
Teeme Ära talgupäeva eestvedaja, Eestimaa Looduse
Fondi juhatuse liikme Tarmo Tüüri sõnul toimub talgupäev taas nõnda, et iga kogukond saab ise otsustada,
millised tööd sel korral üheskoos ette võetakse. „Iga-aastane talgupäev on kujunenud üle Eesti oluliseks ja oodatud sündmuseks, milleta inimesed ei kujuta enam kevade saabumist ette. Nii võibki öelda, et talgulised on
omamoodi kevadekuulutajad, kuid veelgi enam nad
on kogukondade äratajad ja uute algatuste ellukutsujad
nii maalkui ka linnas,“ rääkis Tüür.
Päästeameti peadirektori asetäitja Alo Tammsalu
sõnul on Päästeametil äärmiselt hea meel Teeme Ära
meeskonnaga juba teist aastat järjest koostööd teha.
„Rõõm on selle üle, et talgupäev annab nii mitmekülgseid võimalusi, kuidas ühiselt Eesti paremaks ja ohutumaks muuta. Veeohutus on kindlasti üks neid teemasid,
mis puudutab meid kõiki, sest Eestimaal on palju veekogusid, kus ei saa tõenäoliselt kunagi olema vetelpäästjat
ja kus ohutus sõltub meist endist,“ selgitas Tammsalu.
Neile kogukondadele, kes võtavad veeohutuse tänavu üheks oma talguteemaks, on Teeme Ära talgupäeva
meeskonnal varuks hea üllatus. Kutsume kogukondi
üles, et talgukorras valmistada ja püstitada oma ujumiskoha äärde puidust veeohutuse stend, mille jaoks
saame omalt poolt anda päästerõnga koos viskeliiniga ning ohutusjuhistega infotahvli. See saab teoks tänu Siseministeeriumi rahastamisele ning heas koostöös
Päästeameti ja vabatahtlike päästjatega. Päästevahendite saamiseks tuleb talgujuhil esmalt soovi avaldada talgupäeva kodulehel, märkides üles rajatava veeohutuse
stendi plaanitava asukoha. Selgitused päästevahendite kättesaamise ja stendi rajamise kohta leiab aadressilt

läbimõõduga üle 1 m

Tahkel kütusel töötav

grillseade küttepuudega.

≥8m

≥2m

Kuluheina ja roostiku põletamine on

KEELATUD
10 L

≥5 m

LÕKE
6 kg

grillseade grillsöega.

6 kg

Hoia käepärast sobiv

läbimõõduga alla 1 m

Tahkel kütusel töötav

või

tulekustutusvahend nt ämber
või kastekann 10 L veega,
6 kg tulekustuti

–

TULEOHUTUSALASTE KÜSIMUSTE KORRAL HELISTA PÄÄSTEALA INFOTELEFONILE 1524

•

TULEKAHJU KORRAL HELISTA 112

TESTI OMA KODU TULEOHUTUST SIIN: WWW.KODUTULEOHUTUKS.EE

Ahi pole prügikonteiner
vaiksel talveõhtul
Kargel
võib nii mõnegi asula tänaval tundakirbet lõhna see on
eriline jäätmepõletuse lõhn.
Veel 2007. aastal toodi elanike keskkonnakäitumise küsitluse
alusel esile, et keskmiselt 10 protsenti leibkondadest põletas prügi, maapiirkondades aga suisa 30
protsenti. Uuringud ei ole küll
andnud piisavat selgust, mida
täpselt ja millistes kogustes kodus põletatakse,
kuid võib oletada, et alates paberist ja kilekottidest kuni üldse kõigeni, mis põleb.
Arukas sordib, arutu põletab
Hästi teavitatud meediatarbijad on muidugi lugenud või kuulnud, et Tallinna lähedal
Irus on suur jäätmepõletustehas, kus ilmatu
hulk (üle 200 000 tonni aastas) segaolmejäätmed ja muudki põletakse ning sellest elektrit
ja sooja toodetakse. Miks siis tavainimene ei
võiks kodus, prügi „tekkekohale lähemal“ jäätmeid põletada?
Jäätmepõletustehases toimub jäätmete põletamine rangete keskkonnanõuete alusel, lisaks puhastatakse suitsugaasid kõrgtehnoloogiliselt ja seiratakse heitgaaside kvaliteeti.
Nende nõuete täitmisel on põletamine ohutu.
Oma kodus keegi selliseid tehnilisi tingimusi
täita ei suuda ehk ka väikese koguse prügi ah–

–

ju viskamisega võib tekitada suurt kurja. Nii
öelda „tavaliste plastide“ (plastitüübid PE, PP,
PS) põletamisel ei saa tõesti tekkida raskemetalli- või halogeenühendid, sest neid elemente
neis plastides ei ole. Siiski tekib nende mittetäielikul põlemisel saasteaineid, mis on kantserogeensed ehk vähki tekitavad. Viimane aeg
on mõista, et koduse jäätmepõletuse toss võib
olla on veel palju kordi ohtlikum.
Kõige ohtlikum mürgistus võib tekkida aga
siis, kui ahju või kaminasse satub plastitüüp
PVC (polüvinüülkloriid), mille nimi annab aimu kloorisisaldusest. Sellise plasti põlemisel võib
üsna väikesest kogusest tekkida ka dioksiine,
mis üheti üheks ohtlikumate keemiliste ainete
rühmaks on liigitatud. PVC-d ei ole enam laiemalt kasutusel pakendites, küll aga jalanõudes,
vihmakeepides, töökinnastes, ehitusmaterjalides, nagu kaablikatetes, põranda ääreliistudes,

Ülestõusmispüha jutlus
6:1-3
prohvet
Vana „Tulge, pöördugem
poole,
surmapäeval,

Hoosea
ütLepingu
leb:
Issanda
sest
tema on meid murdnudja temaparandab meid;
tema on meid löönudja tema seob meid!
Tema teeb meid elavaks kahe päevaga,
kolmandal päeval aitab ta meid üles
ja me võime elada tema palge ees.
Tundkem siis, püüdkem tunda Issandat:
ta tuleb nagu ilus koidupuna;
ta tuleb meile nagu vihm, otsekui kevadine
vihm, mis niisutab maad.“
Hea Ambla Vallalehe lugeja!

Käesoleva kevade ülestõusmispühadesse olejõudnud mõneti kahetiste tunnetega. Hiljuti
kuulsime koledatest sündmustest Brüsselis, hukme

ka plastakendes ja ustes. Väike peotäis
PVC-d ahjus võib tekitada mürgiseid
gaase enamgi, kui terved suured tehased aasta jooksul. Mürgine suits hajub
ümbruskonnas ka aeda ja põllule, tulles
sealt inimese toiduna tagasi. Kaugemale
hajuv saast sajab vihmana alla, jõudes ka
merre. Tervisekaitsjad on ka hoiatanud
vanema ja rasvasema Läänemere kala
sagedase söömise eest üheks probleemiks just dioksiinid. Kõik on kõigega
seotud nii mugav viis tundub sodist vabaneda
seda kaminasse kühveldades, aga saast on nii lähedal kui kaugel, lõpuks tagasi taldrikul.
Vabane prügist lahendused on olemas
Jäätmete osas on tegevusjuhis lihtne. Igal
majapidamisel peaks olema oma segaolmejäätmete konteiner. Uuri kohalikust omavalitsusest, millised jäätmete liigiti kogumise võimalused ja nõuded on sinu kodukohas, kus asub
ja mida võetakse vastu jäätmejaamas, lisateavet annab ka veebileht kuhuviia.ee. Ahi, kamin ja puuküttel pliit ei ole jäätmekonteineri

kunutest ja haavatutest. Suurel reedel, Jeesuse
süütasime küünlad Siberisse küüditatute mälestuseks.
Vaikse laupäeva hilisõhtulkuulsime Aegviidu
sõpruskoguduse kiriku süütamisest ja mahapõlemisest Soomes, Ylivieskas.
Ümbritsevat jälgides ja sellele kaasa elades
tundub nagu viibiksime lahinguväljal, kus igal
hetkel võib inimesi tabada mingi löök või hävitustöö. Kuid raskeid ja ärevaid päevi on olnud
inimajaloos ja meie Maarjamaalgi ennemgi. Ei
olnud kerged ega lihtsad ajad ka Iisraeli rahval ja
tema

prohvetitel enne Kristust.

Prohvet Hoosea tegutses vahetult enne Iisraeli

kuningriigi vallutamist assüürlaste poolt. Prohvet Hoosea ajal valitsesid kuningad, kelle kohta

–

–

asendajad.
Loe Bioneerist lisainfot sortimise kohta

ning tutvu jäätmerattaga.
Infot ohutu kütmise ja jäätmete sortimise
kohta leiad ahi.envir.ee.
Peeter Eek Keskkonnaministeeriumi
jäätmeosakonna juhataja

ütleb Pühakiri, et nad „tegid kurja Issanda silmis“. Prohvet manitseb valitsejaid korduvalt loobuma poliitilistest sobingutest. Manitseb hoiduma võõraste tavade, kommete ja arusaamiste
juurutamise ning sellega rahva lõhestamise eest.
Manitseb hoidma ja säilitama oma püsiväärtusi.
Prohvet manitseb kõiki, nii rahvast kui valitsej aid, pöörduma oma kangekaelsusest japõikpäisusest Jumala poole. Tegema seda igal ajal jaigas olukorras. Mitte hülgama Jumalat, uskuma Temasse
jalootmaTema peale. Tegema seda ka siis, kui on
raskuste jakatsumuste aeg. Sellepärast ka prohvet
ütleb: „Tulge, pöördugem Issanda poole, sest tema
on meid murdnud ja tema parandab meid; Tema
on meidlöönud ja tema seob meid“.
(järgneb lk 4)

www.teemeara.ee/talgujuhile/veeohutus
Talgujuhid, kes märgivad oma talgud talguveebi, saavad taas talgute stardipaketi. Pakettide laialisaatmine
algab aprillis. Koostööpartnerite toel kokku pandud ja
talgukorras komplekteeritav stardipakett koosneb praktilistest vahenditest ja soovitustest talgupäeva korraldamiseks. Seekordsesse stardipaketti mahuvad esmaabitarbed, mõned töökindad, suitsuandur, prügikotirull,
haavasalv, ajaleht Talguline, kommikott ja supipakk,
kerge seljakott, seemnepall, merekultuuriaasta rinnamärk, ehitus-ja aiapoe sooduskupong, tee, talgukuulutused, Talguhundi kleepsud, veeohutuse stendi valmistamise juhised, kriisijuhend ja talgunõuanded.
Talgute registreerimine läks lahti 17. märtsil ning talguliste kirjapanek algab 18. aprillil, kui talguveebis on
juba suur valik talguid üle Eesti. 2015. aastal korraldati
üle Eesti 1808 talgut, millest võttis osa 47 136 inimest
ehk 3,6% eestimaalastest.
Talgupäeva korraldavad Eestimaa Looduse Fond, Eesti KülaliikumineKodukant ja nende ümber koondunud
võrgustik. Partneritena löövad kaasa Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Siseministeerium, Päästeamet, Merekultuuriaasta 2016, Tamrex, Itella Smartpost, Vizeum,
Nordic Hotel Forum jt.
Täpsem info: www.teemeara.ee
Tarmo Tüür, Teeme Ära

talgupäeva eestvedaja,

Eestimaa
Pressiteate edastas

ja uuendas Järvamaa koordi-

naatori abikäsi
Kaisa Õim, tel 58179292, e-post

gmail.com

kaisa.oim@

H
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Ülestõusmispüha
jutlus
(algus lk 3)
Tuletagem meelde vaga kannataja Hiiobi lugu. Millistest raskustest ja kaotustest tuli Hiiobil läbi minna.
Isegi ta lähimad sõbrad soovitasid tal loobuda Jumalast, kuid Hiiob ei salanud Jumalat ning Jumal õnnistas teda mitmekordselt.
Prohvet tuletab oma rahvale meelde, kellest sõltub
nende käekäik ja kutsub neid hülgama pattu ja ükskõiksust Jumala suhtes. Prohvet tuletab meelde, et Jumal on see, kes paneb oma rahva proovile, kuid viib ka
läbi katsumuste ja seob nende haavad.
Tollest ajast on möödunud palju sajandeid, mis võib
meil olla ühist tollaste aegade ja olukordadega?
Paraku kipuvad mitmed asjad siin ilmas ikka ja jälle
korduma. Pealegi Jumala sõna ei vanane, vaid on aktuaalne ja kaasaegne. Väga aktuaalselt kõlab prohveti
kutse meilegi: „Tulge, pöördugem Issanda poole!“
Kelle või mille poole pöördume meie, kelle või mille
poole pöörduvad meie rahva juhid? Kas me pöördume Issanda poole nii headelkui ka kurjadel päevadel?
Kui me oleme saanud tundaka kaotust, valu ja leina, kas siis usume, et temaparandab meid jaseob meie
haavad?
See, mis on kirja pandud Vanas Lepingus on kirikuisade sõnul eeltähenduseks Uuele Seadusele, uuele

Lepingule.
Tänases prohvetikuulutuses on sõnad:
„Tema teeb meid elavaks kahe päevaga, kolmandal
päeval aitab ta meid üles ja me võime elada tema palge ees.
Nendes sõnades nähakse eeltähendust javiidetKristuse surmale ja ülestõusmisele, millekohta võime lugeda evangeeliumitest. Kristus on surnuist ülestõusnud
ja tema uuendab kogu loodu. Tema on see, kes oma
süütult valatud vere läbi kustutab meie patud ja annab
andeks meie süü.
Annab meileka usu ja lootuse, et surm, põrgu ning
kaduvus on võidetud! Ning neil pole mitte viimast sõna meie-inimeste kohta.
„Tundkem siis, püüdkem tunda Issandat“-see on väga isikuline ja lähedanekutse.
Mõistusega pole lihtne ära seletada seda, mida Jeesus Kristus oma surma ja ülestõusmisega meie heaks on
teinud. Seda peab eelkõige südamega tundma ja tunNendes
sõnades
eeltähendust
nähakse
Krisviidet
ja

netama.

Kristuse surnuist ülestõusmine on otsekui kevadine
vihm mis niisutab maad, paneb selle õitsema ja teeb
selle viljakaks.
Nii mõjub Kristuse ülestõusmise vägi ka inimhin-

Lasteaia noorema rühma luuletuste lugejad

Keskmine ja vanem rühm muuseumis mune värvimas

Mesimummide märts
pühendatud
Märts
emakeelepäevale,

oli meie lasteaias
muuseumitundidele, töötavatele naistele, nende elukutsele,
hobile ja meie lasteaia tüdrukutele, kes kõik
soovivad ollaväikesed printsessid.
Emakeelepäev oli sellel aastal pühendatud
lastekirjanik Heljo Mänd´i 90. sünnipäevale.
Ürituse ettevalmistamisse kaasasime lapsevanemad, kes tõid meile kirjaniku raamatuid oma
lapsepõlvest ja nüüdisaegseid. Nendest sai tore näitus. Kõige vanem raamat pärines aastast
1965 „Vikerkaare all”. Küllap see raamat tuli
meie näitusele mõne vanavanema kapist.
Lapsevanemad õpetasid lastele kirjaniku sulest ilmunud luuletusi. Rühmasiseselt valiti välja tublimatest tublimad lugejad, kes esinesid
kogu lasteaia perele. Kokku oli esinejaid 16.
Kõik esinejad said tänukirja. Suuremad lapsed
olid õppinud selgeks ka laulu „Emakeelelaul”.
Aitäh esinejatele ja tublidele vanematele!
Emakeelepäeva tähistas meie vanem rühm
ka Aravete külamuuseumis, kus Els luges imeilusat luulet. Keskmine rühm esines luuletustega Aravete raamatukogus, uudistas kirjaniku
raamatuid ja koos tädi Enega tuletati meelde,
mida nädala jooksul õpiti.
Aitäh Elsile ja Enele!
Aravete külamuuseumi juhataja Els Puolokainen võõrustas meie lapsi kahel korral. Vanem rühm meisterdas roose ja keskmine rühm

käis mune värvimas ningpühadekombeid kuulamas.
Keskmises rühmas toimus tüdrukute nädal.
Külas käis Ingela ema, kes tegi tüdrukutele
kaunid soengud. Tüdrukud ei raatsinud kaunitena õhtul magamagi minna. Mariti ilusalongis
õpiti küünte eest hoolt kandma ja ka sealt tuldi tagasi lakitud ning kivikestega kaunistatud
küüntega. Nädala finaaliks oli kostüümipidu.
Tüdrukud valisid ise kostüümid. Oli haldjaid,
Elsasid, ingleid ja palju teisigi kauneid tegelasi.
Poisid valisid oma lemmikkostüümi.
Aitäh lapsevanematele, kes panustasid toredasse ettevõtmisesse.
Märtsis käis külas meil Sõber teater lavastusega „Okkaline lugu”, kus kõlama jäi mõte: headus ja sõbralikkus võidab kurjuse. Külalisteks
olid etendusel Ambla lasteaed ja Aravete keskkooli esimene klass.
Lasteaia personal täiendas teadmisi meie
majas toimunud koolitusel „Kevad-suvised
rahvakalendri tähtpäevad, regilaulude ja laulumängude loovpraktiline kasutus ja nende
lõimimine erinevatesse ainevaldkondadesse”.
Koolitajaks Eesti Rahvapärimuse Kooli koolitaja Terje Puistaja. Koolitusel osalesid ka õpetajad Aegviidu Lasteaiast ning Ahula Lasteaed-Algkoolist. Oli väga sisukas, töine ja lõbus
koolitus.

Vanem rühm Aravete Külamuuseumis

luuletkuulamas ja roose meisterdamas

TEADE
Aravete Lasteaed Mesimumm ootab
avaldusi kuni 25. maini lastevanematelt, kes
soovivad oma last lasteaeda panna 2016. a
sügisest.
Avaldus kättesaadav lasteaia kodulehelt
dokumentide alt „Lasteaeda vastuvõtmise
ja sealt väljaarvamise kord“ lisana.
Täiendavinfo: aravetelasteaed@gmail.com
või Ülle Ojamäe tel: 383 2553.

Lasteaia pere

gedele.
Laskem sellel väel siis endid kanda, hoida ja saata!
Tõnu Linnasmäe
EELK Ambla Maarja koguduse õpetaja

Heljo Mänd´i 90. sünnipäevale pühendatud näitus

Keskmise rühma tüdrukutenädalal osalejad

Järvamaa Näitemängupäev 2016 toimub Aravetel

Lõbus hommik
Roosna külas
Munadepüha

hommik möödus Roosna külas
laste naeru saatel.
25. märts, Suur reede oli meie külas teguderohke.
Värvisime mune, meisterdasime jänkusid ja sõime
kooki. Lapsed olid rõõmsad ja emad-isadrahulolevad.
Osavõtjaid oli naaberküladest ja kaugemaltki.
Ootame järgmisel korral kõiki uusi ja vanu uudistajaid meilekülla. Kindlasti on veel tulemas palju toredaid ettevõtmisi.
Roosna küla rahvas

7. mail toimub
Laupäeval,
tuurimajas juba IX

Aravete Kul-

Aravete

päev, mis on ühendatud
Näitemängupäevaga.

taas

Teatri-

Järvamaa

Tavapäraselt on ka seekord kohal žürii, kes
avalike jutuajamiste ajal annab peamiselt sõbralikku nõu lavastajatele ja näitlejatele, kuid
kindlasti on väga oodatud ka publiku arvamusavaldused. Žürii esimees on sellel aastal näitlejalavastaja Madis Kalmet, lisaks kuuluvad sinna
näiteringi juhendaja Viiu Paljak ja teatriarvustaja MadisKolk. Välja antakse parima naisnäitleja, parima meesnäitleja, parima lavastuse ja
suurima üllatuse auhinnad.
Päeva lõpetab meeleolukas Teatripidu kõigi

näitlejate ja publiku osavõtul. Tantsuks ansambel Meelis-Band. Kogu päev avatud kohvik. Pilet maksab 5 eurot.
Näitemängupäeva korraldab MTÜ Sääsküla
Huviklubi. Toetavad Kultuurkapitali Järvamaa
ekspertgrupp, Ambla Vallavalitsus, Nukuteater
ja Teater „Vanemuine“.
KAVA
11.30 Paide Gümnaasiumi näitering Maski taga. Ühistöö „Äratus“
12.00 Jalgsema Näitering. A. Palmiste „Koduteel“
13.10 Ambla Näitering Anne, A. Kütt „Rahajumala ratsanikud“
14.50 Paide Huviteater, M. Jacobs „Ahvikäpp“

16.00 Alburahva Teater, K. Veede „Mutimurd-

jad“
17.00 Tapa Näitering
18.15 Tapa Muusikakooli õpilaste kontsert
18.30 Autasustamine
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Aravete Noortekeskus tähistab
piljarditurniiriga
11. sünnipäeva
aprillis
projekt “Piljardimänguga sõpradeks!”,
Kui
põhieesmärgiks

Ambla vald tähistab
oma 25.
sünnipäeva, siis Aravete Noortekeskusel täitub 22. aprillil juba 11. tegutsemisaasta! Sünnipäevakuu noortekeskuses on
sel aastal pühendatud peamiselt piljardimängule ja sõprussuhete arendamisele.
Alates aprillist on põhjust rõõmustamiseks,
nimelt on nüüdsest võimalus piljardimängu
lisaks Amblale harrastada ka Aravete Noortekeskuses.
Kuna viimastel aastatel on palju arendatud noortekeskuste väliseid tegevusi mobiilse noorsootöö, matkamise ja seikluskasvatuse
näol, siis sel aastal panime noortega pead kokku ja arutasime, mida oleks vaja teha selleks, et
saada uusi sõpru ja et noortel oleks jätkuv huvi
külastada ka keskust ennast. Koostöös sündis-

ki
mille
on Ambla valla noortekeskuste ruumisiseste tegevusvõimaluste arendamine ja parandamine (Amblale uued kiid
ja lauahooldus), sihtgrupi suurendamine ning
kahe valla noortekeskuste (Aravete, Ambla,
Albu ja Ahula) koostöö ja sõprussuhete arendamine läbi noorte ühiste huvide.
Projekti esimene üritus leiab aset juba Ambla valla sünnipäevanädalal. 13. aprillil kell
15.00 ootame noori Ambla Noortekeskusesse Aravete vs Ambla noortekeskuste sõprusturniirile. 22. aprillil kell 15.00 on kõik
noored, sõbrad ja koostööpartnerid oodatud
koos meiega tähistama Aravete Noortekeskuse sünnipäeva ja osalema sünnipäevaturniiril.
Parimatele auhinnad!

5

Sõpruskohtumised Ahulas ja Albus leiavad
aprillis ja mais. Projekti lõpetab maikuus
toimuv Aravete Piljardiässa turniir. Jälgi infot

aset

Aravete Noortekeskuse Facebooki lehel või

www.ambla.ee nädalakavas.
Kõik, kes soovivad piljardimängu õppida ja
turniiriks harjutada on oodatud noortekeskusesse alates 5. aprillist. Keskus on avatud T-R
kell 14.00-18.00.

Projekti “Piljardimänguga sõpradeks!”

ra-

hastab 1385 euroga Eesti Noorsootöö Keskus
(ENTK) läbi Avatud Noortekeskuste (ANK)

projektikonkursi.
Annika Rohi
Ambla valla noorsootöötaja,

projektijuht

Noortekeskustes lõppes programmi EMP
“Riskilapsed ja -noored” suurprojekt “Riskilaste
toetusprogrammi rakendamine läbi noortekeskuste”

Alates

2014. aastast liitus Ambla valla
Avatud Noortekeskus Aravete ja Ambla Noortekeskus Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse suurprojektiga “Riskilaste
toetusprogrammi rakendamine läbi noortekeskuste”. Projekt oli rahastatud Euroopa
Majanduspiirkonna (EMP) toetuste programmi „Riskilapsed ja -noored“ avatud taotlusvoorust 2014 2016.
Programmi viisid üheskoos ellu Haridus- ja
Teadusministeerium, Justiitsministeerium ja
Sotsiaalministeerium. Programmi rakendusüksus oli Eesti Noorsootöö Keskus ning partneriks Norra Kohalike Omavalitsuste jaRegionaalsete Omavalitsuste Liit.
Ambla valla noortekeskustele oli tagatud antud projekti raames rahastus järgmisteks tegevusteks:
Võrgustiku töö ja ühisüritused koolidega.
MoNo ehk mobiilse noorsootöö teostamine läbi noortekeskuste (mono jätkukoolitusprogrammi läbis ja tegevusi teostas Annika
Rohi, lisaks teostasid monot Natalia Medvedeva Ambla NK-st ja Merle Samason Aravete
NK-st).
-

–

r

Huvitegevus (käsitööring Aravetel- juhendaja Merle Samason; seiklusring Amblas- juhendaja Lembit Rosina)
Huvipõhise metoodika rakendamine
seikluskasvatus (koolitusprogrammi läbis ja
Aravete NK all tegutsenud seiklusgruppi ju-

Oort,
$<>.

«

www.
www.

ank.ee.
Ambla valla noortekeskuste infot kajastati
Aravete Noortekeskuse Facebook lehel projekti albumis ja Ambla Vallalehes.
Annika Rohi Ambla Vallavalitsuse

Paides toimub
Eesti suurim
rahvuspidu
ne hindav pidu, kus elustatakse eestlusele omaseid traditsioone ja suurendatakse ühiselt Eesti rahvuse sisemist väge.
Ühtlasi valitakse Eesti vägevaima häälega mees ja naine.
Jüripäeva on läbinud traditsioon, kus lärmiga peletati
eemale kurjad jõud. Taaselustame muistse traditsiooni, et
suurendada oma rahvuse väge ja olla kaitstud võõra mõju

AKV
<<£rc*

eest.

info: iVWW.^Aldö.efl

>1/0.* kell A00
#

*

Lisainfo programmi kodulehelt www.entk.

ee/riskilapsedjanoored/, Facebook’ist
facebook.com/RiskilapsedJaNoored ja

23. aprillil toimub Paides Eesti suurim rahvustraditsioo-

L<xA<aU.
Jürituted toitub

võr-

AfcaJto'

P<Mdlö V^dmiö^t

725

õpetajatele, kes andsid oma panuse
gustikutöösse ja ühisüritustesse!

tänu

hendas Annika Rohi).
Toetussumma kahe noortekeskuse peale
kokku oli 6100 eurot. Projekti valla noortekeskustes teostati alates 2014. aasta septembrist
noorsootöötaja
kuni käesoleva aasta märtsikuu alguseni.
riskilaste-ja
projekti
teostaja ja
Norra
noorte
Antud projekt oli noortekeskuste jätkusuutkoordinaator
Ambla
vallas
likule arengule igati kasulik. Lisaks sisulisele
tegevusele ja noortega tegelemisele mitmekesistati käsitöötarvikute ja matkavahendite ning
S,
välitegevuseks vajalike vahenditebaasi.
H
IL Noortefcqkusle
Üncnflus
Projekti koordinaatorina tänan kõiki noori,
f
kes tegevustes osalesid, tänan ringijuhte ja kõiki spetsialiste, koos& HMWWI-ijW
ATOrUthi+SIIMUi
TCiJM«**U II f ■•-.•«
tööpartnereid ja noortejuhendajaid, kes projekti heaks koostööd
tegid! Suur tänu ka lapsevanematele, kes aitasid tegevusi juhenda$ eea
grants
da ja ka neile, kes koos oma lastega ühisüritustel osalesid! Suur

EESTI RAHVUSE PIDU

„Kui me väärtustame oma traditsioone ja esivanemate tegemisi, siis ei valluta meid miski võõras. Siis on meil suur
jõud ja me oleme tugevad,“ selgitas Ajakeskus Wittenstein
juhatuse liige Ants Hiiemaa. „Praegusel ajal on väga oluline

mäletada eestlastele igiomaseid kombeid,

et

olla sisemiselt

tugev.“

■*

Lisaks katavad Paide Vallimäge võimsad Jürituled, kõlab

•>

t>
Vk

lünlxxo^

bsüW-lt V^kväLjo^üt

H

Eesti muusika, valitakse Eesti maitsvaim kamatoit, Urmas
Sisask esitab tuleloitsu, võisteldakse tõrvikujooksus ja erinevate aegade Jüripäeva mängudes.
Ürituse korraldab Ajakeskus Wittenstein, kus meeleoluka programmi saatel on võimalik rännata erinevates aegades, sealhulgas kogeda erinevate ajastute hõngu.
Lisainformatsioon:
Ants Hiiemaa
Ajakeskus Wittenstein juhatuse esimees
Tel: 5347 4875

Kampaania
“Joome poole
vähem” raames
korraldatud
esseekonkurss tõi
Aravete Keskkooli
esimese koha

Terve

Eesti Sihtasutuskutsus üles noori kirjutama,
missugune võiks olla Eesti, kus ei suitsetata ning
kus tarbitakse praegusest poole vähem alkoholi. Esseekonkursi võitsid Elis-Anett Urbmets, Heigo Tornik, Birgit Sitska ja Enel Tubin. Võitjaid autasustati
Samsung GalaxyTab A tahvelarvutitega.
Viisime läbi intervjuu Aravete Keskkooli abituriendi
Enel Tubiniga, kes saavutas oma vanuseklassis esimese
koha.
Kus Sa kuulsid esseekonkurssi kohta?
Minuni jõudis info MTÜ Eesti YFUkaudu.
Konkursil tulivalidakahe teema vahel. Millise valisidSina jamiks ?
Sai kirjutada kahel teemal: suitsetamine ja alkohol.
Valikut ei olnudraske langetada ja seega valisin oma teemaks “Milline oleksEesti, kui inimesed jooksidpoole vähem?”. Alkoholi teema on üsna aktuaalne ja kajastub pidevalt meedias. Minu arust ei möödu ühtegi nädalat, kus
uudised ei too oma vaatajateni õnnetusjuhtumit, mille
põhjustajaks on olnud alkohol. Muidugi mängis rolli ka
enda isiklikud kokkupuuted alkoholilembeliste inimestega.
Millised probleemid tõid oma essees välja ja mis
võiksidollanende lahendusteks ?
Nimekiri probleemidest tuleks arvatavasti pikk (tervisehädad, noorte rohke alkoholi tarbimine, avariid, õnnetused, traditsioonide ja kommete ununemine jms) ja seega toon välja kaks minu jaoks kõige suuremat probleemi.
Kõige murettekitavam on minu jaokskodu, kus lapsevanem või lapsevanemad tarvitavad liigselt alkoholi. Sellised majapidamised ei ole minu arust õiged laste kasvatamiseks, sest sageli kannatavad sellistes kodudes kasvavad
lapsed nii vaimse kui ka füüsilise vägivalla käes. Eriti halb
on siis, kui laps võtab eeskuju ja omandab mõttemaailma,
kus alkohol on elu tavaline osa, võib-olla ehk isegi kodu
sümbol ning hakkab sedaka ise tarvitama.
Alkoholi tõttu toimunud ja toimuvad õnnetused on
samuti üks väga suur probleem, sest lisaks joobes olnud
inimeselekannatavad sageli ka süütudkõrvalseisjad. Joobes juhid põhjustavad avariisid või sõidavad inimestele
otsa, minnakse sõnelema ja satutakse kaklustesse või lihtsalt satutakse õnnetustesse oma oskuseidülehinnates.
Nende probleemide lahendamine ei ole aga võimalik
alkoholi tarvitamist poole võrra vähendades. Tõeline, ainuke lahendus, oleks alkoholi täielikkeelustamine.
Piibeleht
Intervjueeris Kirsika-Marian Bazilenko

IP
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RR Suusaklubi suusatajad on lõpetamas võistlushooaega
SuusakluTimo
kuldmedali
Ilmar Udam. Kodusel I-sel Valgehobuhooaeg oli
sa- ja
Käesol
bile ev
mahtus
Sultsiklubi
tubli tulemuse tegid Koolinoorsuusamaratonil võtsid täiskasvanud

RR
esimene. Hooaega
palju ilusaid hetki- Eesti Meistrivõistluste kuldmedalivõidud, edukad sõidud Swedbank suusasarjas, Soomes
Olosel, Koolinoorte MM-il Itaalias
L`Aquilas, juunioride U20 MM-il
Rasnovisjne.
Hooaeg algas keeruliselt, kuna klubi

alustas finantsilise poole pealt põhimõtteliselt nullist- puudu olid eelarvelised
vahendid, rullsuusad, elementaarsed suusahooldustarvikud. Siinkohal kasutan
võimalust ning tänan Albu ja Ambla valda, Hunting Gruppi, Eesti Kultuurkapitali Järvamaa Ekspertgruppi, ASA Quality Servces-t, Nagi, TKM Ehitus OÜ-d,
Arvmer OÜ-d, Premium 7 Märjandi
tanklat, Roosna-Alliku Pakiautot (Nõlvak & KO OÜ), Valgehobusemäe Suu-

Puhkekeskust,

Lompi japeretoetamise eest. Tänu
Teile ei jäänud ükski treening, laager ega
võistlus toimumata! Erilised tänusõnad
tahan öeldaklubi noorsportlaste vanematele, kes oma vabast ajast panustasid erinevatel viisidel klubi efektiivsesse toimimisse. Kõike, midanad selleks tegid, ei suuda
sõnadesse panna, seega saan hetkel vaid
öelda TÄNUD SUURED!
arst Enn

-

Klubi hooaja parimateks tulemusteks
on kindlasti Kaarel Kasper Kõrge juu-

nioride MM-il saavutatud 10. ja 26. koht
ning klubi esimesed Eesti Meistrivõistluste kuldmedali võidud- Kaarel Kasper
Kõrge kuldmedalid kõikidelt U20 klassis kavas olnud kolmelt suusadistantsilt,
lisaks rullsuusatamise Eesti MV kuld ja
hõbe jaN14 tüdrukute Karoliina Tõnis-

soni, Anni

Jalaka ja Aiki Jalaka- teatesuu-

satamise
võit.
Väga
te MM-il Aravete Keskkooli võistkonda
kuulunud Aiki Jalakas, Anni Jalakas ja
Pileriin Kirsipuu, kellel jäi Koolinoorte
MM-il medalitest puudu üldkokkuvõttes
individuaaldistantside ja teatesuusatamise

aegade summeerimisel vaid 7,8 sekundit.
Meie klubi sportlastest kuulusid teatesuusatamises III koha võitnud naiskonda
Anni jaAiki Jalakas. Üldkokkuvõttes saavutasid tüdrukud 4. koha, jäädes alla vaid
tugevatele Saksamaa, Venemaa ja Prantsusmaa spordikoolide võistkondadele.
Eesti suurimal noortele pühendatud
suusasarjas, Swedbank karikasarjas, olime
sel aastal esindatud 24 sportlasega ning
tõime koju 28 medalit. Medaleid võitsid 10 erinevat noorsuusatajat: Maanus
Udam, Mehis Udam, Õnnela Rodendau, Kirke Jamnes, Rico Rohi, Aron Ott,
Karoliina Tõnisson, Aiki Jalakas, Anni
Jalakas, ja Kaarel Kasper Kõrge. Edukai-

mad olid üldkokkuvõttes võitjaks tulnud
Õnnela Rodendau, III koha saavutanud
Aiki Jalakas, IV koha saanud Anni Jalakas ja Mehis Udam ning V koha saanud
Maanus Udam ja Kirke Jamnes. Märkima
peab kindlasti, et paljud medalivõitjatest
ei jõudnud viie või kolme parema hulka,
sest osalesid erinevatel põhjustel vaid mõnedel etappidel- kas vaevas haigus või olime samal ajal võistlemas välismaal. Tublid
olid igal juhulkõik need, kes olid poodiumil, need kes tegid alles oma esimesi
suusasamme võistlusrajal kui ka need, kes
küll poodiumile ei jõudnud, aga tehnilise
poole pealt on teinud tubli arengu.
Estoloppeti pikamaasuusatamise sarjas said maratonidel võidurõõmu maitsta
Aiki Jalakas, Anni Jalakas ja Õnnela Rodendau. Lisaks võitudele said ühel etapil
teise koha Aiki Jalakas, kolmandad kohad
saavutasid veel Anni Jalakas,Kirke Jamnes
-

ja
semäe

klubi liikmed Ilmar Udam ja Janno Rodendau meeste arvestuses kaksikvõidu.
Lisaks osalesime veel mitmetel võistlustel Eestis ja Soomes. Võistlustel Soomes
jõudsid klubi suusatajad poodiumile 14-l
korral. Edukaim oli Kaarel Kasper Kõrge, kes võitis üldarvestuses Torniolaakson Hiihto Cupi. Nendel võistlustel täitis
Kaarel ära ka maailmakarikasarja kvalifitseerumiseks vajaliku FIS-punkti. Seega on
lootust, et järgmisel aastal näeme Kaarlit
võistlemas ka MK teleülekannetes.
Eestisisesed võistlused piirnesidki meil
Swedbank karikasarja võistlustega ning
kohalike võistlustega Kangrumäel, Tamsalus, Valgehobusemäel ning mitmel
võistlusel Ida-Virumaal Pannjärvel. 6.
märtsil toimusid Eesti MV Pannjärvel,
kus Aiki Jalakas saavutas N16 vanuseklassis väga tubli 6. koha, Anni Jalakas 14.
koha ja Aron Ott M16 vanuseklassis 24.
koha kõik nad on tegelikult alles NM 14
vanuseklassi sportlased. Samal ajal võistlesid meie teised tublid noored Valgehobusemäel Jaak Mae Karikavõistlustel. N12
vanuseklassis said kaksikvõidu Õnnela
Rodendau ja Kirke Jamnes. N14 vanuseklassis saavutas Karoliina Tõnisson II koha. M14 vanuseklassis Rico Rohi samuti II koha. N16 vanuseklassis oli Pileriin
Kirsipuu III. 13. märtsil Pannjärvel osalesime minu endise treeneri Vello Liliumi
I karikavõistlustel ja Ida-Virumaa lahtistel meistrivõistlustel. V. Liliumi I karikavõistlustel õnnestus võit võtta Anni Jalakal, Aron Otil ja Õnnela Rodendaul.
II koha saavutasid Aiki Jalakas ja Kirke
Jamnes ning III koha sõitsid välja Anete-Liselle Kirsipuu ja Karoliina Tõnisson. Ühtlasi toimus seal klubide vaheline
võistlus, kus meie klubil õnnestus võrdse
punktisummaga jagada I kohta Alutagu-

Südame Tervise Nädal
Tapa Vabatahtlike Tugikessaanud KÜSK-i toetuse
projektile (vaata koduleht www.vabatahtlik.com) “Tugiisikute võrgustiku
arendamine valdkondadeüleseks”.
Selle projekti raames edendatakse tugiisikute võrgustikku eelkõige Lääne-Virumaal, kuid kaasa on kutsutudka Ambla valla elanikkond kui head lähinaabrid.

MTÜ
kus

on

se Suusaklubiga. III koha saavutas Ambla
Spordiklubi. Ida-Virumaa lahtistel meistrivõistlustel saavutas Aleks Homin M12
vanuseklassis III koha, N12 vanuseklassis saavutas Õnnela Rodendau II ja Kirke
Jamnes III koha, N14 vanuseklassis võt-

sid Anni Jalakas, Aiki Jalakas ja Karoliina
Tõnisson kolmikvõidu. M14 vanuseklassis tuli meistriks Aron Ott.
Lõppkokkuvõttes võib RR Suusaklubi
noorte esimest hooaega juba lugeda kordaläinuks: võistlustelt võeti 69 poodiumikohta (arvestamatakohalikke võistlusi
Aravetel, Valgehobusemäel ja Tamsalus),
Kaarel Kasper Kõrge täitis ära U23 koondise statuudi, võitis Eesti Meistrivõistlustelt neli kuldmedalit ja ühe hõbeda
ja suure tõenäosusega näeme noormeest
järgmisel aastal suures suusatamises. Lisaks N14 teatesuusatamise kuldmedal.
Lähiajal on ootamas ees veel viimane
võistlus, kuu aega treeninguid ja alates
maikuust võime lugeda hooaja lõppenuks ning algabkauaoodatud puhkus.
Raido Rohi
RR suusaklubi treener

ToetabKodanikuühiskonna Sihtkapital

Projekti tegevused aitavad vähemkindlustatud lastega perede toimetulekut läbi erinevate tervistedendavate
ürituste. Projekti raames korraldatakse
koolitusi, loenguid, mitmesuguseid spordiüritusi. Aprillis viiakse läbi temaüritused “Südame tervis”.
Augustis teemaüritused “Väikelapse
tervisepäev”.

Oktoobris teemaüritused “Vaime
tervis”.
Aprillis Südame tervise nädala raames toimuvad üritused:
-

Ambla vald (info Anu Jonuks 5656
2809)
13.aprill
kell 16.00 Tapa Kultuurikoda, Tar-

Valla

tu

Tervisekooli lektor Sirli Kivisaare

loeng “Südame tervis”

14. aprill
kell 15.30 Aravete Kool Batuudihüppekool “Hüppa südamest!”
20.aprill
Kell 18.00 Aravete Kultuurimaja juurest stardib kepikõnni treening

spordielust

Märtsikuu spordisündmused
Ambla Spordiklubi ja RR Suusaklubi
noored täiendasid märtsikuus usinasti
oma medalivarusid Eesti noorte meistrivõistlustelt võidetud medalitega. Pann-

järvel peetud eraldistardist vabatehnikas
peetud distantsidelt võitsid N16 vanusegrupis Ambla Spordiklubi võistlejad
Kaidy Kaasiku kuld- ja Keidy Kaasiku
hõbemedali ning M18 grupis JarmoKaasiku pronksmedali. Jõulumäelpeetud teatesuusatamise, sprinditeatejapikkade distantside võistlustelt tõid meile RR SUKL
N14 vanusegrupi teatevõistkond koosseisus Karoliina Tõnisson, Anni Jalakas,
Aiki Jalakas kuldmedalid ja Ambla SK
N16 vanusegrupi teatevõistkond koosseisus Keidy Kaasiku, Merilin Jürisaar,
Kaidy Kaasiku samuti kuldmedalid ning
N18 vanusegrupis võistelnud Ambla SK
teateduo Keidy Kaasiku, Kaidy Kaasiku klassikasprindis hõbemedalid. M20

grupis võitis Kaarel Kasper Kõrge 22 km

ühisstardist sõidetud klassikadistantsilt
kuldmedali. Meie suusatajate selle aasmedalisaak Eesti meistrivõistlustelt
oli üle ootuste suur. Kokku võideti individuaaldistantsidelt 5 kuldmedalit, 3
hõbemedalit ja 3 pronksmedalit ning
teatevõistlustelt 2 kuldmedalit ja 1 hõbemedal! Palju õnne medalivõitjatele
ja treeneritele Raido Rohile ja Reimo
Kaasikule.
Ambla SK suusatamise seeriavõistluse 4.etapil ühisstardiga vabatehnikas
sõidetud distantsidel Kangrumäel osales 63 suusatajat. Vanusegruppide parita

mad olid:
6 a T+P Anett-Liisa Parts, Kuldar Jalast, Marten-Aron Lepik
7-10 a T Getrin Raudsepp, MariaLiis
Alt, Eliise Kivistu
7-10 a P Rasmus Tommula, Rasmus

Võhma, Kerto Kaasiku
11-13 a T Aiki Jalakas, Laura Lään,
Kirke Jamnes
11-13 a P Aron Ott, Rico Rohi, Reio
Rosin
14-16 a T Kaidy Kaasiku, Keidy Kaasiku, Anni Jalakas
14-16 a P Jarmo Kaasiku, Stener Raaper, Kasper Keerberg
17-34 a N Geidi Kruusmann
17-39 a M Margus Rõuk, Marek Jamnes, Marko Saar
N 35+ Maris Kaarjärv, Evelyn Himma, Maili Antons
M 40+ Jaanus Keerberg, Aare Selge
Ambla Spordiklubi 4-etapilisel suusatamise seeriavõistlusel osales kokku 105 suusatajat 245 osaluskorraga
Ambla, Albu, Järva-Jaani, Roosna-Alliku, Türi, Tapa, Tamsalu, Aegviidu,
Kadrina, Väike-Maarja, Rakke jaVin-

ni vallast. 26 suusatajat osalesid kõigil
4-l etapil.Kokkuvõttes olid seeriavõistluse parimad:
6 a. T+P Marten-Aron Lepik, Anett
Liisa Parts, Tigriana Kalev
7-10 a T Getrin Raudsepp, Eliise Kivistu, MariaLiis Alt
7-10 a P Rasmus Tommula, Rasmus
Võhma, Kerto Kaasiku
11-13 a T Laura Lään, Liis Marii Kaso,
Aigi Einmaa
11-13 a P Reio Rosin, Ekke Tõnn Rütmann, Aron Ott
14-16 a T Kaidy Kaasiku, Keidy Kaasi-

ku, Merilin Jürisaar

14-16 a P Stener Raaper, Kasper Keer-

berg, Jarmo Kaasiku
17-34 aN Geidi Kruusmann
17-39 a M Marti Lepik, Uku Karing,
Margus Rõuk
N 35+ Maris Kaarjärv, Evelyn Him-

ma, Maili Antons

M 40+ Jaanus Keerberg, Aare Selge,
Avo Siilak
Ambla Spordiklubi korvpallimeeskond jätkas mänge Eesti meistrivõistluste I liigas, kus play-offi 1/8 finaali män-

gudes tuli kokku minna eelmise aasta
pronksimeeskonna KK Räpina Kotkastega. Seeria peeti 2 võiduni ja kui kodumängus õnnestus meie meeskonnal vastased alistada 75:69 (Peeter Kraavik 16p,
Taavi Leinart 15 p, Kevin Puntso 14 p ja
17 lp), siis võõrsil tuli vastastele alla vanduda 64:78 (Oskar Tammejõe 12 p, Erkko Linnas 9 p, Taavi Leinart 9 p ja 10 lp).

Kolmandas otsustavas mängus Aravetel
aga alistati vastane kindlalt 78:62 ( Peeter Kraavik 22 p, Sass Karemäe 16 p ja 10
lp, Kevin Puntso 15 p ja 10 lp, Taavi Leinart 11 p) jakoht ¼ finaalis 8 parema seas
oli tagatud. Veerandfinaali vastaseks tuli
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VI-VII Aksel Õunapuu 111 punkti.
Eesti jalgpallimeistrivõistluste III
liiga alustab aprillikuus, kus liiga idatsoonis osaleb 4. hooaega ka Ambla Vallameeskond, kes on ametlikult ka Paide
Linnameeskond II duubelvõistkonnaks.
Kontrollkohtumisi on Ambla Vallameeskond pidanud mitmeid ja treeneri hinnangul on mängupilt parem kui eelne-

TEISIPÄEVAL, 12. APRILLIL ARAVETE SPORDIHOONES

Ambla valla 25. sünnipäevale pühendatud

eeningõhtu
■

i

vatel hooaegadel. Ametliku välishooaja
Kristiina
avakohtumiseks meie meeskonnale on
LAPSED
pühapäeval 4. aprillil toimuv Eesti Väikese karikavõistluse 1/64 finaalmäng, kus
16.00Hotsport tantsutrenn (algklassid) Triin
Paide kunstmurustaadionil kohtutakse
17.00Hotsport tantsutrenn (lasteaia lapsed) Triin
Tallinna JK Jalgpallihaigla meeskonnaga. Eesti meistrivõistluste avakohtumine Ambla Vallameeskonna jaoks leiab
TÄISKASVANUD
aset aga 9.aprillil kell 14.00, kui Ahtme
Jumping Kristiina & Elen
18.00kunstmuruväljakul kohtutakse KohtlaJärve JK Järve II meeskonnaga. Esimese
Bodypump Katre
18.00--1Les Mills BODYPUMP'"
Ambla koolistaadionil saab
kodumängu
Katre
18.40-19.10 Jumping Kristiina & Elen
Vallameeskond pidada aga alles V voow
rus laupäeval 7.mail algusega kell 14.00
Tiim
18.50-19.55 Bodypump Katre
ja võõrustada tuleb siis FC Järva-Jaani
meeskonda. Ambla Vallameeskond on
19.20-19.50 Zumba Kristiina
põhiliselt komplekteeritud ja võrreldes
Intervalltreening Eliis
20.00eelmise hooajaga on võistkonna koosseisus ka palju muudatusi. Meeskonnast lahkujaid küll palju ei ole, kuid liitunud on
a
päris mitu huvitavat mängijat, kes võistkonda kindlasti tugevdavad. Meeskonna
treenerina jätkab Kalmer Klettenberg.
Mõõtmise viibläbi
personaaltreenerja
Täpsema ülevaate Ambla Vallameeskontoitumisspetsialist
na koosseisust saab vallalehe lugeja maiTaimi Amjärv
kuu lehest. Hooajal osaletakse veel ka
eiasu
Eesti Karikavõistlustel, kus osalevad kõik
Ambla Spordiklubi meeskonnale eelmi- toetasid ja publikule silmailu pakkuEesti jalgpalliklubid rahvaliigast meistse hooaja hõbe, põhiturniiri 2. kohaga lõsid. Tänan samuti Tuuli-Riinu, Katret, riliigani. Ambla Vallameeskonna kodupetanud olümpiavõitja Tiit Soku juhen- Akslit, Raini, Martinit, Elarit ja Jan- mängude aeg on ka sellel hooajal Ambla
datav Betoonimeister/TSkk/SK Nord Aret, kes sekretariaadilaua taga koKoolistaadionil laupäeviti algusega kell
meeskond. Selle vastasseisu 1. mäng Taldumänge aitasid läbi viia, vallavanem 14.00 (mõne erandiga). Lisaks Ambla
linnas lõppes Betooni kindla võiduga Rait Pihelgast, kes meeskonna jaoks Vallameeskonna mängudele saab Amb86:69 (Kevin Puntso 16 p ja 14 lp, Taala Koolistaadionil sellel hooajal näha ja
vajalikul hetkel alati olemas oli ja kovi Leinart 15 p, Oskar Tammejõe 10 p). dumängudel võitlusvaimu aitas kõrgel kaasa eladaka Paide LM/Tapa noorte ja
Korduskohtumine Aravete Spordihoohoida ning alati abivalmis Enno Roosi, Paide LN/Tapa naiskonnakohtumistele.
nes aga kujunes tõeliseks thrilleriks, kus kes transpordimuresid aitas lahendaAmbla Külaliiga saalijalgpallis lõpekodupubliku ja Femme tantsutüdrukute da. Korvpallimeeskonna tänu kuulub tas 4. etapiga sisehooaja. Viimasel etapil
marulisel toel võeti raske, aga magus võit kindlasti ka Ambla Vallavalitsusele, osales 7 võistkonda 56 mängijaga. Etapi
64:63, kusjuures veel paar sekundit enne Premium 7 Märjandi tanklale jt, kes võitis FC Gosa, kes edestas Õhust ja Arkohtumise lõppu olime 2 punktiga taga. meeskonda võimaluste piires abistasid. mastusest ja FC Moe meeskonda. IV koVõidu tagas meile Kevin Puntso viimase
Järvamaa korvpallimeistrivõistlus- ha saavutas etapil Ambla Vallameeskond,
hetke koos veaga tabatud 2 punkti vise te vahegrupiturniiril tuli Ambla SporV koha Paide LM/Tapa meeskond, VI
diklubi meeskond 3 võiduga esikohale, koha Roosad Pantrid meeskond ja VII
ja tabav vabavise. Seega tuli võistkondade vahel maha pidada otsustav lahing fi- kui alistati Koigi meeskond 82:76, Ret- koha Amblalona. Ambla Külaliiga
nal-fouri ehk medalimängudele jõudmiro meeskond 97:71 ja Viking Window 2016 saalijalgpalli 4 etapilise seeriaseks. Tallinnas peetud 3. mängus tuli meil meeskond 80:74. Aravete meeskond, võistluse kokkuvõttes oli paremusjärkes mängis tugevuselt 2. vahegrupis, võikahjuks tunnistada vastaste nappi parejestus:
must 53:57 ning sellega sai otsa ka meie
tis KK 7 meeskonda 74:72 ja KomisjoI Õhust ja Armastusest 27 punkmeeskonna hooaeg Eesti meistrivõistlusmeeskonda ti -Aron Tammearu, Leino Avi, Meelis
nikauplus/Pehmesisustus
Matkamäe, Rauno Tikko, Sander Vaartel. Kokkuvõttes tähendas see Ambla 65:53 ning kaotas Koeru meeskonnale 75:82. 2 võiduni mängitavas ¼ finaa- maa, Erik Raag, Rene Puhke, Ervin Kõll,
Spordiklubi meeskonnale Eesti meistrivõistluste I liigas läbi aegade parimat lis kohtub nüüd Ambla SK KomisjoniLauri Ellram, Andre Mägi.
kauplus/Pehmesisustusega ja Aravete
7. kohta 14meeskonna konkurentsis.
II FC Gosa 24 punkti Urmas RaaSelle hooaja eel püstitatud põhieesPaide Viking Window meeskonnaga.
per, Mart Prosin, Siim Kossar, Maidu
märk oli kindlustada järgmiseks hooajaks
Järvamaa meistrivõistlused võrk- Jamnes, Aigar Lumiste, Andre Lõiv, Ott
Kossar, Taavi Grünthal, Kristjan Tamkoht Eesti MV I liigas ja see sai ka täide- pallis jäävad sellel kevadel pidamata, kutik, Mirko Jefanov, Rasmus Romandi,
tud. Siinkohal tänan Ambla Vallavalitna osavõtuks registreerusid ainult Ambsuse, Ambla Spordiklubi ja kõikide kosla Spordiklubi ja Türi harrastajad. Kuna Maikel Homin.
sufännide nimel meeskonna mängijaid, võrkpallihooaeg veel kestab, siis täitsime
III FC Moe 20 punkti Rando Dukes leidsid aega, tahtmist ja motivatsioo- kohalike võrkpallihuvilistega tühimiku der, Rikardo Duder, Argo Duder, Tiivo
ni töö ja õpingute kõrvalt Ambla Spordioma paarismängu turniiriga. I etapil osaVaigurand, Trivo Vaigurand, Sulev Aoklubi meeskonda pikal hooajal väärikalt les Aravete Spordihoones 5 võistkonda. veer, Renee Troska, Margus Teterin, Maesindada. Meeskond mängis hooajal Etapi võtjaks tulid Rait Pihelgas, Marek rek Puieräst, Karl-Martin Sepre, Dmitri
koosseisus Taavi Leinart, Rauno TikPalandi 7 punktiga, II koha saavutasid Polištšuk, Martin Adamson, Reio Mändko, Meelis Matkamäe, Elari Jõendi, Rain Raukas, Kristjan Kallaste 6 punktila.
Erkko Linnas, Mario Hamburg, Peeter ga ja III koha Helari Tamtik, Erkki Soo
4. Ambla Vallameeskond 18punkti
Kraavik, Roland Prii, Kevin Puntso, 5 punktiga.
5. Paide LM/Tapa 15punkti
Oskar Tammejõe, Henri Kroosmann,
Aravete võrkpalli paaristurniiri 2.etapil
6. Roosad Pantrid 7 punkti
Sass Karemäe, Raido Kuusk, Kristjan peeti individuaalarvestust, kus paarilisi
7. Amblalona 5 punkti
Laht jaErkki Lehtpuu. Tahaks väga loovahetades selgus saalivõrkpalli paaristurMeeskondade parimateks mänginiiri nn saalikuningas. Osales 12 mängita, et järgmisel hooajal meeskonna tuujateks tunnistati Andre Mägi, Aigar
mik säilib ja siis võib uueks hooajaks juba jat ja igal mängijal oli 6 mängu erineva Lumiste, Margus Teterin, Rain Ots,
kõrgemaid eesmärke püstitada. Eriline paarilisega. Kogutud punktide alusel sel- Peeter Siak, Ranno Lepasepp ja Timo
tänu kuulub aga kogu pikal hooajal gus ka paremusjärjestus ja7 paremat olid: Loodis. Parima väravaküti eriauhinna
I Rauno Tikko 126 punkti
meeskonna murede ja probleemide lapälvis Elari Jõendi, parimaks väravaII Marti Lepik 119 punkti
hendamise eest hea seisnudElari Jõenvahiks tunnistati Aigar Lumiste ja fairIII Kristjan Kallaste 116 punkti
dile ja Taavi Leinartile ja meeskonda
play auhinna teenisid Paide LM/Tapa
treenerina juhendanud Heino RebaseIV Marek Palandi 115 punkti
ja Amblalona meeskonnad. Väravale. Tänan meeskonna nimel ka Femme
V Helari Tamtik 112 punkti
lööjaid oli turniiril kokku 62 ning 84
tantsutüdrukuid, kes meid häälekalt
mängus löödi kokku 287 väravat, mis
VI-VII Rait Pihelgas 111 punkti
■Iii
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teeb mängu kohtakeskmiselt ca 3,4 väedetabeli tipp:
Elari Jõendi Ambla VM 24 väravat
Aron Tammearu Õ jaA 22 väravat
Marek Puieräst FC Moe 18 väravat
Rando Duder FC Moe 11 väravat
Sander Vaarmaa Õ ja A 11 väravat
Andre Lõiv FCGosa 9väravat
Rauno Tikko ÕjaA 8 väravat
Andre Mägi ÕjaA 8 väravat
Markus Prokuda Paide LM/Tapa 8 vä-

ravat. Väravalööjate

ravat

€

SPORDIINFO
APRILLIS
03.04 kell 16.30 Eesti VKV jalgpal-

lis, Ambla Vallameeskond Tallinna
JKJalgpallihaigla, Paides
04.04 kell 19.30 Järvamaa MV
korvpallis, Ambla SK Kom/Pehme-

–

sisustus, Aravete SH-s
05.04 kell 19.00
Järvamaa MV
korvpallis, Aravete
Paide Viking
–

Kokku osales Ambla Külaliiga saalijalgpalli 4 etapilisel seeriavõistlusel 83

Window, Paides
06.04 kell 19.00
Järvamaa MV
korvpallis, Aravete VW, kell 20.30
Ambla SK Retro, Aravete SH-s
07.04 kell 19.00
Järvamaa MV
korvpallis, Ambla SK Retro, Paides
09.04 kell 14.00 Eesti MV jalgpallis,
Ambla VM Kohtla-Järve JK Järve II,
–

mängijat.
Pühapäeval, 17.aprillil algusega kell
10.00 toimub Aravete Spordihoones
Kõrvemaa Cup-i 4.osavõistlus Aravete Kevadturniir lauatennises. Ootame
kõiki huvilisi mängima. Registreerimine

kohapeal.
Ambla vald ja Ambla Spordiklubi
korraldavad Jüripäeval, 23.aprillil Ambla alevikus algusega kell 19.00 Jüriöö
teatejooksu. Arvestust peetakse 3-s erinevas grupis: segavõistkonnad Jooksja
kuju karikale, kus peab olema vähemalt
2 õrnema soo esindajat ja kus võisteldakse kiirusele; spordiala võistkonnad
Kuma Kange karikale, kus võistkonna
moodustavad vastava spordiala harrastajad ning firmavõistkonnad Firma karikale, kus võistkonna koosseisu moodustavad ettevõtete, asutuste, firmade,
talude jne. töötajad. 2-s viimases grupis
võisteldakse täpsusele ehk võistkond
määrab ise enne starti oma eeldatava
lõpuaja japarima koha saab võistkond,
kes kõige vähem eksib. Distantsi kogupikkus on 2,9 km ja lühim etapp on
400m ning pikim etapp 800m. Ootame

osalema suusatajaid, korvpallureid, võrkpallureid, jalgpallureid, saalihokimängijaid, maastikurattureid, tehnikasportlasi jt
spordialade esindajaid. Loomulikult ootame osalema ka lasteaia ja õpilasvõistkondi,
firmade ja ettevõtete võistkondi ning kõiki
teisi huvilisi. Lisaks parimatele jagub eriauhindu paljudele. Registreerimine onkohapeal Ambla koolistaadionil enne võistluste algust. Pane oma võistkondkokku, tule
löö kaasa ja sa ei kahetse! TERVE EESTI
EEST!
Leo Matikainen

–

–

–

Ahtmes
13.04 kell 19.30
Järvamaa MV
korvpallis, finaalkohtumiste 1. mäng,
Aravete SH-s
15.04 kell 18.15 Ambla valla KV
võrkpallis, osalevad Türi harrastajad,

Kadrina ja Ambla SK MEESKONNAD,
Aravete SH-s
15.04 kell 20.30
Järvamaa MV
korvpallis, finaalkohtumiste 2. mäng,

Paides
16.04 kell 11.00 Ambla valla KV
võrkpallis M 40+, osalevadTaipalsaari, Lemi (mõlemad Soome), Ambla ja
Imavere veteranide meeskonnad
16.04 kell 14.00 Eesti MV jalgpallis,
Ambla VM Maardu LM II, Maardus
16.04 kell 17.00 Järvamaa MV
korvpallis, vajadusel finaalkohtumiste 3. mäng, Aravete SH-s
17.04 kell 10.00 Järvamaa korv–

palli välkturniir, Paides

17.04 kell 10.00 Kõrvemaa KV
lauatennises, 4.etapp Aravete kevadturniir, Aravete SH-s
23.04 kell 12.00 Eesti MV jalgpallis, Ambla VM Koeru JK, Koerus
23.04 kell 19.00 Jüriöö teatejooks 5-liikmelistele (2N+3M)
võistkondadele, Amblas (S-F kooli
juures)
27.04 kell 20.30 Eesti MV jalgpallis, Ambla VM Harju JK, Tallinnas
01.05 kell 12.00
Aravete Cup
maastikurattasõidus, Kangrumäel
07.05 kell 14.00 Eesti MV jalgpallis, Ambla Vallameeskond FC Jär–

–

–

va-Jaani, Ambla koolistaadionil

-

-

18. aprillil
kell 10.00−13.00
Aravete Keskkooli
(Piibe mnt. 21, aula)
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JUMALATEENISTUSED EELK AMBLAMAARJA KIRIKUS
Pühapäeval, 3.aprillil kell 12
2.ülestõusmisaja pühapäev
armulauaga.
10.30 pühapäevakool pastoraadis.
Pühapäeval, 10.aprillil kell 12
3.ülestõusmisaja pühapäev
armulauaga.
Pühapäeval, 17.aprillil kell 12
4.ülestõusmisaja pühapäev

Õnnitleme aprillikuu
eakaid sünnipäevalapsi!
HANS-VAMBOLALÕKK 83
VIRVE SOOSALU 79
AINO KROOSMANN 79
LINDA METS 78
MAILAKULLAMAA 77
HELGI KINGSEPP 77
HEDI EINLING 76
AINO PILK 75
EINO PARD 75

ALEKSANDER KUUSIK 75
EDUARD MIKSON 75
GALINA ERMOLAEVA 74
ELLEN LUMISTE 74
ANTS KÄÄRMA 74
MAIE NÄPPO 74
ANNE LEPIK 73
ENDEL PAJULA71

armulauaga.
10.30 pühapäevakool pastoraadis.
Pühapäeval, 24.aprillil kell 12

PAKUn
TRAnSPORTi!
Sõidan hommikuti
JÄRVA-MADISELT
TALLINNA ja õhtul
tagasi. Võin läbi
tulla ka ROOSNAALLIKULT,
AHULAST,

KULTUURI INFO
11.-17.aprillil Ambla valla nädal "Ambla vald 25". Info: Ambla Kultuurikeskuse
Facebooki lehel või www.ambla.ee
16.aprillil kell 20.00 Aravete kultuurimajas stiilidisko "Täna, 25 aastat tagasi",
pääse 3.-, vajalik laudade broneerimine,
tel: 38 32 245 (Aravete kultuurimaja)
18.aprillil kell 10.00-13.00 Aravete
Keskkooli saalis doonoripäev
20.aprillil kell 11.00 Ambla valla laste
lauluvõistlus Aravete Keskkooli saalis

23.aprillil Aravete kultuurimajas MTÜ
Vokiratas pidu
24.aprillil kell 12.00 Põhja-Järvamaa

ARAVETELT.
Aeg kokkuleppel.
Kui huvi, siis helista
5663 7388
(Võimalik ka paki
saatmine ja toomine).
Aravete ehitusettevõte
ingmar Ehitus OÜ
Meie põhitegevuseks on katuse-ja

puitfassaaditööd (profiilpleki jalaineplaadi

paigaldus, karkassi-ja soojustustööd).
Samuti paigaldame
katustele
vihmaveesüsteeme ja
turvatooteid.
Kontakt: 5625 2770.

5.ülestõusmisaja pühapäev
armulauaga.
Pühapäeval, 1.mail kell 12
6.ülestõusmisaja pühapäev

armulauaga.
*Aravete Hooldekodus
jumalateenistus 3.aprillil kell 14
*Talgupäev Sipelga kalmistul
30.aprillil kell 10.
Ametitalituste asjus võtta
ühendust koguduse õpetaja Tõnu
Linnasmäe´ga telefonil 5647 1859.

laste lauluvõistlus Aravete Keskkooli
saalis
24.aprillil kell 11.00-13.30 Aravete
kultuurimajas uute riiete müük
25.aprillil kell 18.00 Aravete kultuurimajas UKRAINA TSIRKUS, oodatud
kogu pere. Pääse 3.-

5.mail

Aravete

kultuurimajas

Aravete

lasteaia Mesimumm emadepäeva kontsert

6.mail kell 18.00 Ambla kultuurimajas
Ambla Lasteaed-Põhikooli emadepäeva
kontsert
7.mail Järvamaa Näitemängupäev Aravete

kultuurimajas

Tule ostma, müüma, vahetama!

KEVADLAAT

Ambla kultuurimajas
14.mail kell 11.00-15.00
Müügi soovi korral helista ja broneerida laud,
tel: 525 3169 (müüjale osalustasu 1 euro)

Jüripäeval, 23.aprillil 2016 kell 14.0018.00 toimub Aravete Kultuurimajas eakate klubi Vokiratas aprillikuu üritus.
Õhtut sisustab ja muusikat teeb DAVID
KARU Viitnalt
PILET: 4 € palume tasuda hiljemalt 18.
aprilliks Amblas: Mare Pärnik, Käravetel:
Valentina Lumiste, Maarjamõisas: Helmi Mändla, Aravetel:
Aita Paap, Helle Anton või kultuurimajas Helle Leps.
BUSS: Roosnast kell 13.00, Amblast 13.15, Käravetelt 13.30,
Maarjamõisast 13.40

Rahvusliku motiiviga tuunikate,
pluuside, retuuside, pükste, kardiganide,
mantlite aprillikuu OSTUPÄEV!
Aravete Kultuurimajas teisipäeval, 12.04.16
(12.00-13.00)
MÜÜGIL UUED MUDELID!

MTÜ

Ambla valla eakate klubi Vokiratas juhatuse liige
Helle-LeonideAnton

Tooteinfo www.ethel.ee
Lisaks SUKKPÜKSTE (suurused 2-6)
KAMPAANIA 2=3; bambusest retuusid
(8€) ja aluspesu (2.5€); puuvillased
dressipüksid (10€).
-

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

