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SISUKORD:

sünnipäevanädalaja südamekuu

sündmused volikogust arvamuslood haldusreformist suurjäätmete konteinerite
info amblavalla naisrahvatantsurühm valmistub tantsupeoks millisena näevad aravete keskkooli abituriendid ambla
valda? algas registreerimine töö-ja puhkelaagrisse amblakool 150 lasteaia uudised spordielu teated ja reklaam
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sünnipäevanädal pildis
11. aprillil 2016
tähistas Ambla vald
oma 25. sünnipäeva.
Selle raames toimus
terve nädal erinevaid
põnevaid kultuuri- jaspordisündmusi
ning peeti mitmeid
sõpruskohtumisi.
Pidupäeva hommiku
tegi aga eriliseks

uudis, et vallavanema
perre sündis
tütretirts Berit.Palju
õnne värsketele

lapsevanematele!

Mälestus
Möödunud on lastega lustlik õnnerada,
mis mälestusse mõtetega tihti mind viib.
Mu lapsed olid minuga õde, neli venda,
meil oli lusti, rõõmu kui ka vahel muret siin.
-

Foto: Kaspar Pokk

Kuid kodunt eemale on viinud elu saatus.
Nadloonud oma kodu, lapsed, pere.
Ka seda teades on igapäev mul ootus,
etkohe varsti saan öelda tere.
Seda rõõmuhetke vahest ootama pean kaua.
Nii väga tahaks näha neid!
Miks on küll emade saatus nõnda karm?
Et ootamise tõttupisarais on silm.
Kas tõesti on see kõigi emade saatus,
et meile on vaidjäänud ootus.

Sünnipäeva hommikul kogunes umbes 250 inimestrongkäiku, mille järelmo dustaiAr vet sa dionle inmest number2L5a.uldi sün ipäeval u ni g

saadeti head soovid teele. Rongkäigus osalesid Ambla ja Aravete lasteaedade
ja koolide lapsed, õpilased ja õpetajad, vallaelanikud ja Ambla Vallavalitsuse
töötajad ning volikogu esimees Harri Lepamets. Foto: Annika Rohi

Saakskasvõi korra olla laste peredega koos
ja tunda nendega, et oled noor!
Ambla valda käisid sünnipäeva puhul õnnitlemas ka teised
Järvamaa omavalitsusjuhid. Foto: Annika Rohi

Nüüd elan koos oma pojaga.
Multabi, tuge, seltsi vajab ta.
Ka tema vastu saatus olnudkarm!
Vaid seda aitab kergendada ema arm.
Te mõelge lapsed- palun väga,
et leidkem tihemini aega ema külastada!
Siis nad ei peaks kurvalt ootama
japisarsilmi uksepoole vaatama.

Ilusat ja lillederohket emadepäeva kõigile
Emadele!
Luule Kütismaa

13. aprillil toimus Ambla valla ANK projekti “Piljardimänguga sõpradeks!” raames sõpruskohtumpinleja, rditurnir Amblano rtek skuse . Osalejaidonli Ambla, Alkbui ka
Tapa
vallast. Foto: Annika Rohi

13. aprillil toimus Ambla Lasteaed-Põhikoolis
juba viiendat korda ristsõnade lahendamise
võistlus Kuma rändkarikale, millest võttis osa

ja

III

vanaema

12. aprillil toimus spordi- ja treeningõhtu
Aravete Spordihoones. Huvilistel oli võimaltusvuda järgmistetre ningutega:

jumping, bodypump, zumba, intervalltreening ning Hotspordi tantsutrennid.

Populaarne oli kehakoostise mõõtmine.
koht läks Lehtse kooli. Foto: Ambla kool Pildil vaprad treenerid. Foto:HelenaRanna

seitse võistkonda kuuest erinevast koolist. AraveKt sk o lõipilased võitsdesikohamaksimu tulemusega. Ikoha saTiap Gümna sium

Vallale tegid suurepärase kingituse Ambla Spordiklubi
korvpallurid, kes võitsid Järvamaa Meistritiitli 2016
korvpallis. Foto: Dmitri Kotjuh (Järva Teataja)

Viie lapse ema, üheksa lapselapse

13. aprillil toimus Aravete lasteaias Mesimumm lasteai laul võistlusk,õik tublid laul apsed esineskida

20. aprillil toimunud Ambla valla lastelauluvõitlusel.
Foto: Ülle Ojamäe

Lisaks toimus sünnipäevanädalal Ambla kultuurimajas õhtu naistele, aset leidsid ka mitmed spordivõistlused ja kirikuüritused.

16. aprillil toimus Aravete kultuurimajas stiilipidu
“Täna, 25.aastat tagasi”. Foto: Emilia Martin
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Vallavolikogust

Arvamus

Haldusreformist
21. aprill 2016 istungil:
1. Otsustati kinnitada Ambla
Vallavolikogu 24.03.2016 istungi

protokoll.
2. Otsustati tasuta võõrandada
Eesti Vabariigile, Maanteeameti

kaudu, Ambla vallale kuuluva katastriüksuse, aadressil Ambla vald,
Käravete alevik, Ambla tee 1, jagamise käigus eraldatav maaük2.
sus, ligikaudse suurusega 194 m
3. Abivallavanem Andrus Mikson
andis ülevaate Ambla valla arengukava seirest ja majanduskeskkonnast 2015. aasta kohta.
4. Kuulati ülevaadet „Ambla valla arengukava aastateks 2014–
2020” täitmisest 2015. aastal, ettekandjaks Andrus Mikson.
5. Kuulati aruannet Ambla valla
2016. aasta eelarve täitmisest I kv,
ettekandjateks Andrus Mikson ja
Marje Arraste.
6. Kuulati ülevaadet MTÜ Amb-

la Spordiklubi tööst, ettekandjaks
juhatuse esimees Reimo Kaasiku.
7. Otsustati volitada Riigihangete Keskust, Hangete Korraldamise MTÜ-d Ambla valla nimel
täitma kõiki elektrienergia ostmise riigihanke korraldamisest
tulenevaid kohustusi ning tegema hankemenetlusega seotud toiminguid.
8. Otsustati suunata teisele lugemisele Koeru Vallavolikogu ettepanek haldusterritoriaalse korralduse muutmise läbirääkimiste
alustamiseks eesmärgiga moodustada ühinevatest omavalitsustest
Järvamaa piirides üks ühine omavalitsusüksus.
9. Kuulati ülevaadet haldusreformi hetkeseisust. Järva-Jaani Vallavolikogu 28.01.2016 otsusega
nr 2 on tehtud ettepanek Albu,
Ambla, Imavere, Kareda, Koeru,
Koigi ja Roosna-Alliku Vallavolikogudele läbirääkimiste alustamiseks haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle eesmärgiga
moodustada ühinevatest omavalitsusüksustest üks uus omavalitsusüksus. Ambla Vallavolikogu
veebruarikuu istungil moodustati Järva-Jaani valla seisukohtade
väljaselgitamiseks ja ühinemisläbirääkimiste pidamiseks 4-liikmeline komisjon. Läbirääkimistel
osalevate omavalitsuste esindajad,
komisjonide liikmed kohtusid 19.
märtsil Aravetel. Kujundati seisukohti valdkondlikel teemadel.
Järgmine kokkusaamine toimub
mai alguses. Infot haldusreformi
teemal saab vaadata valla veebilehel www.ambla.ee.
Harri Lepamets
vallavolikogu esimees

TEADE
Ambla vallavolikogu järgmine korraline istung toimub väljasõiduistungina 16.mail 2016 algusega
kell 10.30 Oxforelli Puhkekeskuses

Harjumaal Kose-Uuemõisas.
16.-17. mail toimuva vallavolikogu
ja vallavalitsuse ühise väljasõiduistungi ja seminari tõttu vallamaja
suletud.
Kontakt:
Rait Pihelgas

Tel: 505 1762

AMBLA VALLALEHT

Haldusreform kogubjuba

tuure ja sotsiaalkiri, mille sisu
meedias levib
jääb veidi moonutatuks. Põhiliselt räägitakse teenustest, mida Ambla valla elanikud olevat saanud Tapa linnast juba aastaid? Millistest teenustest siis juttu, mis
väidetavalt omavalitsusega seotud?
Esmalt mis pistmist on omavalitsusel sellega, kus inimene poes käib. Pätsi leiba ostab
igaüks külapoest, aga kui midagi suuremat
tahta, siis tuleb suurlinna minna või e-poodi külastada.
Perearstid inimese perearst võib olla ka
Tallinnas, see ei sõltu üldse vallast. Aravetel on perearstid hetkel olemas ja keegi ei
kavatse neid siit ära ajada. Vastupidi, vald
toetab neid oma võimaluste piires pidevalt. Gümnaasium selle kooli valib ikka
õpilane ja sinna tuleb tal seejärel ka sisse
saada. Hooldekodu ka sellega on nii, et
tihti valivad omaksed seda ja mitte alati
lähima printsiibil. Ja kui rääkida veel lasteaiast või põhikoolist, siis ei ole mitte
kusagil öeldud, et need teenused ära kaovad. Praegu nn maavaldade läbirääkimiste
üks suuremaid eesmärke ongi see, et ükski
omavalitsuse pakutav teenus ei tohi halvemaks minna. Mõni küsib, et mis pistmist
on meil Koigi või Imaverega. Kasvõi see,
et oleme olnud aastaidüks Järvamaaja väga paljudes ettevõtmistes on meil ühised
osad, olgu selleks vesi, jäätmekäitlus või
Järvamaa Haigla. Aga ka kultuuri ja spordiringkonnad on väga tugevalt seotud. Samas võiks küsida vastupidi, mis ühist on
meil Tapa või Tamsaluga? Ärme räägime
siin kihelkonnast, sest kihelkond oli hoopis teine moodustis omal ajal. Need ei ole
hetkel üldse võrreldavad.
Inimestele üritatakse jätta mulje, et kui
jääme Järvamaale, siis viiakse Amblast ja ka
Aravetelt kõik teenused ära kuhugi Koeru.
No ei ole ju nii. Kahtlemata on kõigil õigus saada selgust, mis tema kandis muutub
järgmisel aastal kui peaks muutuma omavalitsuse nimi. Kindlasti hakkavad toimuma külades kokkusaamised, kus erinevad
osapooled saavad oma arvamust välja öelda
ja teist poolt kuulata. Aga selleks peab olema selgem info, mida jagada. Seda ju veel ei
ole ja see pole siin ainult meie kohalike, vaid
riigivõimu süü. Ja peale seda tulevadka ajad
valikute tegemiseks. Praegu aga agiteerida
inimesi kuhugi alla kirjutama on veidi üle
-

-

-

-

pingutatud.
Lõpetuseks, viimastel valimistel oli meie
valimisliidu kõige suurem lubadus jätkata
Järvamaa suunal ja seda suunda toetas 69%
valimas käinutest. Meil on kohustus oma
valijate soovi järgida ja ei tohi talitada nagu
mõned, et täna tahaks ühega, aga homme
teisega.
Priit Grünthal,
Grünthal volikogu liige

Ühinemine ei pea käima
mööda “poe teed”

Haldusreformist

räägitakse päris palju. Sellega käib kaapalju emotsioone ja mõtteid. Inimesed arutlevad,
kuhu liigub meie koduvald ning mis on kriteeriumid, mille
alusel ühinetakse? Riigikogus arutlusel olevas Haldusreformi
eelnõus on üks põhilisi kriteeriumeid elanike arv, mis peaks
peaks oktoobris 2017 igas vallas olemavähemalt viis tuhatelanikku, väljaarvatud mõned erisused.
Ühinemist võib võrrelda mehe ja naise koosellu astumisega, see
on mõistlik ikka nende vahel, kes üksteist tunnevad, mitte praktilistelkaalutlustel, a la lühem tee poodi minna.
Tulevased vallad ei pea ilmtingimatakoonduma linnade ja suusas

keskuste ümber, kuigi oma loogika on selleski. Järvamaal
on ajalooliselt välja kujunenud mitmed väiksemad keskused, nagu näiteks Imavere, Koeru, Järva-Jaani, Aravete jt. Eesootav ühinemine ei peaks nende tähtsust mitte vähendama vaid pigem
säilitama ja aitama ühiselt sünergiat tekitada. Kusjuures kogukondliku omavalitsuse ülesandeks ei ole mitte kõigilt millegi ära
võtmine jakeskusesse kokku koondamine vaid justvastupidi, olemasolevate keskuste tasakaalukas arendamine. Kogukonnad on
olulised ja Järvamaa kui maakonna säilimine on samuti väärtus
remate

omaette.

Omavalitsuses elavate inimeste jaoks on olulised poed, apteek, perearst ja pangaautomaat, aga omavalitsus ise on midagi palju suuremat kui erasektori pakutavad teenused. Ma ei taha öelda, et pakutavad teenused ei ole olulised, ikka on. Aga
neil ei ole otsest seost omavalitsusega, veel vähem plaanitava
haldusreformiga. Ühise omavalitsuse moodustamise aluseks
on siiski edukas omavahelise koostöö kogemus ja arusaam kogu piirkonna võimalustest, muredest ja rõõmudest. Järvamaa
omavalitsustel on aastatepikkuse eduka koostöö tulemusel loodud ja tegutsevad Järvamaa Ühistranspordikeskus, Kesk-Eesti
Jäätmehoolduskeskus, eriarstiabi pakkuv Järvamaa Haigla jne.
Koostöökogemus on erinevates omavalitsustes elavate inimeste vahel, üksteist tuntakse ja teatakse. Selle peale saab ka ühist
omavalitsust üles ehitada, raskusigi ületada.
Järvamaa koostöö tihedust saab pidada meie tugevuseks, mille
tõttu meid üle riigi teatakse ja millest Järvamaa elanik on võitnud.
Heal koostööl ja partnerlusel on paremad eeldused, kui seda teevad võrdsed partnerid, mitte üks suur linn javäikesed vallad tema
ümber.
Eks muudatuste ajal tekib ikka kiusatust “vasakule vaadata”,
üle maakonnapiiride kiigata. Sel juhul aga tasubrahulikult kaaluda, kas tegemist on ainult lühema teega kaupluseni või on ka
midagi muud, mis teises maakonnas elavate inimestega kokku
seob. Piiriülesed liitumised on seotud riskidega ning võivad hiljem tuua arusaamatusi, kuna partnerid ei tunne piirkonda ja selle vajadusi. Kindlam on ikka ühiselt edasi teada-tuntud naabritega, järvakatega.
Mina näen tuleviku Järvamaa vallas head elukeskkonda ja seda
mitmes erinevas piirkonnas.
Üle ei ole tähtsustatud vallamaja asukohta, sest tegelikult on
vähemalt osaliselt vallamaja mitmes erinevas paigas, virtuaalselt
lausa igal pool. Sotsiaalne tugisüsteem jõuab aga reaalselt iga abivajajani, sest teenused on hästi juhitud ja organisatsioon toimib
tulemuslikult. Rõhutan siinjuures, et ei ole üldse oluline, kus inimene käib poes või tööl. Oluline on, et kõik elanikud tunneksid
enda ümber head elukeskkonda, kus võimaldatakse kvaliteetsed
teenuseid ning toetatakse inimeste omaalgatust.
Haldusreform annab võimaluse omade inimestega ühiselt koos
edasi liikuda, parema tuleviku poole.
Rait Pihelgas

Haldusreformist

Haldusreform

kogub tuure. Riigikogu kaalub
seaduseelnõud. Oluliseks kriteeriumiks seal on,
et edaspidi peaksid omavalitsused olema vähemalt
5000 elanikuga. Aga parem, kui nad oleksid 11 000
elanikuga.
Tänaseks on selge, et Paide linn ja ka Türi vald, ei ole

huvitatud ühise suure maakondliku omavalitsuse tekkimisest. Küllap jäi puudu ambitsioonikusest ja võimest
leida jõudu, olla tõelise ühendaja rollis. Kahjuks. Tunne
on selline, nagu oleks kadunud gravitatsioon. Elemendid lendavad ilmaruumilaiali.
Kuidas edasi Ambla vallas ?
Meile on pakutud alust läbirääkimisteks nn Maavalla formaadis, kus ühineksid omavalitsused ilma suurema
keskuseta. Kas see on mõistlik? Ei tea. Mingeid muid variante arutlusel polegi... Kuid, kas meil on vajadust jalgratast leiutada?
Olen siiski veendunud, et üks mõistlik halduskorraldus toimib ikka ühe keskuse ümber, mille teenuseid ja
tuge on inimesed kasutanud kümneid aastaid ja kasutavad kindlasti edaspidigi. Ambla valla jaoks on selliseks
keskuseks Tapa linn, mis on tõmbekeskuseks ka Albu
vallale.
Miks Tapa linn?
Rahvastikugeograafid väidavad, et Tapa linna suurune haldusüksus on sellise suurusega, mille tagamaaks
loetakse mõttelist ringi 25-kilomeetrise raadiusega.
Meie Ambla ja Albu vallad, jääme selle ringi sisse tervikuna.
Tapa linna koonduvad lähitulevikus kõik olulisemad
teenused, mida tavakodanik tarvitab. Planeerimisel on
uus kaasaegne peremeditsiinikeskus, neli perearsti, ämmaemanda ja füsioteraapiakabinettidega. Samasse rajatakse kaasaegne eakatekodu, töötab erihooldekodu.
Saadaval on kõik muud teenused, mida igapäevaeluks
vaja. Kindlasti jätkab tööd gümnaasium, muusikakool.
Tihti räägitakse hirmujutte, et kui väiksem vald ühineb suuremaga, siis viimane neelab väiksema alla ja suretab kohapealse elu välja. See pole nii. Ühinedes just
väikeste piirkondade elu muutub aktiivsemaks. Kodanikuühendused saavad tähtsust juurde. Vähemalt Tapa vallas pole peale ühinemist suletud ühtegi kooli, ega
muud omavalitsuse asutust. Vastupidi. Läbi on viidud
renoveerimistöid ja Lehtsesse rajatakse uus Kodanikukeskus, avalike teenuste tarbimiseks.
Mitte vähe tähtis ei ole asjaolu, et Tapa on kujunemas
üheks tähtsaimaks Eesti militaarkeskuseks. Rajamisel
on Scoutspataljoni kasarmud jamuud hooned ning Tapale kolimine on määratud k.a sügisesse. Suure tõenäosusega suureneb Tapal NATO väekontingent. See kõik
annab linnale ja vallale juurde inimesi, maksumaksjaid.
Suurenevad tulud äridel jakasvab üldine heaolu.
–

Sellist kolme valla ühinemist tasuks kindlasti kaaluda.
Kahtlemata on justAmblakant kõige tihedamalt Tapaga seotud. Olemas on selge ajalooline side läbi ühise
kihelkonna, aga ka tänapäev on need piirkonnad ühte

kasvatanud. Enamik meie tarbitavaid teenuseid saadaksegi Tapalt ja sealt edasi juba Rakverest. Avalik haldus
peab käima rahvaga käsikäes ja tegema enda toimimises
korrektiivid. Ei saa jääda kinni piiridesse, mis enam ei
toeta elanikkonna vajadusi.
Vello Teor

Vallavara võõrandamise teade
Ambla Vallavalitsus võõrandab kirjalikul enampakkumisel alljärgnevad kinnisasjad aadressidel:
1. Korteriomand nr 2349836, 462/3356 mõttelist osa kinnistust, aadressil Järva maakond, Ambla vald, Ambla alevik, Pikk tn 19, pindalaga 3204 m2,
sihtotstarbega elamumaa 100%, katastritunnusega 13401:001:0027 ja reaalosa mitteeluruum nr 5-7, mille üldpind on 46,20 m2 ja mille tähistus plaanil on 5-7,
alghinnaga 2100 eurot, osavõtutasu 10 eurot, tagatisraha 10% alghinnast;
2. Korteriomand nr 2540650, 211/15421 mõttelist osa kinnistust, aadressil Järva maakond, Ambla vald, Aravete alevik, Maarjamõisa tee 12, pindalaga
7207 m2, sihtotstarbega elamumaa 100%, katastritunnusega 13402:004:0357 ja reaalosa mitteeluruum nr 12/5-23d, mille üldpind on 21,10 m2 ja mille tähistus
plaanil on 23d, alghinnaga 57,50 eurot, osavõtutasu 10 eurot, tagatisraha 10% alghinnast;
3. Korteriomand nr 2540750, 217/15421 mõttelist osa kinnistust, aadressil Järva maakond, Ambla vald, Aravete alevik, Maarjamõisa tee 12, pindalaga
7207 m2, sihtotstarbega elamumaa 100%, katastritunnusega 13402:004:0357 ja reaalosa mitteeluruum nr 12/5-24d, mille üldpind on 21,70 m2 ja mille tähistus
plaanil on 24d, alghinnaga 57,50 eurot, osavõtutasu 10 eurot, tagatisraha 10% alghinnast;
4. Korteriomand nr 2540850, 205/15421 mõttelist osa kinnistust, aadressil Järva maakond, Ambla vald, Aravete alevik, Maarjamõisa tee 12, pindalaga
7207 m2, sihtotstarbega elamumaa 100%, katastritunnusega 13402:004:0357 ja reaalosa mitteeluruum nr 12/6-29d, mille üldpind on 20,50 m2 ja mille tähistus
plaanil on 29d, alghinnaga 57,50 eurot, osavõtutasu 10 eurot, tagatisraha 10% alghinnast;

5. Hoonestatud kinnistu nr 3729450, aadressil Järva maakond, Ambla vald, Aravete alevik, Mäetaguse tn 2, pindalaga 3435 m2, sihtotstarbega tootmismaa
100%, katastritunnusega 13401:001:0156, millel asub loomakasvatushoone, ehitisregistri koodiga 120711583, suletud neto pinnaga 649,2 m2, alghinnaga 2400
eurot, osavõtutasu 10 eurot, tagatisraha 10% alghinnast.

Kirjalikul enampakkumisel võivad osaleda kõik füüsilised ja juriidilised isikud. Tagatisraha ja osavõtutasu kanda Ambla Vallavalitsuse arvelduskontole nr
EE222200001120105842 Swedbankis hiljemalt 02.06.2016. Tehinguga seotud kulud (notaritasud, riigilõivud) kannab kinnisasja ostja. Kirjaliku pakkumuse
esitamise tähtaeg on 02.06.2016 kell 12:00. Pakkumused esitada kinnises ümbrikus märkega „Enampakkumine, mitte avada enne 03.06.2016 kell 10:00” ja
pakkuja andmetega aadressil: Lai 22, Ambla 73502, Järvamaa. Pakkumused avatakse vallavalitsuse istungil 03.06.2016 kell 10:00 Lai 22, Ambla.
Võõrandatava kinnisasjaga on võimalik tutvuda, leppides eelnevalt kokku abivallavanem Andrus Miksoniga telefonil 383 4241 või 516 7875.
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Mesimummide aprill
aprillis
poistel selge,
Ambla

vald tähistas
25. sünnipäeva ja lasteaed korraldas sünnipäeva nädalal lauluvõistluse. Esineda
oli võimalus kõikidel lastel, kes selleks
soovi avaldasid. Rühmade žürii valis
välja lapsed, kes esindasid lasteaeda
Ambla valla lauluvõistlusel. Kõik esinejad olid väga tublid ja julged. Mälestuseks said kõik tänukirjad. Põhja-Järvamaa lauluvõistlusele pääsesid edasi
kaks meie poissi: Markin Lepik ja KertKristjan Vikat.
Aprillis on lasteaias alati üks nädal pühendatud südametervisele ja liikumisele.
Südamenädala raames toimusid mitmed
üritused: aeroobika õues, matk Aravete
terviserajal ja orienteerumine. Meie kõige väiksemad, ehk sõimerühm, matkasid
kultuurimajani, ülejäänud võtsid ette pika teekonna, kaasas sammulugejad. Kokkuvõtet tehes selgus, et kogunes 70009200 sammu ja kuni 5,2 kilomeetrit.
KIK-i projekti raames külastas noorem
rühm Väätsa prügilat. Paljudele oli see
esimene kord sõita bussiga ja elevust seega palju. Kalev Aun näitas suurt prügilat
ja rääkis prügi sorteerimise vajalikkusest.
Kõige enam paelus lapsi aga tehnika, millega tööd tehti.
Vanem rühm koos keskmise rühma
poistega külastas lahtiste uste päeval Tapa
sõjaväeosa. Seal oli ikka palju uudistada ja
oleks kohe võinud terve päeva kohal olla.

Nüüd on
mis neid kunagi
ees ootab ja seda aega oodatakse vähemalt
praegu pikisilmi. Isegi intervjuu võeti sõdurilehe jaoks Marten-Aronilt.
Meie valla ettevõte, tehas Optimix, tähistas 20. sünnipäeva. Tehase juhtkond
panustas juba mitmendat korda meie las- Südamenädala matk Aravete terviserajal
teaeda. Sünnipäevakülalistel oli võimalus
kingituse asemel toetada lasteaia õuesõppe programmi edasiarendamist ja teha rahaline ülekanne. Kokku saime 1035
eurot. See on meie jaoks suur raha ja tunne oli kohe niisugune nagu oleks lasteaial
sünnipäev olnud. Ostame nüüd õuesõppe
lauad ja pingid koos varikatusega, et iga
ilmaga katseid teha ja uuringuid jäädvustada.
Noorem rühm Väätsa Prügilas
Suur tänu Ain Innole ja Reigo Kalmarule ning kõikidele külalistele suurepärase

kingituse eest.
Järjekordne pärimuskultuuriüritus,

mi-

da korraldab vanem rühm, on volbriöö.
Meie ei tähista sedaküll öösel, kuid nõiad
saavad tantsida ja luua seljas sõita ka päeval ning lõbu on laialt. Rituaalide läbiviimist, tantse ja laule omandas vanema
rühma õpetaja Rahvapärimuskoolis Terje
Puistaja koolitusel.
Lasteaed tänab mänguväljaku värava parandamise eest lapsevanem Andres Kallet ja
nooremalerühmale toredaürituse korralda- Kogu lasteaiapere osales
mise eest lapsevanem Marti Lepikut.
rahvapärimuskultuuri ainetel
Lasteaia pere lavastatud nõidadepeol
Eakate klubi Vokiratas suvine väljasõit toimub teisipäeval,
19. juulil 2016.a Harjumaale:
*Rosmakori roosiaed Kõuel.
*Oxforelli puhkeküla Kose-Uuemõisas- kompleksi külastus
ja lõunasöök (praad).
*Keila-Joa loss jaKeila juga- giididega lossi,lossiaia, muuseumi külastus
kokku 1,5 tundi.
Väljasõidu osalustasu 27 on võimalik maksta 21. mai peol või
hiljemalt 15. juuniks.
BUSS: Väljub Aravetelt 8.30.
€

MTÜ Ambla valla eakate klubi Vokiratas juhatuse liige
Helle-Leonide Anton

(telefon 5623 1206, 383 2560)

Kalmistu heakord

Taas

on käes kevad ja koos sellega sageneb kalmistu külastamine.
Inimesedkorrastavad omaste haudu, puhastavad kääpad ja istutavad peale lilli ning süütavadküünlad kalmul.
Praht ja rämps viiakse kahte kalmistu prügikohta, kus on ka konteiner
japrügikott. Enamus inimesi on hoolsad ja korralikud ning sorteerivad ise
oma prügi kõdunev suurde hunnikusse ja kõdunematu konteinerisse või
prügikotti. Kuid paraku on ka neid inimesi, kes seda ei tee ja viskavadkõik
ühte hunnikusse! Kallid inimesed! Leidke palun see minut aega ja sorteerige oma prügi ning ärge jätke seda töödkalmistuvahi teha, kellel on niigi
palju tööd!
Paljud inimesed kasutavad haudadel kalmulaternaid, kuhu saab panna
ilma plastümbriseta küünla. See on väga õige ja hea. Nii säästame loodust
ja ümbritsevat keskkonda. Plasttopsides küünlaid armastavad linnudkatki
toksida ja ümberkaudsetele põldudele tassida.
Head kalmistu külastamist ja kallite lahkunute meelespidamist!
–

Juubilar
hooldekeskuses
oli meie majas
juubeli kuu. Helmi
Aprill
Aluri, kes pärit Paide vallast, sai 23. aprillil
suure

100-aastaseks. Helmi on vahva memm, kes ei torise
ega hädalda. Toimetab ise oma igapäevaseid toimetusi ja abi palju ei vajagi. Rõõmsal meelel jagub häid
sõnu teistelegi.
Juubilari olid õnnitlema tulnud peale tütre ja poja ka
Paide valla sotsiaalnõunik koos abivallavanemaga ning
Ambla valla sotsiaalnõunik Katre Mägi. Et seda päeva
meeldejäävamaks muuta, olid lauluga tervitamas Reet
Kaljula koos paari sõdurpoisiga. Tore kontsert meile kõigile! Katre õnnitles suure lillekimbuga ka meie valla Emmyt, kes vaid päev varem sai 99 aastaseks. On küll aasta
võrra väiksem, aga auväärne iga ikkagi. Sõduritel oli mõlemale memmele vahva kingitus kaasas sõduritass ja šokolaad. Šokolaad pidi ikka eriline olema, sest Emmy tahtis
seda veel poestki juurde tellida. Hea meel on näha, et nii
kõrges eas inimesed on veel jõudumöödategusad ja saavad
ise paljus hakkama. Jõudu ja jaksu kõigile kel aastaid palju antud. Ja muidugi tervist!
Malle Innos
-

Aravete HK juhataja

Koguduse juhatus nimel,

Tõnu Linnasmäe

Koguduse hõbeleer

Tänan

kõiki, kes o3n teatanud oma soovist osa võtta hõbeleerist (leeritatud Amblas 1991. aastal). Samas jätkub registreerimine veel
maikuu esimeses pooles.
Veerandsada aastat on piisavalt pikk aeg inimese elus, et taaskord oma lee-

riõdede ja vendadega kokku saada. Selleks, et meenutada endisi aegu, tunda rõõmu käesolevast ja uuendada oma Jumalale antud tõotust.
Hõbeleerist osavõtjaid ootame pühapäeval, 22.mail. Koguneme pastoraadis alates kella 11st. Kell 12 läheme protsessioonis kirikusse, kus toimub
armulauaga jumalateenistus. Seejärel on ühine lõunasöök Ambla Kirsimaris, kuhu võime kaasa kutsuda ka oma sõpru ja lähedasi (10 eurot inimese
kohta).
Osavõtust teatada koguduse õpetajale meili teel ambla@eelk.ee või telefonil 5647 1859.
–

Teretulemast ja kohtumiseni lehekuul!
Tõnu Linnasmäe
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Ühinemise läbirääkimised
Ambla vallas
menetluses
teha
1.
Riigikogus
Haldusreformi seaduse eel2017.
on

test, mis on vaja

enne

jaa-

nuari

nõu. Eelnõus on määratud kri-

teeriumid, millelepeavad kohalikud omavalitsused vastama peale
2017. aastakorralisi valimisi. Põhi kriteerium on, et omavalituses
peab olema minimaalselt 5000
elanikku.
Ambla vallale tegi ühinemise läbirääkimiste ettepaneku Järva-Jaani Vallavolikogu 28.01.2016, mille sisuks on Albu, Ambla, Imavere,
Kareda, Koeru, Koigi ja RoosnaAlliku valdade baasil uue omavalitsuse loomine.Ambla Vallavolikogu
otsustas alustadaläbirääkimisi ning
selleks moodustati neljaliikmeline
komisjon, kuhu kuuluvad: Harri
Lepamets, Arvi Luuk, Vello Teor
jaRait Pihelgas. Järva-Jaani Volikogu otsusele on positiivselt vastanud
kõik omavalitsused, väljaarvatud
Roosna-Alliku vald, kes keeldus läbirääkimistest 31.03.2016 volikogu istungil.
30.märtsi koosolekul kohtuti
ühinemiskonsultandi Mikk Lõhmusega, kes tutvustas esialgset ühinemise ajakava ja selgitas, millal
peaksid omavalitsuste volikogud
tegema konkreetsed otsused ühinemise läbirääkimiste osas, selleks
on maikuu. Koosolekul arutati komisjonide moodustamisest ja tulevase omavalituse nime ja väljakutsete üle. Eelistatud nime valik
on Järva vald. Samuti selgitati ühinemise läbirääkimiste põhimõtet:
ühise omavalitsuse loomise loogika ei ole keskuse keskne, kus
tsentraliseeritakse vahendeid,
vaid on asumikeskne, mille käigus detsentraliseeritakse vahendeid ning arendatakse maaelu.
19. aprilli õhtul said Aravete
Keskkoolis esmakordselt kokku
seitsme vallaehk nn Järva valla ühinemisläbirääkimiste komisjonid.
Enne seda oli kõigil omavalitsustel
ülesanne kaardistada oma seisukohad nelja horisontaalse valdkonna
lõikes. Nendeks olid investeeringute kava ja arendusprojektid, külaliikumine, kogukonnad ja kodanike
kaasamine, teenuste arendamine
ning keskuste jateenuste võrgustik.
Koosoleku esimeses osas andis
konsultant Mikk Lõhmus veelkord ülevaate ajakavast ja tegevus-

Enim tekitas küsimusi rahva
meelsuse selgitamine nendes omavalitustes, kus on ühinemise ettepanekuid rohkem kui üks, sest kui
sügisel rahvaküsitlus teha, siis on
valida ainult ühe variandi pooldamise või mitte pooldamise vahel.
Otsused nendel volikogudel, kel
mitmel suunal läbirääkimisedkäivad, tuleks aga teha juba maikuus.
Leiti, et nendel volikogudel, kellel
on mitu ettepanekut, on võimalus ka meelsust selgitada maikuus,
olemasoleva info erapooletu esitamisega kasvõi volikogu avaliku
istungi käigus. Selgituseks, Ambla Vallavolikogule tegi ettepaneku
22.12.2015 ühinemise läbirääkimiste alustamiseks Tamsalu Vallavolikogu. Antud ettepankust keelduti, kuna Ambla jaTamsalu vallal
puuduvad omavalitsusüksuste organisatsioonilised ühtsed teenusepiirkonnad ning hetkel on käimas
läbirääkimised Albu, Ambla, Imavere, Kareda, Koeru, Koigi ja JärvaJaani valdade vahel.
19. aprilli koosoleku teises osas
jagunesid inimesed nelja töörühma vahel ära ning tegid esimese
kaardistamise
eelpoolmainitud
valdkondade lõikes. Põhjapanevaid otsuseid ei tehtud, kuid üldiselt oldi suhtelises üksmeeles, sest
vallad on suhteliselt sarnased. Leiti,
et teenused ei tohiks minna kuskil
halvemaks. Kõikides valdkondades ühtlustamist pole vaja teha (nt
kultuur ja sport) ning arvestatakse
ka piirkondlike eripäradega. Suurt
rolli nähakse kodanikuühiskonna
tugevdamisel ning toetamisel.
Kuhu vallamaja tuleb ning mis
teenused täpsemalt kuhugi keskustesse jäävad, need saavad olema
läbirääkimiste järgmise etapi teemad, kui on selge, kes jätkavad läbirääkimistega. Läbirääkijad pidasid
loodavas omavalitsuses oluliseks
sotsiaaltranspordi arendamist.
Koosolek lõppes rühmatööde
kokkuvõtete tegemisega ning lepiti kokku, et järgmine koosolek toimub4.maiKoerus.
Haldusreformi dokumentidega
saab tutvuda siin
-

www.ambla.ee/haldusreform
Rait Pihelgas

Suurjäätmetele konteinerid
Suur jäätmetele tuuakse konteinerid reedel, 13. mail ja ära viiakse
laupäeval, 14. mail 2016.
Konteinerid asetsevad:
ARAVETE Lasteaia tänaval 2 konteinerit
Maarjamõisa teel endise politseimaja esine plats 1 konteiner
AMBLA surnuaia esine plats 1 konteiner
KÄRAVETE Ambla tee 2 plats 1 konteiner

Tähelepanu!
Konteinerisse sobivad jäätmed on:

suurjäätmed, rehvid, vanaraud,

elektri-

ja elektroonikaromud

(telerid, raadiod, komplektsed külmikud, arvutid jne), vana
mööbel.
Ohtlikke jäätmeid (vanad värvid, kemikaalid jms) konteineritesse
panna ei tohi!
Merike Kont

Heakorra-Ja Keskkonnaspetsialist

TEEME ÄRA talgute info:
www.teemeara.ee,

teadetetahvlitel ja
Facebookis!
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Järvamaa laulu-ja tantsupeo tuli Ambla vallas, 27.mail kell 11.45
Aravete kultuurimaja ees. Tule vaatama!

28. mail 2016 Järvamaa laulu-ja tantsupidu

Peo idee autorid Tiina Kivimäe ja Sirje Grauberg

kell 16.30 Ühesminemine peoplatsile, algus Lembitu pargist
kell 17.00 laulu-ja tantsupeo kontsert Paide vallimäel
Piletid: üks pilet 3€, perepilet (2 last+2 täiskasvanut) 7€
Piletid eelmüügis Paide Kultuurikeskuses, Piletimaailmas, eelmüük lõpeb 27. mai õhtul.
Tund enne peo algust piletid müügil kohapeal (sularahas).

27. mail kell 10
Peotule süütamine Järvamaa kultuurihiies Vargamäel
Tule teekond läbi Järvamaa kõigi omavalitsuste
10:00 peotule süütamine Kultuurihiies
10:40 A.H. Tammsaare mälestusmärk Albus

11:00 Järva-Madise, Vabadussõja mälestussammas
11:10 Andres Nuiamäe haud

13:30 Koeru, Aruküla mõis

14:10 Sargvere mõis
14:35 Koigi mõis

11:20 Albu mõis
11:45 Aravete kultuurimaja

15.00 Imavere rahvamaja
15:30 Kabala mõis
16:05 Türi kesklinna park

12:15 Järva-Jaani keskväljak
12:40 Roosna-Alliku rahvamaja

16:30 Väätsa rahvamaja
16:55 Paide, Lembitu park

13:05 Kareda vallamaja

Vaata täpsemat ajakava www.jarva.ee

Aravetel toimus Albu ja
Aravete kodutütarde ja
noorkotkaste sõpruslaager

Aravete

keskkoolis toimus 1.-2. aprillil Arave-

ja Albu kodutütarde ning
noorkotkaste sõpruslaager.
Avamisel selgitati laagri reegleid ning tutvustati juhendajaid. Juhendajad olid: Maili
jaAndres Aravetelt ning Sirle
ja Triin Albust. Toimusid ka
mängud.
Kõige huvitavam oli väike teatrimäng. Pidime otsima terve koolimaja pealt oma
grupiga neli sõna ja siis nendest koostama etenduse. Kõik
etendused olid toredad ning
naljakad. Õhtul oli meil seal
ka disko. See ei kestnud küll
kaua, kuid oli ikkagi tore. Teisel päeval toimus loeng esmaabi kohta. Seal saime õppida
elustamist. Seda sai proovida
vastava nuku peal. Selle nuku
sees oli aparaat, mis näitas, kas
tegime elustamist õigesti või
valesti. Õpetati ka haava sidumist. Sidusime üksteise käsi,
jalgu ja pead, kus oli „haav“.
Saime olla ka ise patsiendid.
Toodi suur kohver, mille sees
olid haavu, põletusi, traumasid
(luumurde) jäljendavad vahendid. Neid saime endale käte,
jalgade ja pea külge kinnitada.
Pärast haavade sidumise harjutamist oligi laagri lõpetamine. Kõik said ka väikse šokolaadi preemiaks.
Suur tänu kõigile juhendajatele! Aitäh toreda nädalavahetuse eest! Oli väga hu-

AMBLA VALLALEHT

Eesti tervis kelle vastutus?
toimimiseks
tähRahva heaolu mõjutavad
teda ümbritse–

tervis ja
on riigi
väga
tis. Iga inimese tervist
vad inimesed, tema enda otsused ja teod. Mõeldes teema pealkirjast, meenuvad mulle sotsiaalne-, vaimne- ja
füüsiline tervis. Kindlasti ei saa neid tähtsuse järgi ritta
seada, sest kõigi eelnimetatute heaolu on inimese elus

tähtis.
Sotsiaalne tervis haldab teiste mõistmist, suhteid lähedastega ja kõike, mis on seotud välismaailmaga läbisaamisega. Stereotüüpide järgi on eestlased väga kinnised, meile ei
meeldi suhelda ja arvatakse, et me vihkame kõiki ja kõike.
Loomulikult on igal inimesel aegajalt vaja omaette olemist,
aga need arvamused alati paika ei pea. Eestlased ei pruugi
alati oma tundeid väljendada, aga vastukaaluks sellele on
nad julged, ei häbene avaldada oma arvamust ning ollakse
seltsivad. Olen kindel, et eestlaste sotsiaalne tervis aina paraneb ning selles aitavad kaasa noored, kes reisivad maailmas
palju ringi, loovad uusi suhteid ja ei karda võtta riske.
Vaimne tervis on inimese mõttemaailm, suhtumine iseendasse ja emotsioonid. Arvan, et hetkel on eestlaste vaimse tervise heaolu madalam, kui see võiks olla. Kardetakse
väljendada oma tundeid ja ei usaldata kedagi, mille tõttu
jäetakse asju enda teada. Eriti kinnised on noored, sest paljud kannatavad koolikiusamise all, pered lähevad lahku,
kardetakse teiste arvamust. Nooruses toimuvad ka esimesed tõsisemad armumised ja suhted sõpradega on segased.
Usun, et igal inimesel peaks olema ise õigus otsustada enda
elu üle ilma, et keegi koguaeg tema otsuseid hukka mõistab.
Füüsiline tervis väljendab inimese kehalist heaolu: haigustest hoidumine, aktiivne eluviis, tervislik toitumine.

Tänapäeval on kogu maailmas probleem ebatervislik eluviis. Ei liiguta piisavalt, toitutakse ebatervislikult, tarbitakse alkoholi, suitsetatakse. Need probleemid on olnud
juba pikki aastaid meie igapäeva elus. Kõik need faktorid
põhjustavad kergesti haigestumist. Juba praegu viiakse läbi
kampaaniaid, et inimesi tervislikuma eluviisi juurde meelitada. Eestis toimub rohkesti rahvale mõeldud spordiüritusi, millest võtavad osa tohutud massid, kuid ikkagi pole probleem kadunud. Inimesed arvatavasti võtavad osa,
et veeta lõbusalt aega, kuid tegelikult ei mõelda väga palju
kaugemale. Ennast on raske sundida, kuid tervislik eluviis
on igal moel parem, kui miski muu.
Eesti tervise eest on vastutavad kõik riigi elanikud. Riigi
tervise eest peavad pingutama kõik ühiselt. Ainult ei parandata riigi tervist, vaid ka enda oma. Tegelikult on heaolu saavutamiseks vaja väga vähe, kuid lihtsalt ei raatsita
vaeva näha, sest ei mõelda, kui palju sõltub tervisest.
Liis Kuusemets 8. klass
Ambla Lasteaed-Põhikool
Juhendaja: Evely Traublum

Südamekuu Amblas ehk tänavakõnd 2016

Vaatamata

üksikutele vihmapiiskadele kogunes kultuurimajaesisele platsile rahvas, keda tuli ja tuli juurde.
See oli tõeliseltvõimas vaatepilt väikesesAmblaalevikus.
Kogunes sadakond inimest ja üritus oleks võinud kanda nimetust KOGU AMBLA LIIGUB. Esindatud olid ka
Ambla ümbruse külad. Orienteerumiskaardi järgi liikudes
oli võimalik läbida 24 tänavat kogupikkusega 7,6 km. Iga
osaleja valis endale sobivakiiruse ja marssruudi sõltuvalt võimetest. Tänavakõnd lõppes tugevas vihmasajus Ambla
kooli ees. Saime end kosutada kuuma taimetee ja tervislike
näksidega. Osalejad olid väsinud, märjad, kuid rahulolevad.
Üritus toimus juba teist korda ja kindlasti kordame
ka järgmisel aastal. Amblas on alguse saanud uus tervise
tugevdamisele suunatud traditsioon.
Madli Põder

Oli ka selliseid tänavaid

te

AMBLA KOOL 150
Tänavu

möödub 150 aastat Amblakooli asutamisest.
6. augustil ootame kõiki kooli endiseid õpetajaid ja
õpilasi kooli sünnipäevapeole.
1840. aastal ehitati esimesed vallakoolimajad Ambla kihelkonnas.
1866. aastat loetakse Ambla kooli asutamisaastaks. Esimeseks koolimajaks oli Raka küla Uuetoa talu suitsutare ja
esimeseks koolmeistriks Jaan Bötker.
1923. aastal ehitati uus koolimaja, milles asume siiani.
Aastate jooksul on muutunud koolitüübid ja selles majas on töötanud reaalgümnaasium, põllumajanduslik ühisgümnaasium, 6-klassiline algkool, kodumajanduskool,
mittetäielik keskkool, keskkool, 8-klassiline kool, 9-klassiline kool ja põhikool. Tänaasub selles majas AmblaLaste aed-Põhikool.
Seoses kooli juubeliaastaga oleme kutsunud külla meie
vilistlasi erinevatelt elualadelt. 29. aprillil toimus meie koolis õuesõppepäev “Loodus kunstis. Kunst looduses”. Päeva
läbi viima kutsusime Kristiina Rosina, kes lõpetas põhikooli Amblas. Kristiina tõi meile kaasa päikeselise ja sooja ilma. Kunstipäeval kogusid lapsed looduslikke materjale

kooli ümbrusest ja valmistasid nendest erinevaid kunstiteoseid, mis kõik on jäädvustatud. Fotosid töödest saab näha meie kooli sünnipäevapeol. Aitäh Sulle, Kristiina, meil
oli põnev!
Kohtumiseni Amblas 6.-7. augustil 2016 Ambla Kihelkonnapäevadel ja Ambla kooli 150. aastapäeva pidustustel!
Koolimaja on avatud 6.augustil alates 12.00-st ja aktus algab kooli saalis kell 17.00. Infot toimuva kohta leiate kooli
kodulehelt.
Madli Põder

Lasteaed meisterdas jõeema

Janeli Kirsi ja Sofia Printsi ühistöö, 9.klass. Fotosid
töödest saab näha meie kooli sünnipäevapeol.

vitav.
Kadi-Liis Pitk
Aravete keskkooli 4.klass
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Abituriendid näevad Ambla valda jätkusuutlikuna

Aprill oli laulukuu

Keskkooli
lõpus, 22. aprillil külastasid
Aprillikuu
lõpetajad traditsioonilise tutipeo käigus Ambla vallamaja.

Aprillikuus
lust.

Ka vallavalitsusel on oma traditsioon nende vastuvõtuks, mille

20. aprillil toimus Aravetel Ambla valla laste lauluvõistlus
2016, kus laulsid AmblaLasteaed-Põhikooli õpilased ja lasteaialapsed, Aravete Keskkooli õpilased ja Aravete lasteaed Mesimumm lapsed. Osalejaid oli 19. Iga osaleja sai
Ambla valla käepaela ja
šokolaadi. Vanuserühma
parim laulja sai pääsme
Põhja-Järvamaa eelvooru.
Suured tänud meie valla laste lauluõpetajatele,
kes oma õpilastega valla
laulupäeva ilusaks muutsid: Evely Traublum, Esti Leinart, Inna Toome ja

Aravete

üheks osaks on küsitlus. Loomulikul ei näita see sajaprotsendiliselt vastajate meelsust, arvestama peab nende hetkelist emotsioonide tulva, mis on seotud koolilõpetamisega ja küsitluse äk-

kesitamisega.
Kokkuvõte abiturientide vastustest:
Mis elualal jakellana tahaksid tulevikus töötada ?
Hea tõdeda, et kõigil on nägemus oma tuleviku ametist. Nimetatud erialade hulgas on nii loomingulisi (näitleja, meigikunstnik),
praktilisi (ehitaja) kui ka tõsiseid teadmisi vajavaid ameteid (advokaat, kohtunik). Samuti oleks meie abituriendid valmis olema etteFoto: Triin Väin

võtjad.
Mis saab Ambla vallast tulevikus

?

Noored arvavad, et Ambla vald on püsiv ning muutub veel enam
elavamaks. Küll aga teeb neile muret keskkooli võimalik sulgemine lähiajal ja seoses sellega noorte arvu vähenemine. Kõikidele, kes
mõtteid mõlgutamas meie valla tuleviku teemal, sooviks edastada
ühe abituriendi nägemuse. Ambla vald tulevikus väga suur ja uhke vald oma rikkustega. Vallas on palju elanikke. Väga sõbralik ja soe
-

paik!
Mida peaks Ambla vald tegema, et noored, haritud ja ettevõtlikud inimesed jääksid ning tuleksid Ambla valda ?
Abituriendid peavad kõige olulisemaks valda uute töökohtade
loomist. Samuti on oluline, et säiliksid koolid, eriti keskkool. Kindlasti peaks jätkuvalt edasi korraldama huvitavaid üritusi ning luua

huvitavaid ja ligitõmbavaid keskuseid ehk leida oma nišš, mis inimesi siia meelitab. Tuleb teha promo!
Mis värv iseloomustab kõige paremini Ambla valda?
See küsimus näitab peamiselt empaatilist suhtumist oma koduvalda. Kõik nimetasid rohelist. Roheline sümboliseerib noorust, elujõudu, viljakust ja tasakaalu ning on uuenemise, kevade, tervise ja
õnne sümbol.
Kui võrrelda Ambla valda inimesega, kas ta oleks mees või naine, kui vana?
Kokkuvõtvalt on Ambla vald 42-aastane mees, kes on võrreldes eelmise aasta abiturientide vastusega noorenenud koguni kuus aastat!
Tuult tiibadesse, kallid abituriendid!

Reet Lepik.

Lauljaid hindas kolmeliikmeline žürii: Kristin
Kaimer, Indrek Jurtšenko
ja Rait Pilipenko.

Ambla Vallavalitsus

Laste vaimulik laulupäev Tartus
toimus Tartu Pauluse kirikus laste vaimulik laulupenud, kuid sügisel alustame
Jüripäeval
päev „Me rõõmsalt võime laulda“. Laulupäeval laulis peaaegu si lapsi meiega ühinema.
300 last üle Eesti, nende seas ka Ambla pühapäevakoolilapsed.
Päev algas varakult, sest Tartusse on päris pikk maa sõita. Kohale
jõudes hakati kohe tööga pihta peale alguspalvet ja tuttavaks saamist toimusid mitu tundi proovid, et laul esinemise ajal ikka ilusti
kõlaks. Proovide vahel tutvuti Pauluse kiriku oreliga, mis on suurim Lõuna-Eestis (Eesti kõige suurem orel on Tallinna Kaarli kirikus; ning võrdluseks Ambla Maarja kiriku oreliga võib nt öelda, et
Pauluse kiriku orelil on 3650 vilet, Ambla orelil 1161), sai maitsvat
lõunat süüa ning mängiti Pauluse koguduse abiõpetaja ja noortejuhi
Kristjan Luhametsa eestvedamisel. Peale väikest puhkepausi toimu-

toimus Ambla vallas kaks laste lauluvõist-

Ave

Prints

taas peale

mihklipäeva. Ootame ka uu-

Ambla Maarja koguduse pühapäevakooli õpetaja

–

Valla laste lauluvõistluselt edasipääsejad: Kel i-Lizet e,Christina, Anni,Andero, Vivian, Han a ja
Annabella. Pildilt puudu Kert-Kristjan ja Markin

sid taas proovid, seekord koos saateansambliga.
Lõpuks algas kauaoodatud kontsert. Laulupäevalisi tervitas ning
hiljem ka õnnistas piiskop Joel Luhamets. Koorid laulsid kokku
kümme laulu ning lisaks kooridele esinesid ka solistid klaveril ning
metsasarvel. Kontsert oli ilus ning laste silmis säras siiras rõõm toredast päevast.
Selleks aastaks on pühapäevakooli tunnid Ambla koguduses lõp-

Naiskodukaitse Roosna-Alliku jaoskonna taasasutamine

Üheksateistkümnenda

märtsi õhtul said kokku Roosna-Alliku ümbruskonna aktiivseid naiskodukaitsjad, kes otsustasid, et on aeg luua oma jaoskond.
Esimesest koosolekust võtsid osa külalistena Järva ringkonna esinaine Kirsika Ilmjärv ja Järva ringkonna instruktor Taive Saar ning kohalikud aktiivsed naiskodukaitsjad Kaire Lõhmus, Eve Sissas, Tiiu Väli,
Maili Antons, Kristlin Kõrgesaar, Kerlin Tealane, Siret Niinepuu, Maie
Mäe, Jana Matvejeva ja Kristiina Ots. Ühiselt tehti ringkonnajuhatusele
ettepanek taasasutada juba varasemalt 24.11.1927 loodud Roosna-Alliku jaoskond. 22. märtsil kinnitaski Naiskodukaitse esinaine Ave Proos
käskkirjaga Naiskodukaitse Järva ringkonna Roosna-Alliku jaoskonna
loomise. Pidulik taasloomise üritus toimus 27. aprillil Roosna-Alliku
mõisas, kuhu oli kutsutud ka Roosna-Alliku Üksikkompanii juhatus,
kuna tulevikus on plaan teha meestega tihedaltkoostööd. Vallavanematest oli kohal Ambla vallavallavanem Rait Pihelgas ning Roosna-Alliku
valla abivallavanem Anni Alev. Ka maavanem Alo Aasma leidis kiirest
graafikust hoolimata aega, et tulla naisi õnnitlema.
Esimesel üldkoosolekul valiti vastselt taasasutatud jaoskonna esinaiseks Kristlin Kõrgesaar, aseesinaiseks Siret Niinepuu ning juha–

tusse Kerlin Tealane, Maili Antons ja Maie Mäe. Esimesel juhatusekoosolekul võeti vastu ka esimene uus liige Maie Paap.
Naiskodukaitse on naisorganisatsioon, kus leidub harivat ja väljakutseterohket tegevust igale naisele kõik liikmed läbivad baasväljaõppe, valivad vastavalt erialale lisakursuseid, saavad teha sporti ja
osaleda militaarses tegevuses ning võtta osa seltskondlikest üritustest. Liikmete väljaõpe ja organisatsiooniline tegevus on suunatud
Kaitseliidu ülesannete täitmisele, läbi mille saab iga liige anda oma
panuse riigikaitse arendamisse ja laiemalt kogu ühiskonna paremaks
muutmisele. Järva ringkonnas on peale Roosna-Alliku jaoskonna
veel Paide, Türi ja Koeru jaoskond.
Naiskodukaitse tegevus on mitmekesine ja sõltub kohapealsest potentsiaalist ning vajadustest. Kui liikmetel baasväljaõpe läbitud, siis
spetsialiseerutakse erialagruppidesse: side- ja staap, formeerimine,
avalikud suhted, noortejuhid, sport, kultuur, toitlustamine, meditsiin.
Mitmed meie liikmetest tegelevad juba täna noortega, olles rühmavanemad. On tugevaid sportlasi, side- ja staabiassistente, militaarvõistlustel osalejaid, on valmisolekka toitlustamiseks, tööks instruktorina,
igal aastal osaletakse ka Maakaitsepäeval.
Tänaseks on meie jaoskonna nime all võetud juba osa nii mõnestki
üritusest sõutudVõhandu Maratonil, orienteeritudkiirrännakul „Valge Laev“, kust toodi Järvamaale naisteklassi esikoht, osaletud Kaitseliidu MVkolmevõistluses, osaleti ka „Kaldad puhtaks 2016“, mille raames
koristati Roosna-Alliku tehisjärve ümbrust ning „ Anname Au“ raames
toimusid tutvumisõhtud 12.aprillil Roosna-Alliku rahvamajas veterani
Raimo Meriloga ja 20. aprillil Kirsimari söögitoas veteranide Andres
Välli ning Tanel Rütmaniga. Siinkohal suured tänud Kirsimari söögitoaleruumide kasutamise eest!
Kui ka Sinul, aktiivne naine, on tekkinud huvi Naiskodukaitse
vastu, siis haara Siret Niinepuu, Maili Antonsi või Maie Paap varrukast ja anna talle teadavõi mine kodulehele www.naiskodukaitse.ee !
–

–

24. aprillil toimus Ambla vallas Põhja-Järvamaa laste lauluvõistluse eelvoor. Kokku osales konkursil 49 lauljat Ambla,
Kareda, Järva-Jaani, Albu ja Koeru vallast.
Aravete Keskkooli saalis toimus pikk ja ilus laulupäev. Põhja-Järvamaa eelvoorust valiti välja lauljad, kes pääsesid meie
piirkonnast maakonna poolfinaali lauluvõistlusele “Laulukaar
2016”, kus omakorda valitakse välja võitja, kes esindab meie
maakonda Laulukarussellil. Lauljaid hindas žürii koosseisus
Tiina Guutmann, Meelis Kaseväli ja Indrek Jurtšenko.
Ambla vallast laulsid end Põhja-Järvamaa eelvoorust poolfinaali kolm lauljat. 5-7aastaste vanuserühmast Andero Ojaniit
Ambla Lasteaed-Põhikooli lasteaiast, juhendaja Evely Traublum;
11-13aastaste vanuserühmast Vivian Urbanus Aravete Keskkoolist, juhendaja Inna Toome ning 14-16aastaste vanuserühmast
Anni Jalakas Aravete Keskkoolist, juhendaja Inna Toome.
Rõõm on tõdeda, et meie vallas õpivad ja elavad head laululapsed, keda juhendavad suurepärased õpetajad. Aitäh Teile!
Suured tänud abilistele, kes aitasid lauluvõistluseid korraldada: Dea Jürgens, Annika Rohi, Merle Samason, Rait Pilipenko, Leiutajateküla sõbrad Lotte ja Bruno.
Triin Väin

–

Kristlin Kõrgesaar
Roosna-Alliku jaoskonna esinaine

Naiskodukaitse

Tel: 5198 5294

Fotod: Annika Rohi
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AMBLA VALLALEHT

NB! Alates 4. maist algas

Ambla valla naisrahvatantsijad valmistuvad tantsupidudeks

registreerimine 2016. a Ambla
valla töö- ja puhkelaagrisse!

kui
Allesjõulupeololi,astusid

Töö-ja puhkelaager (TPL) toimub 13.-22. juu-

nil 2016. Sihtrühmaks Ambla valla noored vanuses 13-16 eluaastat. TPL toimub kahes rühmas
–

Amblas ja Aravetel. Töö on kerget laadi (puhas-

tus-,

koristus- ja põllumajandustööd), tööaeg 4

tundi päevas, makstakse miinimum tunnitasu.
Registreerimise tähtaeg on 18. mai kell
15.00! Kiirusta, kohtade arv on piiratud!
TPL-i pääsemiseks peab noor esitama:
•

avalduse ja motivatsioonikirja, vajadusel läbima

vestluse;
•

•

•

seadusliku esindaja nõusoleku;
isikuttõendava dokumendi või koopia;
maksma osalustasu 5 eurot.
NB! TPL ei tohi segada noore koolikohustuse

täitmist.
NB!TPL-is osalev noor võtab peale tööd osa va-

ba aja

programmist.

NB! 13-14aastane noor ja tema seaduslik esindaja peavad enne töölepingu sõlmimist läbima
kohustusliku instrueerimise. Instrueerimise aeg
teatatakse enne TPL-i algust. Ilma instrueerimiseta ei või noorTL sõlmida ega tööle asuda!
Tänavu kannab malev nime töö- ja puhkelaager. TPL tähendab noore jaoks omavanustega koos töötamist, taskuraha teenimist, uute
sõprade leidmist. See on võimalus veeta oma
suvine koolivaheaeg meeldivalt ja kasulikult ehk
peale tööpäevi toimub vaba aja programm,
millest kõik noored osa võtavad. TPL aitab
noortel väärtustada töötamist ning innustab si-

senema tööturule.

AVALDUSE VORMID ALATES 04.05. SAADAVAL:
•

•

•

•

koolides;
Ambla vallamajas;

noortekeskustes (kultuurimajades);
Ambla valla veebilehel www.ambla.ee uudiste

all ja Noorsootöö lehel.
Avaldus ja lisadokumendid esitada 18.mail

kella 15.00ks noorsootöötaja Annika Rohile,
koolide huvijuhtidele, noortekeskuste noortejuhendajatele või tuua Ambla vallamajja.

Annika Rohi
noorsootöötaja, TPL juhataja
annika@ambla.ee, 5800 5285

Järvamaa
Näitemängupäev 2016
toimub Aravetel

Laupäeval,
toimub

2014. aastal Ambla valla
meie ette esmakordselt

see

verivärske segarahvatantsurühma Kekutajad
tantsijad. Nüüd on meil taas põhjust rõõmustada. Alates möödunud aasta sügisest tegutseb Aravete kultuurimajas ka Kekutajate naisrühm.
Uurime juhendaja Ruth Kaasiku käest, kuidas
sündis Kekutajate naisrühm ning millised on
plaanid käesolevaks hooajaks.
Ruth: Kuna sellel aastal on tulemas Eesti naiste tantsupidu, siis mõtlesin sügisel, et miks mitte
proovida sinna minna. Käisin kõigepealt ise tantsuseminaril, kus tantsud tantsujuhtidele selgeks
õpetati. Mõtlesin kaua, aga tegin lõpuks siiski ettepaneku segarühma Kekutajate naistele repertuaar selgeks õppida. Pidime aga juurde leidma
veel naisi, kes tantsida tahaksid. 12 naist saime
kokku jaanuaris. Peale seda algas kibekiire tantsude omandamine, sest ära tuli õppida neli tantsu.
Kõik naised on olnud äärmiselt tublid jakohusetundlikud. 9. aprillil käisime Paides ülevaatusel ja
näitasime, kuidas me tantsud selgeks oleme saanud. Tänu naiste visadusele ja suurele tahtejõule
hinnati meie tantsuoskus väga heaks ja me lunastasime pääsme Naiste II tantsupeole Mehelugu,
mis toimub 12 juunil Jõgeval. Samuti võtame
osa Järvamaa laulu- ja tantsupeost Paides ning tulevikus ka teistest kultuuriüritustest.
Mida aga tähendab rahvatants naistele ning
kuidas nad rühma sattusid?
Kristi. Pikemat aega otsisin enda jaoks väljundit ja võimalust. Siis tuli ingel Leana, kes
kutsus mind rühmaga liituma. Polnud veel kindel,kas rühma kokku saab. Pikkade tööpäevade
tõttu jäin esialgu kahtlema, kas on sellist võimalust. Arutasin asja juhatajaga ja ta pooldas mu
huvi. Graafikute tegemisel arvestab ta minu ja
Krisi tantsutrenni ajaga. Tantsida on mulle kogu aeg meeldinud. See on minu viis elada välja
oma tundeid, kuigi vahest ei taha need jalakesed

mitte sõnakuulata. See on pingelangus peale väsitavat tööpäeva, lõõgastus, vaheldus argipäeva
rutiini. Muidu ma vabadel päevadel suur suhtleja ega tutvuste otsija pole, hoian pigem madalat
profiili ja tegelen koduste toimetustega, lastega.
Tantsutrennis saab aga ohtralt suhelda vingete
tädidega. Meil on väga hea tiim, hoiame kokku
ja teeme vägevat meeskonnatööd
Triin. Rahvatants on minu 2016.aasta suurim
väljakutse. Olen tegelenud tantsimisega terve
elu, rahvatantsuga viimati põhikooli algusaastatel ja tänu õpetaja Ruthile olen ma taas rahvatantsu trennis. Tantsupidudel olen alati tantsinud võimlejate ridades, aga sellel aastal olen
rahvatantsija. Uhke! Mul on hea meel, et olen

saanud võimaluse kuuluda Ambla valla naisrühma ja veel
õppida rahvatantsu.
Leana. Mulle lihtsalt meeldib tantsimas käia.
See on nii hea ajaviide koos toredate inimestega.
Ma ei kujuta ette, kui oleks keegi teine seal grupis. Ja muidugi juhendaja on super.
Annika. Naisrühmast kuulsin esmakordselt

enam-

Löö kaasa maailmarekordi püstitamisel!

Ülemaailmne

orienteerumispäev on meie võimalus näidata, et Eesti on üks tõeline orienteerumismaa.
Meie eesmärk on auahne saada 11. mail 10 000 inimest Eestimaa looduses kaardiga
liikuma. See annab hea võimaluse tutvustada orienteerumist kui rahvaspordiala, mida iseloomustab aus mäng, loodushoid, kehalise ja vaimse töö kooskõla ning elukestev
liikumisharjumus. See on parim viis tutvustada inimestele spordiala, millel on ambitsioon saada olümpiaalaks. Lisaks saab iga osaleja boonuseks teadmise, et ta on osaline
maailmarekordi parandamises.
Näitame üheskoos, et Eesti on üks tõeline orienteerumismaa!
Lugupidamisega

Meelis Mälberg
Eesti Orienteerumisliidu president

Aravete
Kultuurimajas
juba
IX Aravete Teatripäev,
mis on ühendatud taas
Järvamaa Näitemän-

möödunud

aasta

lõpus oma kolleegilt Triinult.

Juba siis paari trenni vaatamas käies pakuti mul-

le asendustantsija kohta. Mõtlesin pikalt, enne
kui oma nõusoleku andsin. Nüüd imestan isegi,
et kolmekuningapäevast alates olen kohal olnud
igal kolmapäeval ja mitte asendustantsijana vaid
põhitantsijana. Alguses tundsin, et olen ikka väga roostes, sest viimati tegelesin tantsimisega põhikoolis. Rahvatantsurühma kuulumisega olen
leidnud lõpuks võimaluse tegeleda ühe oma suurima hobiga. Tantsimine on tegevus ja aeg, mille
pühendan iseendale! Olen väga tänulik juhendaja Ruthile ja kultuurijuht Triinule, tänu kellele Ambla vallas tantsutraditsioonid taaselustati.
Piret. Mina liitusin segarahvatantsurühmaga
seetõttu, et Marje ja Ahti läksid ees tantsugruppi ja järgmisel korral läksime ka meie Alariga
proovima. Meile hakkas väga meeldima. Kuna
aasta sai segarühmas tantsitud, siis otsustasin ennast proovile panna ka naisterühmas. Tantsimine on minu jaoks mõnus lõõgastus pärast pikka
tööpäeva, aeg lihtsalt iseendale.

NB!

Aravetel toimuvad orienteerumisüritused:
10.mai JÄRVAMAA päevak Aravete SPRINT start kell
18.00-19.00 Aravete külas orienteerumistähis juhatab

-

7. mail

starti.
11.mai Maailma rekordi püstitamise kaasaaitamine rada
avatud kell 13.00st kuni 16.00ni, stardiga Aravete Kultuurimaja juurest.
Kontakt: KALJU TOOMAS tel:53 479 073
REIMO KAASIKU tel: 50 40 455
PALUME KÜLAELANIKELT MÕISTVAT SUH-

TUMIST

ORIENTEERUMISJOOKSUDEST

OSAVÕTJATELE!

Ambla Spordiklubil oli läbi aastate edukaim sise-ja talvehooaeg!

gupäevaga.

Tavapäraselt on ka seekord kohal žürii näitlejalavastaja Madis Kalmet, lisaks kuuluvad sinna näiteringi juhendaja Viiu Paljak ja teatriarvustaja Madis Kolk. 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“ jt.
KAVA
11.30 Paide Ühisgümnaasiumi näitering Maski taga.
Ühistöö „Äratus“

12.00 Paide Huviteater, M. Jacobs „Ahvikäpp“
13.10 Ambla Näitering Anne, A. Kütt „Rahajumala

ratsanikud“
14.50Jalgsemakülateater, A. Palmiste „Koduteel“
16.00 Alburahva teater, K. Veede „Mutimurdjad“
17.00Tapa näitering A. Tšehhov “Karu”
18.15 Teatripidu. Tapa Muusikakooli õpilaste kontsert. Autasustamine

Naisrahvatantsurühma Kekutajad ridadesse kuuluvad naised nii Ambla kui
Albu vallast. Vasakult: Getter Lumiste, Eve Kirsipuu, Marje Torn-Kirsipuu, Piret
Kübarsepp, Kris Alliksaar, Katre Matsalu, juhendaja Ruth Kaasiku, Triin Väin, Ivi
Lepik, Leana Nurken, Dea Jürgens, Kristi Licht ja Annika Rohi. Foto: Ragnar Pärnpuu

On

äraütlema tore tõdeda, et lõppenud hooajal tegid meie klubi
sportlased ajalugu. Enamus endale
seatudeesmärkidest said täidetud, oli
ka eneseületusi.
Selline positiivne jakvalitatiivne tõus nii

on võtmesõnad, millega liigutakse edukalt
treeningult-treeningule, võistluselt- võistlusele. Vaimne tugevus määrab otsustused kriitilistel hetkedel. Ambla Spordiklubi soovib
kõikidele meeskondadele, sportlastele ja treeneritele uusi sihte, unistusi ja nende täitumisi.

treeningutel kui ka võistlustel annab kindlasti rohkem indu ka edaspidiseks. Hooajale pandi ühiseltpunkt 20. aprillil Aravete Keskkooli aulas,kus vaadati tagasi eduka
hooaja tegemistele nii sõnaskui pildis. Tänati toetajaid, treenereid jasportlasi.

Sponsorid ja klubi toetajad, fännid- aitäh TEILE kõigile toetuse eest, nii sõnas
kui ka materiaalses abis.
Tänu Teie pikaajalisele koostööle on võimalik meeskondadel ja sportlastel ellu viia

SUUREMAD SAAVUTUSED

Eest Meistrivõistlustelt N18 teatesprindi 2.koht
Eesti Valdade N teatesõit 1.koht
Edukas esinemine Aravete Keskkooli võistkonnas

KORVPALL

EMVI liigas 7.koht
Järvamaa Meister 2016
Eesti Valdade Talimängud 3.koht
VÕRKPALL
Lääne-Virumaa rahvaliiga

võitja

LAUATENNIS

Noore tööka

õpilase Taago Leppiku esiletõus ko-

halikus konkurentsis.
SUUSATAMINE

Eesti Noorte Meistrivõistlustelt

7 individuaalset

medalit
Eesti Noorte Meistrivõistlustelt N16 teatesõidu

1.koht

Koolinoorte Maailmameistri võistlustel
Edukas esinemine Soomes Tornionlaakson
hiihto-cupil
One Way XC Challenge, mis lõppes 1,5km mäkketõusuga
KOLM EESTI NOORTEKOONDISE kanditaati hooajaks 2016/2017
MEDALITE TEINE POOL

Edu toodab edu ja sellega suureneb vastutus
võetud edu kursile. Oleme uhked oma treenerite
javõistkondade kaptenite üle. Koostöö javäärikus

võetud eesmärgid.
TÄNAME: Ambla Vallavalitsus, Eesti Kultuurkapital Järvamaa Ekspertgrupp, Järvamaa Spordiliit, Järva Maavalitsus, Saint- Gobain
Ehitustoodete AS, Tornator Eesti OÜ, Premium
7, Latesto OÜ, Nõlvak & KO OÜ, TKM Ehitus
OÜ, Jakaker OÜ, Gadox Ortopeedia OÜ, Jäägri
Villa OÜ, Aravete Metallitööde OÜ, Rait Pihelgas, Leo Matikainen, Leonhard Soom ja kõiki kaasaaitajad klubi ürituste korraldamisel.
ÕNNITLEME KÕIKI EDUKA HOOAJA
PUHUL!
Edu algavaks ratta-, jooksu- ja orienteerumis
hooajaks!
Ambla Spordiklubi juhatuse nimel
Reimo Kaasiku juhatuse esimees
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Valla

7

H

spordielust

Aprillikuu spordisündmused
kohtumine Harju JK vastu kahjuks punktilisa ei toonud, kui kaotasime
2:3 (Sergei Akimovilt 2 väravat). Kevadringis saab kodumängudes Ambla koo-

Järvamaa korvpallimeistritiitli võitis
aastase vaheaja järel taas Ambla Spordiklubi meeskond. Põhiturniiri kaotulõpetanud Ambla SK alistas poolfinaalseerias Retro meeskonna 100:59 ja
20:0 (vastase loobumine) ning finaalis sama kindlalt ka selle hooaja Eesti meistrivõistluste esiliiga meistermeeskonna Paide Viking Window esmalt kodus 72:70
ja siis võõrsil 71:59. See on Ambla Spordiklubile 5. Järvamaa meistritiitel alates
2010. aastast. Ambla SK meeskonnas
kandsid viimastes mängudes põhiraskust Erkko Linnas, Kevin Puntso, Peeter Kraavik, Meelis Matkamäe, Oskar
Tammejõe, Rauno Tikko, Roland Prii,
Sass Karemäe, Veiko Simm ja Taavi Leinart. Aravete meeskonna tee medalimängudele katkestas aga just Paide Viking
Window meeskond, kellele kaotati ¼ finaalis 72:108 ja 0:20 (Aravete loobus 2.
mängust). Kokkuvõttes tähendas see 12
meeskonna konkurentsis 7. kohta. Aravete meeskonnas kandsid hooajal põhiraskust Elari Jõendi, Mario Hamburg,
Janek Lahe, Raido Kuusk, Risto Tikko,
Raido Rohi, Martin Tamlak, Rait Pihelgas, Romet Uudeküll ja Romet Ru-

vooru

seta

se.

Järvamaa korvpallihooaega lõpetavalt

välkturniirilt toodi aga esikoht ja suur
rändkarikas Ambla valda, kui viie võistkonna konkurentsis õnnestus põhiliselt
Aravete meestest koostatud meeskonnal
tulla turniirivõitjaks alistades 3 ja kaotades 1-le vastasele. Välkturniiril mängis
meeskond koosseisus Meelis Matkamäe,
Rauno Tikko, Risto Tikko, Tõnis Voore,
Raido Rohi ja Romet Uudeküll.
Ambla valla karikavõistlustel võrkpallis osales sellel aastal kokku 7 meeskonda. Veteranide turniiril, mis sai alguse
juba 1989.aasta sõpruskohtumisest Taipalsaari valla ja Aravete kolhoosi meeskondade vahel, osalesid lisaks Ambla
valla meeskonnale ka külalisvõistkonnad
Taipalsaarist, Lemist (mõlemad Soome)
ja Imaverest. Turniiri avamisel autasustati
Ambla valla 25. sünnipäeva puhul tänukirjaga Ambla ja Taipalsaari valdade pikaaegsete spordialaste suhete arendamise
ja hoidmise eest Pekka Hulkkoneni, Vesa
Järvineni, Ilpo Hulkkoneni, Tapani Torvit, Eero Niemineni ja Raimo Niemineni
ning seejärel alustati võistlusega. Turniir
kujunes väga tasavägiseks javõitluslikuks.
Ambla meeskonna ainus kaotus tuli täiseduga turniiri võitnud Imaverelt 0:2 janii
tuli meie meeskonnal leppida II kohaga.
27. korda toimunudomavahelises kohtumises Ambla jaTaipalsaari meeskondade
vahel kuulus 2:1 võit aga Ambla meeskonnale. Selles kohtumises oli mõlemal
pool võrku korraga väljakul ka 6 mängijat, kes seisid vastakuti ka 1989 a. nende
meeskondade avakohtumises. Taipalsaari
meeskond jäi turniiril III kohale ja Lemi
meeskond 4. kohale. Võistkondade parimatele mängijatele määratud eriauhinnad teenisid Seppo Kangasmäki Lemi,
Hannu Svensk Taipalsaari, Annes Sapp
Imavere ja Meelis Sopp Ambla meeskonnast. Ambla valla meeskond mängis
kodusel turniiril koosseisus Aarne Aljama, Aksel Õunapuu, Ain Kanne, Meelis Sopp, Kalle Uudeküll, Jaanus Gildemann, Väino Raba ja Leo Matikainen.
Meeste turniiril, kus osales 3 võistkonda,
tuli võitjaks Ambla Spordiklubi meeskond, kes alistas nii II kohale tulnudKadrina meeskonna kui ka III kohale jäänud
Türi Harrastajate meeskonna 3:0. Võistkondade parimateks mängijateks tunnis-

Ambla valla karikavõistlused võrkpallis M40+ osalejad.
Foto: Aarne Aljama
tati Jaan Rummi Kadrina, Janis Jaanhold
Türi ja Rain Raukas Ambla Spordiklubi
meeskonnast. Ambla Spordiklubi mängis
turniirilkoosseisus Martin Tamlak, Rait
Pihelgas, Romet Uudeküll, Hannes Sepp,
Rain Raukas, Kristjan Kallaste, Marek
Palandi, Meelis Aljama ja Marti Lepik.
Turniire toetas ilusate lillekimpudega
Aravete Lilletuba aitäh!
Ambla Spordiklubi kevadturniirile lauatennises, mis oli ühtlasi ka Kõrvemaa II Karikavõistluste 4.etapiks,
-

kogunes

Aravete

Spordihoonesse 20

mängijat Järvamaalt ja Lääne-Virumaalt.
Kevadturniiril tuli absoluutarvestuses
võitjaks ja kordas oma eelmise aasta saavutust Voldemar Tusis Türilt, kes edestas
Jaanus Tamme Jänedalt ja parimat naismängijat selle turniiril Helga Vasemäge
Tapalt. Meie parimatena saavutasid 7.
koha Taago Leppik, 8. koha Aksel Õunapuu, 10. koha Stener Raaper ja 11. koha
(naiste absoluutarvestuses II koha) Kaidy
Kaasiku. Ühtlasi lõpetas Aravete etapp ka
4-etapilise Kõrvemaa II Karikavõistluste
seeria, kus absoluutarvestuses tuli võitjaks Voldemar Tusis, kes edestas Jaanus
Tamme ja Paide esindajat Vambola Annilot. Meie parimatena saavutasid 6.koha
Taago Leppik, 10. koha Artur Vyurtts ja
12. koha Valeria Vyurtts. Vanusegruppides olid edukamad meie noored, kui T18
grupis saavutas Kaidy Kaasiku I koha ja
Keidy Kaasiku II koha, P18 grupis Taago Leppik I koha, Artur Vyurtts II koha
ja Stener Raaper III koha, T13 grupis Valeria Vyurtts I kohaja Lisette Liige II koha ja P13 grupis Enrice Eslas I koha, Simo
Kübarsepp II kohaja Rico Rohi IIIkoha.
Kokku oli Kõrvemaa Karikavõistlustel 39

osalejat.
Jüriöö teatejooksul Ambla alevikus
osales 9 võistkonda 45 jooksjaga. Esmakordselt selle ligemale 20 aasta pikkuse
traditsiooniga ürituse ajaloos tuli joosta ligi 5 cm paksuse lumega kaetud valgel maastikul. Jüripäeval maha sadanud
lumevaip õnnistas eriti just Ambla piirkonda. Rändauhinnaks oleva jooksja kuju arvestuses, kus võisteldakse kiirusele ja
võistkonnas peab olema vähemalt kaks
õrnema soo esindajat, osales 2,9 km rajal
kokku 8 viieliikmelist võistkonda. Esikoha sai võistkond Ambla SK I, kes edestas
RR Suusaklubi võistkonda 19 sekundiga
ja võistkonda „32“ 45 sekundiga. Ka sellel
aastal oli võimalus osaleda täpsusjooksus
Ambla vallas harrastatavate spordialade
arvestuses ja firmade, ettevõtete, asutuste
arvestuses. Kahjuks jäi nendes gruppides
osavõtt jällegi oodatust tagasihoidlikumaks, kui esindatudolid ainult spordialade harrastajad. KUMA KANGELASE
rändkarika arvestuses suutsid oma spordiala esindused välja panna seekord vaid

suusatajad ja orienteerujad. Et kõige tähtsam

sellel üritusel oli osavõtt, siis jagus nii

magusaid kui ka vitamiinirikkaidauhindu kõikidele osalenud võistlejatele. Eriauhinna teenis võistkond Kekutajad, kes
ainsa võistkonnana läbis distantsi Jüriöö
jooksude tava kohaselt põleva tõrvikuga.
Kuna üritus oli ka südamekuu liikumis-

ürituseks, siis andsid kõik osalejad ja ka
pealtvaatajad oma panuse nii enda, kui
ka kaaslaste terviseliikumisele ja tervislike
eluviiside propageerimisele.
Tulemused:

JÜRIÖÖ JOOKSJA KARIKAS
I AMBLA SKI 7.52 Keidy Kaasiku,
Kaidy Kaasiku, Kasper Keerberg, Jarmo
Kaasiku, Stener Raaper
II RR SUUSAKLUBI 8.11 Anni Ja-

lakas, Aiki Jalakas, Aron Ott, Mati Kõiv,
Rico Rohi
III „32“ 8.37 Sofia Prints, Liis Kuusemets, Hugo Prints, Otto Prints, Helgor
Rohukots
4. LAURA 8.58 Gerli Velliste, Kirke Jamnes, Romet Uudeküll, Jaak Lääne,
Rene Puhke
5. RR SUUSAKLUBI II 11.02Anelle-Riin Kirsipuu, Pileriin Kirsipuu, Annika Rohi, Jaan Kirsipuu, Raido Rohi
6. JUPATSID
11.19 Kaidi Ruse,
Liisbet Uutar, Mari-Liis Ojaniit, Magnus
Ojaniit, Maiken Ojaniit
7.
ORINTEERUJAD TILLUD
12.49 Kirke Ilves, Meriliis Siivard, Marten-Aron Lepik, Raiko Alliksaar, Mirko
Maarjo Matsalu
8. KEKUTAJAD 12.55 Leana Nurken, Kris Alliksaar, Ivi Lepik, Marti Lepik, Ragnar Pärnpuu

KUMA KANGELASE KARIKAS

–täpsusjooks spordialade võistkondadele
I AMBLA SKI -13 sek, 7.52 (ennustus 8.05)
II ORIENTEERUJAD TILLUD
+19 sek, 12.49 (ennustus 12.30)
III AMBLA SK TILLUD
35 sek,
9.55 (ennustus 10.30)
Kennet Keerberg, Janar Verkmann,
Rasmus Tommula, Jaanus Keerberg, Kerto Kaasiku
4. RR SUUSAKLUBI -1.29, 8.11
(ennustus 9.40)
5. RR SUUSAKLUBI II -4.38, 11.02
(ennustus 15.40)
Eesti meistrivõistlustel jalgpallis on
Ambla Vallameeskond III liiga idatsoonis pidanud seni kõik mängud võõrsil.
Avakohtumises alistati Kohtla-Järva JK
Järve II meeskond 3:1 (Sergei Akimovilt
3 väravat). Seejärel tuli alistuda Maardus
sealsele Linnameeskond II-le 3:5 (Rando Duder, Sergei Akimov, Elari Jõendi), kuid III voorus alistati Koeru JK
2:1 (Mehis Vahero, Sergei Akimov). IV
-

listaadionil oma meeskonnale kaasa elada kohtumistes 07.mail FC Järva-Jaani
meeskonnaga, 21.mail Maardu United
meeskonnaga, 04.juunil Tallinna FC Infonet III meeskonnaga ja 18. juunil, kui
võõrustame JK Loo meeskonda. Ülejäänud 7 kodumängu jäävad sügisringi.
Kodumängud on Ambla Koolistaadionil laupäeviti algusega kell 14.00 (erandina 21.mail kell 11.00). Eesti Väikese
Karika Võistlusel tuli Ambla Vallameeskonnal 1/64 finaalis loosi tahtel kokku
minna Tallinna JK Jalgpallihaigla meeskonnaga, kes alistati 2:1 (Alar Heinsaar ja
Rando Duder). 1/32finaalis loositi meie
vastaseks aga Paide Linnameeskond II.
Lühidalt nüüd ka sellest, millises koosseisus Ambla Vallameeskond sellel aastal
esineb. Treeneriks on endiselt Kalmer
Klettenberg, kes ise on vajadusel valmis
ka väravavahina tegutsema. Meeskonna
tuumiku moodustavad aastaid Ambla
Vallameeskonna au kaitsnud Elari Jõendi, Alar Heinsaar, Margus Porkveli, Sebastian Koljak, Rain Ots, Rauno Tikko, Urmo Kuningas ja meie nooremast
põlvkonnast meeskonna põhikoosseisu
murdnud Aigar Lumiste, Kaur Lillevälja,
Jörgen Vikat. Liitunud on taas vahepeal
meeskonnast eemal olnud Lenno Kütismaa, Aron Kütismaa, Aron Tammearu ja
Taavi Neier. Samuti jätkavad meeskonna
koosseisus veelRando Duder, Riho Remmelgas, Reio Mändla, Kerdo Teor, Mart
Prosin ja Rainis Sakna. Uutest meeskonna liikmetest peab esimesena kindlasti
ära mainima Sergei Akimovi, kes eelmisel hooajal pallis veel Rakvere Tarvase
ridades ja kes esimese 4 vooruga troonib
III E väravalööjate edetabeli tipus 7 tabamusega. Meeskonda tugevdavad oma
oskuste ja kogemustega kindlasti ka uued
mängijad väravavaht Magnus Hain,kaitsjad Peeter Siak jaAleksei Kronberg, poolkaitsjad Mehis Vahero, Andrei Frolov ja
Dmitry Polištšuk, kes kõik on tulnud
meeskonda esindama Lääne-Virumaalt.
Meeskonna koosseisu kuulub ka eelmisel hooajal nimekirjas olnud hispaanlane Yeray Phatu Shewani Rodriguez, keda aga Ambla staadionil mängimas ei ole
veel nähtud ehk näeme siis sellel aastal.
Ootame kindlasti kõiki jalgpallihuvilisi oma meeskonda toetama. Amblas
saab ka sellel hooajal kaasa elada Paide Linnanaiskond/Tapa janoorte U12
Paide Linnameeskond/Tapa Eesti MV
mängudele, kuna Amblakoolistaadion
on nendele võistkondadele koduväljakuks.
AmblaKülaliigat jalgpallis ootab ees
10. hooaeg ja ka sellel aastal mängitakse kiirturniirina neljapäeval 23. juunil
Arulagedal. Kõik, kes soovivad Külaliiga
kiirturniiril osaleda, pange aegsasti vähemalt 6-liikmeline võistkond kokku. Selle
aastal eelneb turniirileka eelregistreerimine 13.-18. juunini. Peale Külaliiga turniiri
autasustamist toimub kindlasti ka traditsiooniline Jaanipäeva jalgpall, kus omavahel kohtuvad nooremad javanemad män–

gijad.
Algamas on taas 8-etapiline ümber järve jooksude sari, millest 4 etappi
toimub maikuus ja 4 etappi septembris.
Maikuu jooksud on 3., 5., 12., ja 17. mail.
II ja VI etapi jooksud toimuvad taas Albu vallas Mägede järve kallastel. Lisaks

jooksjatele ootame osalema ka kepikõndijaid. Igale jooksule saab kohale sõita
ka tasuta bussiga, mis väljub umbes pool
tundi enne jooksu algust. Kõigist 4-st etapist osavõtjad saavad vaatamata kohale
eriauhinna TULE LÖÖ KAASA JA
-

SA EI KAHETSE!

4. juunil ootame kõiki tervisesportlasi, liikumisharrastajaid, perekondi
Kangrumäele, kus toimub Järvamaa

tervisespordisarja „ Liikumist jasportimist harrastav Järvamaa“ 6.etapp.
Aravete CUP maastikurattasõidus,
eraldistart, 01.05.2016 Kangrumäel
Tulemused:

T11 3x 550m
1. Mairit Kaarjärv Rakke SK 5.20
P11 3x550m
1.Kennet Keerberg Ambla SK 5.40
2.Rasmus TommulaAmbla SK 5.46
3.Raiko Alliksaar Ambla SK 6.58

T12-15 2x2,1km
1.Kaidy Kaasiku Ambla SK 16.51
2.Keidy Kaasiku Ambla SK 18.09
P12-15 2x2,1km
Ambla SK
.KasperKeerberg
1

2.Maarius Kaarjärv Rakke SK

13.07

13.32

N16 javan. 3x2,1km
1.Maris Kaarjärv Rakke SK 20.29
M16-393x3,5km
1.KasparSemm Kabala 52.07
JarekKraak Ahula katk.
M40 2x3,5km
1.Kaido Kriisa CCRM 24.04
2.Aivar Lagenõmm J-Jaani Ratta-ja
Suusaklubi 28.18
3.Margus MeidlaAmbla SK 31.51
4.Jaanus Keerberg Ambla SK 32.30
Leo Matikainen

SPORDIINFO
MAIKUUS:
01.05 kell 12.00 Maastikurattasõit ARAVETE CUP 2016, Kangrumägi
03.05 kell 18.00 Ümberjärve
jooksu SV 1.etapp, Käravete
04.05 kell 18.30 Eesti VKV jalgpallis, Ambla VM Paide LM II, Paide
05.05 kell 19.00 Ümberjärve
jooksu SV 2.etapp, Mägede
07.05 kell 15.00 Eesti MV jalgpallis, Ambla VM FC Järva-Jaani,
Ambla
10.05 kell 18.00 Eesti orienteerumise sprindikarikavõistluste
etapp, Aravete alevik
10.05 kell 19.00 Järvamaa orienteerumise teisipäevakute etapp,
Aravete alevik
11.05 kell 19.00 Eesti MV jalgpallis, Ambla VM JK Kaitseliit Kalev, Kuusalu
12.05 kell 18.00 Ümberjärve
jooksu SV 3.etapp, Rava
14.05 kell 12.00 Eesti MV jalgpallis, U12 Paide LM/Tapa-Rakvere
JKTarvas, Ambla
17.05 kell 18.00 Ümberjärve
jooksu SV 4.etapp, autasustamine,
Preediku
21.05 kell 11.00 Eesti MV jalgpallis, Ambla VM Maardu United,
Ambla
21.05 kell 12.00 Ambla valla lahtised MV kergejõustikus, Aravete
28.05
kell 12.00 Eesti MV jalgpallis, U12 Paide LM/Tapa KohtlaJärve FC Viru Star, Ambla
29.05 kell 18.00 Eesti MV jalgpallis, Ambla VM Rakvere JK Tarvas
II, Rakvere
29.05 kell 14.00 Eesti MV jalgpalJK Tulevik ja
lis, Paide LN/Tapa
Suure-Jaani United ÜN, Ambla
–

–

–

–

–

–

–
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JUMALATEENISTUSED EELK AMBLAMAARJA KIRIKUS

Õnnitleme maikuu
eakaid sünnipäevalapsi!
VALVE MUTTONEN 92
AINO KAMLA91
ERLA-ALADI TOOMAN 86
AINO KATS 86
UUDO KALAMANN 85
HELENE KAASIKU 82
PILVI BROBERG 81
HUGO PORKVELI 81
HELJO HANSO 81
HELJU ARVA 81

LIIVI OTTI 76
VIIVI KASK 76
ENN TOMBERG 76
ILME PUUSEPP 76
MAIE LEHIS 76
ARVI PENT 75
ELLE SEPP 75
VALVE KÄRT 74
ELMI PAJULA74
JÜRI RIKKEN 72
MAIE BOISEN 71
ELLE KIRSIPUU 71
VASSILI RÕBIN 70

LAINE MURUMAA 80

MAIE PORKVELI 77
MAIA-LUULE NÕLVAK 77

Neljapäeval, 5.mail kell 17
KRISTUSE TAEVAMINEMISPÜHA

armulauaga.
Järgneb kohvilaud pastoraadis.
Pühapäeval, 8.mail kell 12
7.ülestõusmisaja pühapäev
armulauaga.
Pühapäeval, 15.mailkell 12
1.NELIPÜHA ja LEERIPÜHA
armulauaga.
Pühapäeval, 22.mail kell 12
KOLMAINUPÜHA JA HÕBELEER

Pühapäeval, 29.mail kell 12
2.pühapäev pärast nelipüha

armulauaga.
Pühapäeval, 5.juunil kell 12
3.pühapäev pärast nelipüha
armulauaga.

Ametitalituste asjus võtta
ühendust koguduse õpetaja Tõnu
Linnasmäe´ga telefonil 5647 1859.
Alates 10.maist hommikupalvused
kirikus teisipäeviti kell 9.30.

armulauaga.

Pakun soodsat vaipkatete ja tekstiilpindade
(diivanite) keemilist pesu. Facebookis leiad mind
Pesupoiss lehe alt. Veebiaadress www.pesupoiss.ee.
Helista ja alusta kevadpuhastusega! Tel: 5664 0906.

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)

Ostan väiksema (kuni 10 ha) metsamaa,
mis võib olla osaliselt raiutud ja koormatud
hüpoteegiga. Võib pakkuda raieõigust. 56389588

kivilo1@hotmail.com.
Järvamaa 14. külade päev Türi vallas pakub
põnevaid tegemisi ja kohtumisi
18.06 kell 15 Türi vallas Kabala küla pargis toimuv 14. Järvamaa külade päev on pühendatud mere-aastale ning kannab pealkirja „Me-

ri põlvini".

Tervise Tugi OÜ kutsub kõiki huvilisi
veresooni kontrollima
kõrge vererõhk?
kõrge kolesteroolitase?
Kas Teil on perekonnas esinenud südameveresoonkonna haigusi?
Kui jah, siis on Teil kõrgenenud risk haigestuda jala
arterite ateroskleroosi.

•

•

Kas Teil on
Kas Teil on

•

•

Jala arterite ja vererõhu kontrollimine toimub
esmaspäeval, 16. mail alates kell 09:00 Aravete
Kultuurimajas (Piibe mnt 27, Aravete)

Vastuvõtule tuleb end eelnevalt kirja

ka juhendajatel, kes soovivad töötuba läbi viia, endast märku anda
Triin Pärnale (e-post: triin@tyri.ee).

Kodukant Järvamaa juhatus ootab ettevalmistaval perioodil eposti aadressile triina01@hot.ee Järvamaa külade pärimuslegende,
mis plaanitakse avaldada ühingu kodulehel, võimalusel ka ühises

panna

Registreerimine toimub tööpäevadel kell 9-12 tel: 5698 5633

Eriti on oodatud inimesed, kellel esineb sageli
säärelihastes valu ja krambihooge
Protseduur maksab 9 eurot

Toimuvad isetegevuslaste kontsert, erinevaid töötoad, elav raamatukogu, mereteemaliste laulude ühislaulmine, mõisaekskursioonid, lustakad sportlikud tegevused ning meeleolukas kontsert
ansamblilt Lõõtsavägilased. Erinevad tegevused lastele, külastada
saab kohalike toodete laata. Tantsuks ansambel Village Voice.
Kuigi külade rongkäik ja päeva ametlik programm algab kell 15,
ootab Kabala Kultuuri ja Spordi Selts spordilembeseid inimesi Kabalasse võistlema või kaasa elama juba kella 10st hommikul. Siis algavad Kabala küla ja naabrite päeva raames kergejõustiku ja võrkpalli võistlused, kus osaleda võivad ka naabrite naabrid.
Sündmuse õnnestumisse saavad anda oma panuse kõik järvamaalased. Kui soovite esineda kontsertprogrammis, siis andke hiljemalt 10.05 teada Ülle Välimäele (e-post kultuur@tyri.ee). Palume

trükises.

Rongkäik lippude ja muu sümboolikaga külade esindustele
puhkpilliorkester Kutter saatel algab kell 15 Kabala rahvamaja juurest. Tegemist jagubkogu perele ning hilisõhtuni. Täpne ajakava ilmub mais.

Kõik Järvamaa külad on oodatud oma esindustega osalema!
Lisainfo

Hooli endast ja tule kontrolli

Riina Trumm, tel: 533 2393

Laupäeval, 21. mail 2016 kell 14.00-18.00 toimub Aravete Kultuurimajas eakate klubi Vokiratas
hooaja lõpupidu
Esinevad: memmede tantsurühm ja üllatusesinejad.
Mõnus tantsumuusika ja ühismängud ansamblilt
VINT.
PILET: 4 palume tasuda hiljemalt 16. maiks
Amblas: Mare Pärnik, Käravetel: ValentinaLumiste, 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.
MTÜ Ambla valla eakate klubi Vokiratas juhatuse liige
€

Helle-Leonide Anton

Metsakeskus.ee

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

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

