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I Valgehobusemäe suusamaratonil 112 võistlejat
Suusarahva ettepanekul ning arvesse võttes väga häid
lumeolusid Valgehobusemäe ja Kõrvemaa radadel otsustasime
korraldada 26. märtsil esimese Valgehobusemäe Suusamaratoni. Vaatamata sellele, et ettevalmistuseks oli aega 4 päeva,
suutsime suusatajatele pakkuda tõelise suusapeo, lõpetamaks
suusahooaega meie keskuses. Ka 27 km suusarada sai tõesti hea
vaatamata sellele, et õues oli +5° C ja käes märtsi lõpp!
Ilus kevadine ilm meelitaski esimese Valgehobusemäe
suusamaratoni starti 112 suusatajat. Kohal olid ka selle aasta
Eesti tugevaimad suusatajad Kati Tammjärv ja Raido Ränkel.
Vaatamata märtsi lõpule, olid suusarada suusatajate hinnangul
kiire ja hea, mida iseloomustab ka võitja Raido Ränkeli aeg, kes

läbis 27 km ajaga 1.02.30, mis teeb keskmiseks kiiruseks 25,9
km ltunnis. Teisena lõpetas Vahur Teppan, kes kaotas võitjale 1
sekundiga. Kolmas oli Eno Vahtra ning neljas norrakas Morten
Saetha. Viies oli Albu valla mees Ilmar Udam, kes võitis meeste
40+ esimese koha, teise koha saavutas samuti Albu valla
sportlane Janno Rodendau, kes oli üldarvestuses tublil 15.
kohal. Naiste kiireim oli Kati Tammjärv ajaga 1.15.31. Naiste
40+ kiireim oli Maris Kaarjärv ajaga 1.22.25.
Kuna suusatajad võtsid maratoni väga hästi vastu, siis
järgmine Valgehobusemäe suusamaraton toimub 2017. aastal.
KALJU KERTSMIK,
maratoni juhataja

Valdade ühinemisläbirääkimised
Järva-Jaani vallavolikogu tegi 28.
jaanuaril ettepaneku ühinemisläbirääkimiste alustamiseks seitsmele Järvamaa omavalitsusele (Ambla, Imavere, Kareda, Koeru, Koigi, RoosnaAlliku vald) eesmärgiga moodustada
üks uus omavalitsusüksus. 30. märtsil
kohtusid asjaomased omavalitsused.
Positiivselt on Järva-Jaani ettepanekule vastanud Ambla, Albu, Koeru,
Imavere, Koigi ja Kareda vald. Mitmepoolseid läbirääkimisi peavad praegu
Kareda, Koigi ja Imavere vald. Roosna-Alliku vald keeldus läbirääkimiste

alustamisest 31. märtsi volikogu
istungil.
Koosolekul kohtuti ühinemiskonsultandi Mikk Lõhmusega, kes tutvustas esialgset ühinemise ajakava ja
selgitas, millal peaksid omavalitsuste
volikogud tegema konkreetsed otsused
ühinemisläbirääkimiste kohta. Selleks
on maikuu. Koosolekul arutati komisjonide moodustamisest ja tulevase
omavalituse nime ning väljakutsete
üle. Eelistatud nimi on Järva vald.
Samuti selgitati ühinemisläbirääkimiste põhimõtet: ühise omavalitsuse

loomise loogika ei ole keskusekeskne,
kus tsentraliseeritakse vahendeid, vaid
on asumikeskne, mille käigus detsentraliseeritakse vahendeid ning arendatakse maaelu.
Valdkondlikud komisjonid alustavad tööd aprillis ning hiljemalt mai
lõpuks peaks olema selge, millised
omavalitsused jätkavad ühinemisläbirääkimisi.
Ambla vallavanem
RAIT PIHELGAS
Järva-Jaani vallavanem
ARTO SAAR
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Vallavolikogu
istungil
31. märtsil
1. Albu Vallavolikogu määruste muutmine. Otsustati muuta
seniseid Albu Vallavolikogu määrusi.
2. Sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete
delegeerimine. Otsustati delegeerida sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesanded Albu Vallavalitsusele.
3. OÜ Albu Teenus asutamine
ja OÜ-le Albu Teenus otsustuskorras tasuta vara võõrandamine.
Otsustati asutada vallale kuuluv
OÜ Albu Teenus ning võõrandada
vee- ja kanalisatsioonitaristu otsustuskorras äriühingule tasuta.
Volikogu istungil selgitati, et
äriühingu loomine on vajalik
Keskkonna Investeeringute Keskusest toetuse saamiseks, mis
suunatakse vee- ja kanalisatsioonitrassi ehitamiseks. Nimetatud
toetust valla asutusele ei väljastata. Seega on toetuse saamiseks
äriühingu asutamine vajalik.
4. Kinnisvara võõrandamine.
Otsustati võõrandada Pullevere
külas asuv Mardijaani kinnistu
otsustuskorras.
5. Ahula Lasteaed-Algkooli,
Albu Laste Mängutoa ja Albu Põhikooli tegevuse ümberkorraldamine. Otsustati eelnõud mitte
vastu võtta.
6. Vallavalitsuse informatsioon reservfondi kasutamise
kohta. Vallavanem Kalju Kertsmik, andis informatsiooni valla
reservfondi kasutamise osas. Reservfondist toetati 160 euroga Ilmar Udami osalemaks suusaorienteerumise EM. Lisaks toetati
nelja lapsevanemat kokku 250
euroga, kelle lapsed osalesid
Soomes suusatamise võistlustel.
7. Koeru Vallavolikogu esitas
Albu Vallale ettepaneku ühinemisläbirääkimiste alustamiseks.
Volikogu esimees Jüri Kommusaar tutvustas volikogu liikmetele saabunud ettepanekut, milele järgnes elav arutelu. Volikogu
otsustas arutelu jätkata järgmisel
istungil.
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Vallavalitsuse istungitel
8. märtsil
1.–3. Katastriüksusele
koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine. Otsustati
korraldusega määrata katastriüksustele koha-aadress ning sihtotstarve.
4. Hajaasustuse programmi aruande heakskiitmine. Otsustati korraldusega kiita heaks Hajaasustuse programmi aruanne.
5. Albu Vallavalitsuse
10. veebruari 2016 korralduse nr 24 muutmine ja
täiendamine. Otsustati
muuta ja täiendada Albu
Vallavalitsuse 10. veebruari
2016 korraldust nr 24.
6. Reservfondi kasutamine. Otsustati korraldusega kasutada reservfondi.
7. OÜ Albu Teenus asutamine. Otsustati esitada
eelnõu volikogule.
8. Albu valla vee-ettevõtja määramine. Otsustati
jätta volikogu määruse eelnõu teisele lugemisele.
22. märtsil
1. Eakate tervisetoetuse

määramine ja maksmine.
Otsustati korraldusega määrata ning maksta eakate tervisetoetust.
2. Albu Vallavolikogu
määruste muutmine. Otsustati esitada eelnõu volikogule.
3. Sotsiaalhoolekande
seaduses sätestatud kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine. Otsustati esitada
eelnõu volikogule.
4. Hooldajatoetuse määramine ja maksmine. Otsustati korraldusega määrata ja
maksta hooldajatoetust.
5. Toimetulekutoetuse
määramine ja maksmine.
Otsustati korraldusega määrata ja maksta toimetulekutoetust.
6. Vajaduspõhise peretoetuse määramine ja maksmine. Otsustati korraldusega määrata ja maksta vajadusepõhist peretoetust.
7. Kriisiolukorra sotsiaaltoetus. Otsustati korraldusega määrata ja maksta
kriisiolukorra sotsiaaltoe-

tust.
8. Hankelepingu sõlmimine. Otsustati korraldusega sõlmida hankeleping.
9. Kinnisasja jagamisel
moodustatavatele katastriüksustele koha-aadressi ja
sihtotstarbe määramine. Otsustati korraldusega määrata kinnisasja jagamisel
moodustatavatele katastriüksustele koha-aadressid
ning sihtotstabed.
10. Valla teedel liikluse
ajutine piiramine. Otsustati
korraldusega piirata valla
teedel ajutiselt liiklust.
11. Reservfondi kasutamine. Otsustati korraldusega kasutada reservfondi.
12. Projekteerimistingimuste väljastamine. Otsustati korraldusega väljastada
projekteerimistingimused.
13. Kinnisasja võõrandamine. Otsustati esitada
eelnõu volikogule.
14. Loa andmine projektlaagri läbiviimiseks. Otsustati korraldusega anda
luba projektlaagri läbiviimiseks.

SUUREMÕÕTMELISTE JÄÄTMETE KOGUMINE 15. ja 16. aprillil
Multiliftkonteinerisse võib panna suurjäätmeid (vana mööbel), vanametalli, autorehve, vaipu, kuid mitte olmejäätmeid. Konteinerisse ei tohi panna elektri- ja
elektroonika-, ohtlikke jäätmeid. Neid kogutakse 16. aprillil ohtlike jäätmete
kogumisringiga.
Suuremõõtmeliste jäätmete kogumiseks paigaldatakse konteinerid järgmiselt:
Kuupäev
Paigaldamine ja äravedu
Kellaaeg
ALBU
15. aprill
Paigaldus: Albu, Männi töökoja esine plats 30 m3
õhtu
16. aprill
Äravedu
14.00
KAALEPI
15. aprill
Paigaldus: Kaalepi, prügikonteinerite kõrval 30 m3
õhtu
16. aprill
Äravedu
16.00
AHULA
15. aprill
Paigaldus: Ahula, prügikonteinerite kõrval 30 m3
õhtu
16. aprill
Äravedu
16.00
PEEDU, JÄRVA-MADISE
16. aprill
Peedu bussipeatuse juures, laadimine autole 24m³
13.00
16. aprill
Järva-Madise, kaupluse plats, laadimine autole
13.30
Palume külmkappe ja televiisoreid mitte panna konteineritesse, vaid ära anda 16. aprill
elektroonika- ja ohtlike jäätmete kogumisringil.
Konteinerite enneaegsel täituvuse korral viiakse need varem ära ning uutega ei asendata!

ELEKTROONIKA- JA OHTLIKE JÄÄTMETE KOGUMISRING 16. aprillil
Kellaaeg
8.30–8.35
8.45–8.50
9.10–9.20
9.25–9.35
9.45–9.55
plats

Peatuspaik
Lehtmetsa bussipeatus
Peedu bussipeatus
Albu Rahvamaja
Männi bussipeatus
Järva-Madise kaupluse esine

10.00–10.15 Kaalepi kaalumaja
10.20–10.35 Ahula kaupluse esine plats
10.45–10.50 Orgmetsa väikeelamud
NB! Ohtlikke jäätmeid võetakse vastu
ainult eraisikutelt, siia alla ei kuulu
ettevõtted ja talunikud.
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Hajaasustuse programm käivitus
Järva maavalitsus annab teada, et
alates 22. märtsist algas hajaasustuse
programmi taotluste vastuvõtt kõigis Järvamaa valdades.
Programmi eesmärk on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele
tagada head elutingimused ning seeläbi
aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades. Toetatakse hajaasustuspiirkondades asuvate
majapidamiste vee- ja kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning
autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.
Toetust saab taotleda elukohale, kus
pere on elanud vähemalt selle aasta
algusest. Projekti maksimaalne toetus
ühe majapidamise kohta on 6500 eurot.
Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama
vähemalt 33,33% projekti abikõlblikest

kuludest.
Enne taotluste koostamist ja esitamist
palume kindlasti tutvuda programmdokumendi ja taotlejale suunatud informatsiooniga, failid Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse kodulehel http://www.
eas.ee/teenus/hajaasustuse-programm/
Programmdokumendis kehtestatud
nõuetele vastavad taotlused tuleb esitada
majapidamise asukohajärgsele vallavalitsusele hiljemalt 23. mail 2016.
Infot ja nõu taotlemise kohta saab
programmi kontaktisikult Albu vallas:
K u l d a r Ta m m i k , 5 5 3 3 9 8 8 ,
kuldar@albu.ee
Järva Maavalitsuses on programmi
kontaktisikuks Hannele Saksniit, arengu- ja planeeringuosakonna peaspetsialist, telefon 385 9613, hannele.saks
niit@jarva.maa valitsus.ee

Sotsiaal- ja lastekaitsenõuniku vastuvõtuajad muutuvad
Alates aprillikuust muutuvad sotsiaal- ja lastekaitsenõuniku vastuvõtuajad
Vastuvõtud hakkavad toimuma järgmiselt:
*
Ahula noortekeskuses iga kuu II neljapäeval kell 10.00–11.30,
*
Kaalepi külatoas iga kuu II neljapäeval kell 12.00–13.00,
*
Albu Raamatukogus iga kuu I neljapäeval kell 15.00–16.30
Muudel aegadel vastuvõtt vastavalt eelnevale kokkuleppele telefonidel 5822
8027, 38 20 500 või e-maili teel claire@albu.ee.
Töö spetsiifika ning koolitustel ja koosolekutel osalemise tõttu ei ole ma alati
vallamajas kohal. Selleks, et vältida asjatut käiku vallamajja, on soovitav aeg
eelnevalt kokku leppida.
Toimetulekutoetuse avalduse esitamise tähtaeg iga kuu 20-ndal ning vajadusepõhise peretoetuse avaldus tuleb esitada hiljemalt kuu viimasel tööpäeval. Hiljem
esitatud taotlusi jooksval kuul ei rahuldata. Kohaliku omavalitsuse eelarvest
maktavate toetuste avaldusi võib esitada määramata kuupäevadel.
CLAIRE MILJUKOVA,
sotsiaal- ja lastekaitsenõunik

Eelinfo Albu valla noorte töömaleva kohta
MTÜ Albu Noortekeskus kutsub
Albu valla noori taas suveks tööle. Juba
praegu võid ennast registreerida, kui
oled 13–17 aastane noor. Registreerimine toimub kuni 15. maini.
Õpilasmalev annab võimaluse parandada oma elukeskkonda, tutvuda
tööpoliitikaga. Töölepingud sõlmib Albu
vald. Malevlased saavad teada, miks
peavad olema töölepingud ning mis on
lepingu sisu. Noored tutvuvad tööseadusandluse ja -ohutusnõuetega. Paljudele võib see olla esimene hindamatu
kogemus tööturul.
Malev toimub kahes vahetuses:
esimene vahetus 6.–10. juuni ning teine
vahetus 8.–12. augustini. Noored saavad
end registreerida ühte vahetusse ja kui
vabu kohti jagub, siis ka teise vahetusse.
Tööd tehakse viiel päeval nädalas.
Tööpäev kestab neli tundi.

Eakohast tööd pakutakse Albus,
Ahulas, Kaalepis, Vargamäel (Tammsaare muuseumi territooriumil heakorrastustööd), Järva-Madisel.
Jälgige infot Albu ja Ahula noortekeskuses. Korraldajad jagavad infolehti
ja võtavad registreerinutega ühendust.
Rohkem infot saab Albu valla huvija noortejuhilt Kristiina Oprištšenko
käest telefonil 553 1758, e-mailitsi
noortekas@albu.ee
Albu valla huvi- ja noortejuht
KRISTIINA OPRIŠTŠENKO

Eesti Noorsootöö Keskus

3

Jõuludeks kingitud
naistepäev
Jäägri Villa omanik Valeri Homin
kinkis Albu valla pensionäridele jõuluks
koosviibimise nende enda poolt valitud
ajal ja tema poolt finantseeritult Jäägri
Villas. Pensionäride valik langes naistepäevale. Tore oli jälle kohtuda vanade
töökaaslastega vastvalminud uhkes villas (endises kontorihoones) ja meenutada koos töötatud aegu. Tervitused vahetatud, pakkus villa perenaine Sulvi klaasi
hõõgveini ja palus meid ekskursioonile
ülakorruse ruumidesse. Eakad eelistasid
ööbida sviidis, mitte „urgudes“.
Pärast ekskursiooni juhatas perenaine meid peolauda ning andis edasi Villa
omaniku õnnitlused, kuna tööülesannete
tõttu ei saanud Valeri Homin meie päevast osa võtta. Albu Eakate Ühenduse
liikme Hans Salustelt kõlas tervitus meie
naisperele. Samuti õnnitles AEÜ esimees
Õile Kalme kõiki tublisid vanureid ja
andis selle aasta sünnipäevalastele üle
kollased roosid. Tervitusi tõid ka Järvamaa Penisonäride Koondise esimees
Mare Veermaa ja juhatuse liige Enno
Vatsel, kes tänasid Õile Kalmet eakatega
tehtud töö eest.
Meelelahutust pakkus Abruka Maali
– Lea Kuldsepp. Ta palus meil einestada,
kuna leidis, et näljased inimesed ei oska
nalja teha ega kuulata. Pärast einestamist
kuulasime Lea lühikest tutvustust oma
elust, millele järgnesid estraadipalad.
Need olid elust enesest – perekonnast,
sõpradest ja saarlastest – ning ei jätnud
kedagi külmaks. Lea mängis ka akordioni ja peagi kõlas ühislaul. Vahepeal
tutvustas Edith Dravant meile suveks
väljavalitud ekskursioone. Osavõtust sai
kohe kirja panna ja nii need 2 gruppi
täitusidki: üks Pakri saartele ja Paldiski,
teine Kõltsu mõisa ja Keila-Joa lossi.
Kuna Lea korraldab ka kultuuriüritusi Roosna-Alliku mõisas, siis on
AEÜ liikmed saanud juba varemgi neist
osa. Nüüd aga kutsus ta meid 24. märtsil
Kuressaare Linnateatri etendusele „Armastuse kirjad“. 14 piletit leidsid samas
omaniku.
Meie tänusõnad ja meenutusheki
istutamisest Valerile, perenaisele ja kokale kaunite ja maitsvate suupistete,
kringli ja kohvi eest; Leale Age-Ly Liivaku raamat „A. H. Tammsaare looduskirjeldused“ ja kollased roosid. Nii
lõppeski sisukas naistepäev Albu valla
eakatele.
Valeri, kui sul peaks pensionäridest
abi olema, siis anna teada! Tuleme
kindlasti appi kas nõu või jõuga, kuidas
keegi jaksab. Uute kohtumisteni!
AEÜ liige HELGI ALTMETS
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Koostööleping Viljandi
kultuuriakadeemiaga
4. märtsil sõlmisid SA A. H. Tammsaare Muuseum Vargamäel juhataja Reelika Räim, Albu vallavanem Kalju Kertsmik
ja Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia direktor Inaki
Sandoval koostöölepingu. Selle eesmärk on kaasata Viljandi
Kultuuriakadeemia Albu valla ja Tammsaare muusemi 2016.
aasta tegevustesse. Kokku lepiti pärimusmuusika kontserdi ja
renoveerimisalase infopäeva korraldamises. Lisaks korraldab
Viljandi Kultuuriakadeemia selle aasta sügisel Albu valla
koolide õpilastele draamaõppe. Samuti alustab kultuuriakadeemia ettevalmistusi, et tuua 2017. aastal Vargamäel lavale
tudengite etendus.
SA A. H. Tammsaare Muuseum Vargamäel
Albu Vallavalitsus

Albu valla noorte huvitavad tegemised
Selle aasta kolme esimese kuu vältel
on Albu valla noortekeskustes olnud
üritusi igale maitsele. Paar korda kuus
külastavad Ahula kandi noored Albu
noortekeskust, et koos midagi ette võtta
ja lihtsalt koos aega veeta.
Jaanuaris toimus ülejärvamaaline
üritus – puu kaunistamine helkuritega.
Ühel ja samal päeval tekitasid oma kodukandis aktiivsemad maakonna noored
helkurpuu. Meie noorte helkurpuu oli nii
populaarne, et juba sama päeva õhtul ei
rippunud puul enam ühtegi helkurit.
Seega oli meie jaoks üritus eriti korda
läinud. Ühine ettevõtmine näitas meile,
et hoolime oma sõbrast, keda pole pimedal ajal näha.
Roosna-Alliku talipäevadelt tõid
Albu Põhikooli noored peavõidu. Siinkohal tahaksin suure uhkusega tänada
neid, kes Albu valla noori esindasid
Margit Liiva, Cevin Pent, Õnnela Rodendau ja Kert Tammleht. Olite tublid,
aitäh!
Jaanuarikuus toimus esimene breiktantsu näidistrenn. Treeningud kestavad
aktiivselt tänaseni ja loomulikult ootame
noori juurde. Trenn toimub Albu rahvamajas igal teisipäeval kella 17–18.
Veebruaris pidasime meeles oma
sõpru ja korraldasime sõbrapeo. Koos
söödi kooki, sõbruneti läbi mängu ja
nauditi lihtsalt koos olemist. Avatud oli
ka sõbrapostkast. Iga sõber sai oma sõpra
meeles pidada valmistades hea sõnumiga kaardi.
26. veebruaril toimus Albu noorte-

keskuse eestvedamisel ülevallaline tulevikutehnika üritus. Tutvuda sai erilaadi
droonidega ehk mehitamata lennumasinatega. Noorte seas oli üritus populaarne ning huvi jätkus planeeritust
kauemaks. Siinkohal on hea mainida, et
meie noored on huvitatud tulevikutehnikast.
Kuid sellega ei olnud meie tehnikahuviliste päev veel lõppenud. Samal päeval algas kahepäevane robootikalaager.
Mudelite kokkupanek oli lõbus, kuid samas saadi palju uusi teadmisi. Laagri
teisel päeval said taibud enda konstrueeritud masinaid proovile panna võistlustel. Robootikalaagris paistsid nutikusega silma ka tüdrukud. Kuna robootikalaagrisse ei saanud kõik tehnikahuvilised, siis jääme huviga ootama järgmist
huvitavat kohtumist.
Märtsi alguses toimus Albu noortekeskuses Ahula noortejuhi Helena Ranna juhendamisel figuurfotode tegemine.
Spontaanse fotostuudio tegemised olid
väga populaarsed, seega jääme ootama
järgmist fotosõprade kohtumist. Siis
juba süvenenud õpetussõnadega, kuidas
fotosilmaga tabada ainuõigeid hetki.
Esimesel kevadkuul saime osa huvitavast seiklusmängust, mida korraldas 9.
klass. Mäng oli mitmefunktsionaalne ja
vaheldusrikas. Suured tänud meeleoluka
mängu korralduse eest!
17. märtsil toimus Paides Kesk-Eesti
infomess „Lingid tulevikku VII“, kus
olid esindatud ka Albu valla noortekeskused. Eelkõige tutvustasime Järvamaa noortele, milliseid atraktiivseid

ALBU VALLA NOOR!

tegemisi pakutakse noortele meie vallas.
Messil tunnustati fotokonkursil „Järvamaa meri“ osalenud Albu kooli noormeest Kert Tammlehte omatehtud foto
eest. Fotokonkursil oli palju osalejaid,
seega on suur tunnustus, et meie vallas
toimetab aktiivne noor, kelle fotolembus
on tõsiselt võetav ja hea tasemega.
Aprillis on tulemas noortele uus ja
põnev tulevikutehnika huviring. Eesti
Noorsootöö Keskuse toetusel saame
soetada droonid. Esialgu eraldati meile
raha kahe drooni jaoks, kuid hiljem teatati, et eraldatavat summat suurendati.
Meie noortekeskus saab huviringi jaoks
soetada lausa kolm mehitamata lennumasinat ehk drooni.
Droonide huviringi on oodatud Albu
valla noored, kes on huvitatud tulevikutehnika peenest hingemaailmast. Ringi
eesmärk on käia ajaga kaasas ja areneda.
Õpitud oskusi on kindlasti vaja ka
tulevikus.
Eriti tahaksin tänada neid noori, kes
on vabatahtlikult omal algatusel aidanud
ellu viia mitmesuguseid üritusi, treeninguid. Tänusõnad Margit Liivale ja Kert
Tammlehele! Siinkohal rõhutaksin, et
Kert algatas parkour´i trenni. Trennid
toimuvad Albu rahvamajas teisipäeviti
kella kolmest.
Ikka ootan noori aktiivselt osa võtma
Albu ja Ahula noortekeskuse tegemistest!
Albu valla huvi- ja noortejuht
KRISTIINA OPRIŠTŠENKO

Kutsun sind tulevikutehnika huviringi!
Lennutame mehitamata lennu-masinaid ehk droone
pildistamise ja filmimise eesmärgil. Jäädvustame Albu
vallas toimuvaid huvitavaid tegemisi, kohti, inimesi.
Kui oled huviline, anna teada huvijuht Kristiinale: tel. 553 1758
noortekas@albu.ee.
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Kolmas õppeperiood Albu ja Ahula koolis
Õppimises olid väga tublid I klassist
Anett Krasavin ja Rebeka-Liis Põldpüü. Hinded „5“ olid tunnistusel II klassist Mari-Leen Talpasel, III klassist
Maanus Udamil, IV klassist Grete
Roosil ja Karmen Tihasel, V klassist
Kristiine Kiiskülal ja Õnnela Rodendaul ning VI klassist Anna Maria Praksil.
Hinnetele „4 ja 5“ õppisid II klassis
Taimo Määr, Jasper Johannes Paarmaa, Kaur Tammleht; III klassist Martin Hendrikson, Tristan Sander Paarmaa, Hirvo Rannu, Chris Caspar
Sommer ja Romi Tammleht;V klassist
Mehis Udam; VI klassist Kaarin Rannu; VII klassist Merit Kaasik, Chris
Oscar Sommer ja Kadi Tihane; IX
klassist Maria Kraav, Margit Liiva,
Margen Peterson ja Jan Erik Praks.
Kolmandal õppeveerandil toimusid
paljudes õppeainetes piirkondlikud aineolümpiaadid. Matemaatikaolümpiaadil
sai Kaarin Rannu 3. koha, tublid olid
ka Maanus ja Mehis Udam. Bioloogiaolümpiaadil esindasid kooli Kert Tammleht ja Cevin Pent. Ajaloo-olümpiaadil
saavutas Anna Maria Praks oma vanuseklassis 3.–4. koha ja Maria Kraav 5.–
6. koha. Ajalooalased teadmised panid
proovile veel Kaarin Rannu, Kadi Tihane, Chris Oscar Sommer ja Kert Tammleht. Kunstiolümpiaadil oli edukas Brett
Puppart, kes saavutas 3. koha. Käsitööja kodunduse olümpiaadil tuli Anna Maria Praks 2. kohale, väga tubli oli ka
Kaarin Rannu. V klassi võistkond (Õnnela Rodendau, Kristiine Kiisküla, Mehis Udam, Agnete Viru) võttis osa õpioskuste olümpiaadist. Muusikaolümpiaadil sai tubli 3. koha Maria Kraav,
kel jäi esikohast puudu vaid kolm punkti.
Osalesime ainealastel võistlustel:
piirkondlikul matemaatikavõistlusel Nuputa, üleriigilistel matemaatikavõistlustel Kuubik (III voorus väga head tulemused Margen Petersonil ja Kaarin
Rannul) ja PlussMiinusel TTÜs (Maanus Udam, Hirvo Rannu, Mehis Udam,
Õnnela Rodendau ja Kaarin Rannu),
rahvusvahelisel matemaatikavõistlusel
Känguru (9 õpilast), maakondlikul õigekirjakonkursil (Kaarin Rannu 1. koht,
Kristiine Kiisküla, Chris Oscar Sommer,
Maria Kraav), Järvamaa 2.–3. klasside
emakeelepäeval (Mari-Leen Talpas, Taimo Määr, Maanus Udam, Chris Caspar
Sommer). Väikeste kodu-uurijate võistlusele „Kodumaja jutustab“ saadeti
Kristiine Kiisküla töö.
Korraldasime XIII üleriigilise võistulugemise Hansenist Tammsaareni, kus
meie õpilastest võistlesid Kadi Tihane
(Järvamaa Mõisakoolide eripreemia),

Anne-Mai Murakas, Maria Kraav ja
Margit Liiva. Laululapsed esinesid väikekoolide ansamblite päeval. Mudilaskoori ansamblile anti kiidukiri kõige
rahvalikuma esituse eest ning lastekoori
ansamblile suurepärase vokaali ja
harmooniataju eest.
Palju põnevat toimus veel nii tundides kui ka väljaspool tunde. I ja III klassi
lapsed võtsid osa küünlaümbriste jahist.
Selles oli kõige tublim Rebeka-Liis
Põldpüü. Projektis „Kaitse end ja aita
teist!“ toimusid VI klassile päästeala- ja
esmaabi- ning uimastiennetuse ja raudteeohutuse koolitus. Algklassid osalesid
RMK Aegviidu Loodusmaja programmis „Hundiretk“, Estonia teatri projektis
„Balletilugu“, käisid projekti „Aitan
lapsi“ kaasabil teatris. Võistulugemise
päeval oli Valgehobusemäel traditsiooniliselt kohal suusabuss koos külalistreeneriga. Korraldasime seal ka kooli
suusapäeva.
Eesti Vabariigi aastapäevaaktuse
muutis pidulikuks aasta kaitseliitlase
Aare Kabeli sõnavõtt ja kodutütarde Albu rühma esinemine. Külas olid Albu
laste mängutoa mudilased. Traditsioonide hulka kuulub oma kooli tantsupäeva
korraldamine. Selleks puhuks õppisid
kõik klassid, rahvatantsurühmad ja kehalise kasvatuse grupid selgeks tantsud,
mis sel aastal olid seotud filmimuusikaga. Žürii leidis igas kollektiivis mõndagi kiiduväärset. Emakeelepäevale
eelneval nädalal korraldasime ilu- ja
õigekirjakonkursid. Parimaid autasustasime emakeelepäeva aktusel. Tublimatele lugejatele pani auhinnad välja Albu
külaraamatukogu.
Veerandi lõpus leidis Paides aset
Kesk-Eesti infomess „Lingid tulevikku“.
Seal osalesid VIII ja IX klass. Maakonnast oli väljas viis õpilasfirmat. Põhikoolidest oli ainuke meie kooli IX klassi
minifirma Üksteist + 1. Nad pakuvad
seiklusmatkade, -retkede ja -mängude
korraldamist. Seiklusmängud on oma
kooli õpilaste peal järele proovitud ning
meeldivad osalejatele. Suvi pole enam
kaugel ja veekogud hakkavad lapsi meelitama. Et ennetada lastega toimuvaid
õnnetusi, viis päästeameti töötaja Marju
Tamsalu Albu ja Ahula kooli I klassi
õpilastele läbi veeohutuskoolituse.
Koorid ja tantsurühmad teevad ettevalmistusi Järvamaa laulu- ja tantsupeoks. Juba õpitakse repertuaari ka 2017.
aasta suvel toimuvaks üleriigiliseks
noorte laulu- ja tantsupeoks. Et treeningud oleksid lastele huvitavamad, on korraldatud kaks tantsulaagrit. Võimlemisrühma õpilased lihvivad kava juulis toimuvaks üle-eestiliseks võimlemispeoks.

Aasta lõpus selgitasime välja oma robootikahuvilised ja neile korraldas Leho
Rohtla kahepäevase laagri noortekeskuses. Meie laulu- ja pillilapsed olid
kutsutud esinema A. H. Tammsaare
mälestuspäevale muuseumi Vargamäel.
Maria Kraav õppis selle tarbeks selgeks
pala viiulil, kuna teada on kirjaniku viiulimängu harrastus. Näitering viis külakosti Albu rahvamajas toimunud harrastusteatrite päevale. Nende etendus andis
humoorikalt õpetust teatris käitumiseks.
Nüüd valmistuvad nad Järvamaa kooliteatrite päeval esinemiseks, mis seekord
on meie kooli korraldada.
Õppereis viis VIII ja IX klassi Tallinna rahvusraamatukokku ja VAT teatri
uuele noorteetendusele. Raamatukogus
valmistas giid meeldiva üllatuse sellega,
et oli välja otsinud hulga Albu kooli puudutavat materjali. Etendus viis noored
tänapäeva digimaailma. Pärast arutleti
kirjandustundides etenduses üles kerkinud probleemide üle. Kooli pargis köidavad pilku uued lindude pesakastid.
Need valmisid poistel õpetaja Valdu
Konradi juhendamisel. Siinkohal täname firmat Wildbuild, kes meile puitmaterjali andis. Nende materjalist on poistel
meisterdatud ka jalutusruumi pingid
algklasside tiiba.
Lähenemas on kooli lõpetamine. IX
klassi õpilased mõtlevad õpingute jätkamisele, tutvuvad erinevate koolide võimalustega ning teevad sisseastumiskatseid. Mitu kooli on käinud ka kohapeal end reklaamimas. Nende hulgas oli
Noarootsi Gümnaasium, kust käisid oma
kooli tutvustamas meie vilistlased Silver
Strazdins ja Batrick Puppart.
Edukat kooliaasta lõpetamist kõigile!
Maie Rambi,
Albu Põhikooli direktor

***
Vaheaeg on juba läbi ja koolilapsed
uuesti koolis viimasel pikal veerandil.
Kuidas läks õppimine III õppeveerandil.
II klassis õppis hinnetele „5“ RANELY SÖÖRD ning hinnetele „4“ ja „5“
JAN ŠAPOVALOV; III klassis hinnetele
“5“ KADILI ARULA ning hinnetele „4“
ja „5“ ALEKS HOMIN ja MARKUSALEKS METSO; IV klassis hinnetele
„5“ ROKO NURKEN ning hinnetele „4“
ja „5“ MARKO STAMM.
Palju jaksu ja häid hindeid viimasel
õppeveerandil!
Marika Tamtik,
Ahula Lasteaed-Algkooli direktor
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RR Suusaklubi võistlushooaega lõpetamas
Käesolev hooaeg oli RR Suusaklubile esimene. Hooaega mahtus palju
ilusaid hetki: Eesti meistrivõistluste
kuldmedalivõidud, edukad sõidud
Swedbanki suusasarjas, Soomes Olosel,
koolinoorte MM-il Itaalias L`Aquilas,
juunioride U20 MM-il Rasnovis jne.
Hooaeg algas keeruliselt, kuna klubi
alustas finantspoole pealt põhimõtteliselt nullist – puudusid eelarveraha, rullsuusad, elementaarsed suusahooldustarvikud. Siinkohal kasutan võimalust
ning tänan Albu ja Ambla valda, Hunting
Gruppi, Eesti Kultuurkapitali Järvamaa
ekspertgruppi, ASA Quality Servcesit,
Nagi, TKM Ehitusee OÜ-d, Arvmer
OÜ-d, Premium 7 Märjandi tanklat,
Roosna-Alliku Pakiautot (Nõlvak & KO
OÜ), Valgehobusemäe Suusa- ja Puhkekeskust, Timo Lompi ja perearst Enn
Sultsi klubi toetamise eest. Tänu teile ei
jäänud ükski treening, laager ega võistlus toimumata! Erilised tänusõnad tahan
öelda klubi noorsportlaste vanematele,
kes oma vabast ajast panustasid erinevatel viisidel klubi efektiivsesse toimimisse. Kõike, mida nad selleks tegid, ei
suuda sõnadesse panna, seega saan vaid
öelda: TÄNUD SUURED!
Klubi hooaja parimad tulemused on
kindlasti Kaarel Kasper Kõrge juunioride MM-il saavutatud 10. ja 26. koht
ning klubi esimesed Eesti meistrivõistluste kuldmedalid – Kaarel Kasper Kõrge kuldmedalid kõikidelt U20 klassis
kavas olnud kolmelt suusadistantsilt,
lisaks rullsuusatamise Eesti MV kuld ja
hõbe ning N14 tüdrukute Karoliina
Tõnissoni, Anni Jalaka ja Aiki Jalaka
teatesuusatamise kuldmedal.
Väga tubli tulemuse tegid koolinoorte MM-il Aravete Keskkooli võistkonda kuulunud Aiki Jalakas, Anni
Jalakas ja Pileriin Kirsipuu, kellel jäi
medalitest puudu üldkokkuvõttes individuaaldistantside ja teatesuusatamise
aegade summeerimisel vaid 7,8 sekundit. Meie klubi sportlastest kuulusid teatesuusatamises III koha võitnud naiskonda Anni ja Aiki Jalakas. Üldkokkuvõttes
saavutasid tüdrukud 4. koha, jäädes alla
vaid tugevatele Saksamaa, Venemaa ja
Prantsusmaa spordikoolide võistkondadele.
Eesti suurimal noortele pühendatud
suusasarjas, Swedbanki karikasarjas,
olime sel aastal esindatud 24 sportlasega
ning tõime koju 28 medalit. Medaleid
võitsid 10 noorsuusatajat: Maanus
Udam, Mehis Udam, Õnnela Rodendau,
Kirke Jamnes, Rico Rohi, Aron Ott,
Karoliina Tõnisson, Aiki Jalakas, Anni
Jalakas ja Kaarel Kasper Kõrge. Edukaimad olid üldkokkuvõttes võitjaks tul-

nud Õnnela Rodendau, III koha saa- 13. märtsil Pannjärvel osalesime minu
vutanud Aiki Jalakas, IV koha saanud endise treeneri Vello Liliumi I
Anni Jalakas ja Mehis Udam ning V koha karikavõistlustel ja Ida-Virumaa lahtistel
saanud Maanus Udam ja Kirke Jamnes. meistrivõistlustel. V. Liliumi I
Märkima peab kindlasti, et paljud me- karikavõistlustel õnnestus võit võtta
dalivõitjatest ei jõudnud viie või kolme Anni Jalakal, Aron Otil ja Õnnela
parema hulka, sest osalesid vaid mõnel Rodendaul. II koha saavutasid Aiki
etapil haiguse või samal ajal välismaal Jalakas ja Kirke Jamnes ning III koha
võistlemise tõttu. Tublid olid igal juhul sõitsid välja Anete-Liselle Kirsipuu ja
kõik – need, kes olid poodiumil, need kes Karoliina Tõnisson. Ühtlasi toimus seal
tegid alles oma esimesi suusasamme klubide vaheline võistlus, kus meie
võistlusrajal ja ka need, kes küll poo- klubil õnnestus võrdse punktisummaga
diumile ei jõudnud, aga tegid tehniliselt jagada I kohta Alutaguse Suusaklubiga.
tubli arengu.
III koha saavutas Ambla Spordiklubi.
Estoloppeti pikamaasuusatamise Ida-Virumaa lahtistel meistrivõistlustel
sarjas said maratonidel võidurõõmu saavutas Aleks Homin M12 vanusemaitsta Aiki Jalakas, Anni Jalakas ja klassis III koha, N12 vanuseklassis
Õnnela Rodendau. Lisaks võitudele said saavutas Õnnela Rodendau II ja Kirke
ühel etapil teise koha Aiki Jalakas, kol- Jamnes III koha, N14 vanuseklassis
manda koha saavutasid veel Anni Jala- võtsid Anni Jalakas, Aiki Jalakas ja
kas, Kirke Jamnes ja Ilmar Udam. Ko- Karoliina Tõnisson kolmik-võidu. M14
dusel I Valgehobusemäe suusamaratonil vanuseklassis tuli meistriks Aron Ott.
võtsid täiskasvanud klubi liikmed Ilmar
Lõppkokkuvõttes võib RR SuusaUdam ja Janno Rodendau meeste arves- klubi noorte esimest hooaega lugeda kortuses kaksikvõidu.
daläinuks: võistlustelt võeti 69 poodiuLisaks osalesime veel mitmel võist- mikohta (arvestamata kohalikke võistlusel Eestis ja Soomes. Soomes jõudsid lusi Aravetel, Valgehobusemäel ja Tamklubi suusatajad poodiumile 14 korral. salus), Kaarel Kasper Kõrge täitis U23
Edukaim oli Kaarel Kasper Kõrge, kes koondise statuudi, võitis Eesti meistrivõitis üldarvestuses Torniolaakson Hiih- võistlustelt neli kuldmedalit ja ühe hõto Cupi. Nendel võistlustel täitis Kaarel beda ning suure tõenäosusega näeme
ka maailmakarikasarja kvalifitseerumi- noormeest järgmisel aastal suures suuseks vajaliku FIS-punkti. Seega on loo- satamises. Lisaks N14 teatesuusatamise
tust, et järgmisel aastal näeme Kaarlit ka kuldmedal.
MK teleülekannetes.
Lähiajal on ootamas ees veel viimane
Eestisisesed võistlused piirnesidki võistlus, kuu aega treeninguid ja alates
meil Swedpanki karikasarja ning koha- maikuust võime lugeda hooaja lõppelike võistlustega Kangrumäel, Tamsalus, nuks ning algab kauaoodatud puhkus.
Valgehobusemäel ning mitmel korral
Ida-Virumaal Pannjärvel. 6. märtsil toiRAIDO ROHI,
musid Eesti MV-d Pannjärvel, kus Aiki
RR Suusaklubi treener
Jalakas saavutas N16
vanuseklassis väga
tubli 6., Anni Jalakas
14. ja Aron Ott M16
vanuseklassis 24.
koha. Kõik nad on
tegelikult alles NM 14
SÜDAMEKUU
vanuseklassi sportMÄGEDE KÜLA MATK
lased. Samal ajal
KOGUKONNA ETTEVÕTMINE
võistlesid meie teised
tublid noored ValgeKOLMAPÄEV, 27. APRILL
hobusemäel Jaak Mae
18.00-21.00
karikavõistlustel. N12
KOHTUMISPAIK: KARJÄÄRI ÄÄRES
vanuseklassis said
kaksikvõidu Õnnela
Rodendau ja Kirke Südamekuul teeme algust kogukonna matkade
Jamnes. N14 vanus- traditsiooniga. Tervitame kevadist loodust, õppides
eklassis saavutas Ka- tundma lindude laulu ja tärganud taimi ning avastame
roliina Tõnisson ja Mägede küla ajalugu ning tänast päeva.
M14 vanuseklassis
Rico Rohi II koha. Selga panna ilmaga sobivad riided ja jalga mugavad jalatsid.
N16 vanuseklassis oli Info ja osalusest teatamine: yksmyts@gmail.com
Pileriin Kirsipuu III.
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Valgehobusemäe talvefestival sõnas ja pildis
Nagu viimastel aastatel tavaks saanud, toimub Valgehobusemäe suusa- ja
puhkekeskuses talve tippsündmusena
Talvefestival, mis seekord toimus 5. ja 6.
märtsil.
5. märts
Talvefestival avati keskuse II korrusel
Viljandimaalt Karksi-Nuiast pärit noorte
„Lõõtsavägilaste“ kontserdiga, kellele
elas tuliselt kaasa saalitäis rahvast.
“Lõõtsavägilased” on loodud 2013. aasta
detsembris, sellese kuuluvad kolm vahvat noort muusikut ja juhendaja Margus
Põldsepp. Ansambel on esinenud ka
mõnel suuremal ja tähtsamal üritusel:
Margus Põldsepa magistrikontsert, III

Mulgi pidu ja Viljandi Pärimusmuusika
Festival 2014. Mängitakse põhiliselt rahvamuusikat, aga hakkama saadakse ka
muude muusikastiilidega.
6. märts
Oli juba tõeline spordipidu nii suusaradadel kui mäel. Suusarajal heitlesid
lapsed, noored ja täiskasvanud taas Jaak
Mae karikate nimel. Võistluspäev algas
traditsioonilise, seekord arvult juba 16.
Albu Suusasõiduga Jaak Mae karikatale.
Lapsi oli stardis ligi 70. Albu valla
parimatena võitis Õnnela Rodendau N
12. Maanus Udam saavutas M12 8.,
Anna Koržova N14 10. ja Pileriin Kirsipuu N 16 3. koha. Täiskasvanud sport-

Kuus esimest (poodiumil vasakult) Jaak Maega: Algo Kärp, Aleksei Petuhhov,
Karel Tammjärv, Alvar Johannes Alev, Indulis Bikse ja Marko Kilp (poodiumi
ees).

Julged lastest lumelaudurid, kes esinesid Valgehobusemäe rodeol.

lased võistlesid 10 km distantsil, mis taas
oli FIS-i kalendris. Üle mitme aasta suutsime ette valmistada korraliku 2,5 km
võistlusraja, mille kvaliteeti hindas kõrgelt ka FIS-i tehniline delegaat Janis
Puida. Meeste parim oli Venemaa suusakuulsus Aleksei Petuhhov, kellele järgnes Algo Kärp. Algo kaotas võitjale 4,6
sekundiga. Kolmas oli Karel Tammjärv.
Naiste parim oli Kati Tammjärv, teine oli
lätlanna Anna Muizhniece ja kolmas ka
lätlanna Paula Bergfelde. Tulemused on
kodulehtedel www.valgehobuse.ee ja
www.suusaliit.ee .
Tahaksin taas tänada vabatahtlikke,
kes olid ka sel aastal abiks Jaak Mae
võistluse ettevalmistamisel ja läbiviimisel: Ene Ott, Raivo Pellja, Merike
Nuiamäe, Valdu Konrad, Kuldar Tammik, Ivo Tuherm, Kersti Kertsmik, Tiiu
Kiilmann, Irina Poddubnaja, Jana Matvejeva, Maarja Liiv, Merike Kernu,
Malle Lomp, Ahto Matvejev, Siim Kossar, Kaupo Mäe, Margus Vellamaa, Paavo Teder, Madis Matvejev, Toomas
Arula, Maiu Mäe ja Surat Pulotov.
Suurim tänu ka kõigile toetajatele,
kelle abiga sai võistlus korraldatud!
Jaak Maega leppisime kokku, et
järgmine võistlus tuleb taas 2017. aastal!
KALJU KERTSMIK,
Albu vallavanem,
võistluse juhataja
Samal ajal, kui suusaradadel hakkasid
selguma parimad, toimusid lumelauamäel Valgehobusemäe Rodeo võistlused, kus osales seekord kaks korda
rohkem osalejaid kui aasta tagasi. Kokku
oli võistlejaid üle terve Eesti 34 kuues
võistlusklassis.
Eriti head meelt valmistab asjaolu, et
kõige pisemate, kuni 10 aastaste laudurite võistluskassis oli pargis kaasa
tegemas kümme julget last. Osavõtjaid
jagus rohkelt ka meeste klassis, kus oli
lastega võrdne arv sõitjaid, teistes gruppides oli osalejaid pisut vähem.
Mitu esikohta jäi Järvamaale ehk nii
kuni 10 ja 11–14 klassi võitjad olid
vastavalt kohalikud Albu valla lumelauatrenni poisid Mark Ubaleht ja Mehis
Udam. Teise ja kolmanda tulemuseni
jõudsid albulastest veel Karl Kallas kuni
17 aastaste poiste ja Kristofer Kallas
meeste klassis.
Järgmisel nädalal ootab poisse ees
hooaja tähtsaim võistlus Kuutsemäel,
kus jagatakse välja 2016. aasta pargi- ja
krossisõidu Eesti meistritiitlid.
KAREL KANGRO
Klubi SWB
lumelauatreener,
rodeo korraldaja
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ALBU VALLA LASTE
LAULUVÕISTLUS

Sünnipäevad
aprillis
Olga Partasjuk
Elmar Sõmer
Amilde Rajasaar
Õie Vähter
Helle-Vaike Vahtra
Kalju Kirt
Eino Parker
Enno Kraak
Mart Mae
Ants Turb
Marju Part
Toivo Vilo

pühapäeval, 17. aprillil kell 12.00
Albu mõisas
91
89
87
87
82
80
78
74
74
71
65
65

Vanuserühmad (lapse vanus seisuga
31. detsember 2016):
08–10-aastased
3–4-aastased
5–7-aastased
11–13-aastased
14–16-aastased
17–19-aastased

Linnud on end tagasi lennutanud,
päike on võimukama kangi juurde pääsenud ja lumikellukesed on lõpuks teki
pealt ära lükanud... Need on vaid mõned
olulised märgid kevade võidukäigust.
Ilus aeg on saabunud. Hoidke seda tunnet endas, head albukad!
Lehetoimkond

©Kuulutused © Teated
© Reklaam

Registreerida 12. aprilliks Malle
Lomp 509 6797 või mallel@albu.ee
Kaja Kraav kaja@albu.ee
Laululapsed ootavad teid kuulama!

8. aprillil kell 19

7. mail talgupäev Valgehobusemäel

Albu rahvamajas

Anname teada, et 7. mai üle-eestiline talgupäev toimub ka Valgehobusemäe suusaja puhkekeskuses. Valgehobusemäel on talgupäevi korraldatud ligi 16 aastat ning
aastas on siin vähemalt kaks talgupäeva, kus vabatahtlikud saavad teha talgutööd ning
anda oma osa keskuse heakorra kujundamisel.
Taas on laupäeval, 7. mail kell 11.00 oodatud kõik huvilised Valgehobusemäe
suusa- ja puhkekeskuse territooriumi heakorrastama. Registreerisime talgupäeva ka
üle-eestilise kodanikualgatuse „Teeme ära!“ kodulehel.
Ootame sel päeval keskusesse 20 talgulist. Talgutööde käigus korjame ära prügi,
mis on radade äärde talve jooksul kogunenud. Plaanis on ka puude okste koristamine
lumelaua laiendatud nõlvalt, puude saagimine, lillede istutamise tarvis mulla
laialilükkamine. Lisaks on kavas võsa lõikamine radade äärest. Tööpäeva pikkus on 6
tundi ning pärast sööme koos suppi ja võimalus on nautida saunamõnusid. Kaasa võtta
töökindad, võimaluse korral mootorsaag, võsasaag ja hea tuju!
Täiendav info: 521 4270
KALJU KERTSMIK, talgujuht

OMA VALLA TAIDLEJATE
KONTSERT

TULE VAATAMA JA KAASA ELAMA!
Kontsert tasuta
Bussiajad: Ahula koolimaja
juurest 17.15, Seidlast 17.20.
Kaalepist 17.21, Järva-Madiselt 17.25, Lehtmetsa ristist
17.40, Peedult 17.42, Määralt
17.45, Kesalt 17.48.

JÜRIÖÖ JOOKS
22. aprillil kell 19.00
Koguneme Albu rahvamaja juures.
Võistkonna suurus vähemalt 5 inimest.
Lõpp Kaalepi pargis.

Lumelauatrenni edukas hooaeg
Märtsiga lõppes lumelauasõidu tegus hooaeg Valgehobusemäel ja tegelikult mujalgi üle Eesti.
Tänavu selgitati mudilaste, laste ja
kuni 17 aastaste noorte klassis Eesti
meistreid noortesarja võistluste kokkuvõttes.
Peeti neli sarja etappi (üks neist oli
Valgehobusemäe Rodeo), millelt koguti
punkte ja kokkuvõttes kolme parimat
punktitulemust kõrvutati. Etapid toimusid veel Nõmmel ja Kuutsemäel. Albu
valla lastel läks sel aastal eriti hästi, kuna
meistritiitlid toodi koju kõikides sarja
vanuserühmades poiste arvestuses.
Klubi SWB all võistlenud Albu valla
noored Markus Ubaleht (10), Mehis
Udam (12) ja Karl Kallas (16) on
vastavalt mudilaste, noorte ja juunioride

klassis 2016. aasta Eesti meistrid lumelaua pargisõidus.
Karl Kallasele riputati kuldmedal
kaela ka Kiviõlis toimunud Big Air
hüpete Eesti meistrivõistluste arvestuses
kuni 17 aastaste juunioride klassis.
Hea on hooaega kokku võttes veel
see, et lumelauatreeningutega liitus
2015. sügisest ka uusi lapsi, kellest mõni
veel järgmiselgi aastal alles lasteaias
käib ning kes talvel lauasõidu kiiresti
selgeks sai.
Kogu lumelauakooli pere loodab siiralt, et Valgehobusemäe keskus saab
peagi uue mäetõstuki ja suurema lumelauapargi, millega treenimisvõimalused
kodu lähedal mitu korda paranevad.
KAREL KANGRO,
Klubi SWB lumelauatreener

Sõidan hommikuti Tallinna ja õhtul
tagasi. Pakuksin teenust maarahvale
mugavalt ja kiirelt Tallinna ja aegade
sobivusekorral ka tagasisõitu. Võin läbi
tulla ROOSNA-ALLIKULT, AHULAST, ARAVETELT ja ALBUST. Huvilistel palun helistada tel. 5663 7388.
(Võimalik ka paki saatmine mõlemas
suunas.)
Müüa lõhutud küttepuid (lepp).
Info tel. 522 4930
Müüa 1-toaline korter Ahulas Künka
14, otse omanikult. Ahula, Järvamaa,
73401. Tel. 5650 9878
Meie hulgast lahkunud
ANNE MURUMAA
REGINA TŠAJEVSKAJA
73402 Albu
Kontaktisikud: MARGE MIKSON,
ENE OTT kodukaja@albu.ee
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