Albu valla ajaleht
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Järva valla koosolekul
6. märtsil toimus Ambla Kultuurikeskuses kolmas Järva
valla koosolek, kus osalesid kuue ühineva valla esindajad
(vallavanemad ja volikogude esimehed) ning vallasekretärid.
Koosoleku avateemaks oli ülevaade Järva valla tulevasest
struktuurist, mis on nüüdseks saanud konkreetsemad jooned
ning ka ametikohad; töökomisjonide (kultuur, sport, haridus- ja
noorsootöö, sotsiaaltöö ja lastekaitse) kokkusaamiste tulemustest. Järgmise päevakorrapunktina kuulati ettekannet 2018.
aasta eelarve ja investeeringutega ning raamatupidamise
korraldamisega seonduvast. Seejärel vahetati valdade ühinemiskogemusi Lääne-Nigula valla esindajaga ja viimase päevakorrapunktina anti ülevaade Vabariigi Valitsuse määrusest
seoses valdade sundliitmisega.
Komisjonidest olid kõige värskemad uudised sotsiaalkomisjoni eestvedajal, Albu vallavanemal Tiina Orastel, kes
koos kuue ühineva valla esindajatega käis külastamas ja
kogemusi saamas Viljandi vallas. Saadi kinnitust, et mõtted
seoses tulevase ühendvalla sotsiaaltööga on liikunud õiges
suunas ning on igati mõistlik kasutada teiste, sarnase tee juba
ära käinute kogemusi. Raamatupidamise, eelarve ja investeeringute teemadel rääkis Ambla abivallavanem Andrus
Mikson. Peamiseks teemaks selles valdkonnas on kõigi kuue
valla raamatupidamiste ühendamine nii, et alates 1. jaanuarist

Männi jalgratta- ja jalgtee
detailplaneering
Albu Vallavalitsuse 21.03.2017.a korraldusega nr 55
võeti vastu Albu külas Männi väikekoha jalgratta- ja jalgtee
detailplaneering. Planeeringuala suurus on 1,3 ha ning
planeeringu eesmärgiks on pikendada olemasolevat jalgratta- ja jalgteed 400 m võrra kuni Männi väikekohani.
Hooneid detailplaneeringu alale ei kavandata. Detailplaneering ei muuda üldplaneeringu põhilahendust.
Detailplaneeringu avalik väljapanek korraldatakse 7.
kuni 21. aprillini Albu vallamajas Järva-Madise külas ning
internetis Albu valla veebilehel www.albu.ee. Avaliku
väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust.
Täiendav informatsioon taemar@albu.ee või 382 0500

Liikluspiirang kruusaja pinnaseteedel
Albu Vallavalitsus annab teada, et vältimaks valla teede
kahjustamist pinnase sulamise ajal, on alates 9. märtsist kuni
uue korralduse vastuvõtmiseni keelatud Albu valla kruusa- ja
pinnasteedel (välja arvatud Metso–Ageri tee) üle 8 tonnise
tegeliku massiga veokite liiklus (v.a piimaautod, bussid,
jäätmeveoautod).

(3)

2018 saaks alustada tööd ühtse raamatupidamisprogrammiga.
Eeltöö selleks on ettekandja sõnul väga mahukas, kuna vajalik
on ühtlustada infosüsteemid, dokumendihaldus, arhiivid,
koolitada töötajad jne. On valminud ka esimesed koondtabelid,
mis aitavad lihtsustada edaspidist eelarve juhtimist.
Järgmiseks vahetati kogemusi Lääne-Nigula vallavanema
ning Järva valla ühinemiskonsultandi Mikk Lõhmusega. Ka
siin saadi kinnitust, et senised mõtted ja tegevused on kulgenud
õiges suunas. Konsultandi sõnul on väga hea, et mõeldakse ja
tegeldakse vajalike teemadega juba praegu, mitte ei jäeta neid
küsimusi lahendada uuele ühendvalla volikogule.
Viimase päevakorrapunktis andis Ambla vallavanem Rait
Pihelgas ülevaate Vabariigi Valitsuse 14.02.2017 määrusest
„Albu valla, Ambla valla, Imavere valla, Järva-Jaani valla,
Kareda valla, Koeru valla ja Koigi valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a
määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu
kinnitamine“ muutmine”. Koosolekul osalejate ühine seisukoht oli, et oodatakse Koeru valla poolset reageerimist.
Üdine meeleolu on, et Koeru on oodatud ja kuulub Järvamaale
Järgmine Järva valla esindajate kokkusaamine toimub 3.
aprillil kell 10.00 Järva-Jaanis.

22. aprillil kell 19.00
Albu rahvamajas

ALBU VALLA
24. AASTAPÄEVA
PiDU
• Kontsert-aktus
• Üllatusesinejad

• Tantsuks A.H.T
(Jüri, Lauri, Jaan, Tiit
– repertuaariga täna 24 aastat tagasi)
• Avatud kohvik
Laudade broneerimine vajalik 18. aprilliks
(mallel@albu.ee, 509 6797).
Tort meie poolt, moonakott teie poolt!
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Vallavolikogu istungil
23. märtsil
1. Albu Põhikool-Lasteaia põhimääruse
II lugemine. Otsustati lõpetada II lugemine
ning vastu võtta Albu Põhikool-Lasteaia
põhimäärus .
2. Albu Vallavolikogu 29.05.2014 määruse nr 6 „Albu valla eelarvest täiendavate
sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja
kord“ täiendamine. Otsustati täiendada
määrust.
3. Tugiisikuteenuse osutamise kord.
Otsustati määrusega vastu võtta Tugiisikuteenuse osutamise kord.
4. Vallavara võõrandamine. Otsustati
müüa Albu vallas Soosalu külas asuv
Nigulalauda kinnistu (katastritunnus
12901:001:0311) enampakkumise korras.
5. Albu Vallavolikogu otsuse muutmine
ja vallavara kasutusse andmine. Otsustati
volikogu otsust muuta ning anda vallavara
OÜ Albu Teenus kasutusse.
6. Laenu võtmine 2017. aasta investeeringuteks. Otsustati korraldada riigihange ja
võtta 2017. aasta investeeringuteks laenu 109
000 eurot tagasimakse tähtajaga 10 aastat
alates laenulepingu sõlmimisest.
7. Teeninduskeskuse ülesannete osutamine Aravete alevikus. Alates 1.01.2018
osutada Albu, Ambla, Imavere, Järva-Jaani,
Kareda ja Koigi valla ühinemislepingu
punktis 5.4.3 sätestatud teenuseid ka Aravete
teeninduskeskuses. Jätta vastuvõtupunktid
Albu, Kaalepi ja Ahula külasse.
8. Informatsioon raamatukogu JärvaMadise laenutuspunktist. Vallavanem Tiina
Oraste jagas informatsiooni raamatukogu
Järva-Madise laenutuspunkti olukorrast ning
külastatavusest.
RIIGI TEGEVUSVARUDEST ERALDATUD
SEALIHAKONSERVIDE JAGAMINE
Maaeluministeerium soetas ajavahemikul
november 2015 kuni veebruari lõpp 2016
riigi tegevusvarusse kokku ligi 950 000
sealihakonservi. Konservid valmistati seakatku leviku tõkestamiseks kehtestatud III
piirangutsoonist pärinevate sigade lihast.
Praeguseks on osa konservidest jagatud
kaitseväele, päästeametile, politsei- ja piirivalveametile ning sisekaitseakadeemiale,
kuid ligi 900 000 konservi anti üle kohalikele
omavalitsustele jaotamiseks toimetulekuraskustes inimestele. Albu vallale on eraldatud 700 konservi. Taotlused esitada sotsiaal- ja lastekaitsenõunikule 15. aprilliks.
Sihtgrupid, kellele on konservid mõeldud:
1. Üksi elavad pensionärid, kelle pension
on väiksem kui 350 eurot (töövõimetus-, vanaduspensionär, ennetähtaegne vanaduspensionär, rahvapensioni saaja);
2. Paljulapselised pered (alates 4 alaealise lapsega pered);
3. Üksikvanemad (1 täiskasvanuga alaealiste lastega pered).
Kontakt claire@albu.ee, tel 5822 8027,
382 0500.

Nr. 3 (293) 3. iaprill 2017

Vallavalitsuse istungitel
7. märtsil
1. Katastriüksuste koha-aadressi
muutmine. Otsustati muuta Albu
vallas asuvate Riigimetsa Majandamise Keskuse volitatud valitsemisel
olevate katastriüksuste lähiaadressid
vastavalt taotlusele.
2. Nõusoleku andmine riigimaale
hoonestusõiguse seadmiseks. Otsustati seada maaüksusel asuvate ehitiste
omaniku kasuks riigimaale hoonestusõigus.
3. Valla teedel liikluse ajutine piiramine. Otsustati piirata ajutiselt pinnase sulamise ajaks liiklust Albu valla
kruusa- ja pinnasteedel (välja arvatud
Metso–Ageri tee) üle 8 tonnise tegeliku massiga sõidukitel (v.a. piimaautod, bussid, jäätmeveoautod) alates
9.03.2017.
4. Eluruumide üürileandmine. Otsustati anda eluruumid üürile.
5. Riigihanke korraldamine. Otsustati korraldada riigihanke e-hange
Valgehobusemäele tuubitõstuki müüja
ja paigaldaja leidmiseks.
6. Riigihanke korraldamine. Otsustati korraldada riigihanke e-hange
Valgehobusemäele suusasilla ümbertõstja, soojaku, mänguväljaku ja aia
ehitaja leidmiseks.
7. Vallavara võõrandamine. Otsustati edastada volikogu otsuse eelnõu
volikogule.
8. Albu vallavalitsuse 29.04.2015
korralduse nr 101 „Vallavalitsuse hallatavate asutuste juhtide palgamäärade
kindlaksmääramine” muutmine. Otsustati muuta eespool nimetatud korraldust.
9. Informatsioon Anija valla üldplaneeringu avalikust väljapanekust.
Vallavalitsuse liikmetele jagati informatsiooni.
10. Albu Vallavolikogu otsuse
muutmine ja vallavara kasutusse
andmine. Otsustati edastada volikogu
otsuse eelnõu volikogule.
11. Laenu võtmine 2017. aasta investeeringuteks. Otsustati edastada
volikogu otsuse eelnõu volikogule.
12. Valla toetuse võimaldamise
arutelu.
13. Valdade ühinemise hetkeseis.
Vallavanem Tiina Oraste jagas informatsiooni valdade ühinemise hetkeseisust.
10. märtsil
Tugiisikuteenuse osutamise kord.
Otsustati edastada volikogu määruse
eelnõu volikogule.

14. märtsil
Albu Vallavalitsuse 07.02.2017
korralduse nr 20 „Enampakkumise
korraldamine” muutmine. Otsustati
muuta korraldust ning määrata avaliku
enampakkumise ajaks 21. aprill 2017
kell 16.00.
21. märtsil
1. Eakate tervisetoetuse määramine ja maksmine. Otsustati määrata
ja maksta eakate tervisetoetust.
2. Hooldajatoetuse määramine ja
maksmine. Otsustati määrata ja maksta hoodajatoetust.
3. Vajaduspõhise peretoetuse määramine ja maksmine. Otsustati määrata ja maksta vajaduspõhist peretoetust.
4. Toimetulekutoetuse määramine
ja maksmine. Otsustati määrata ja
maksta toimetulekutoetust.
5. Detailplaneeringu vastuvõtmine
ja avaliku väljapaneku korraldamine.
Võtta vastu Albu külas Männi väikekoha jalgratta- ja jalgtee detailplaneering. Korraldada detailplaneeringu
avalik väljapanek 7.04.2017 kuni
21.04.2017 Albu vallamajas ja valla
veebilehel www.albu.ee.
6. Albu valla eelarvest kultuuri-,
spordi-, külaelu- ja noorsootööalaseks
tegevuseks toetuste määramine. Otsustati määrata toetusi.
7. Sihtasutuse Valgehobusemäe
Suusa- ja Puhkekeskus nõukogu liikme tagasiastumine ning määramine.
Otsustati kutsuda nõukogust tagasi
Jaak Mae (isiku avalduse alusel) ning
määrata uueks nõukogu liikmeks Jaak
Teppan.
8. MTÜ-s Järvamaa Ühistranspordi Keskus asutaja- ja liikmeõigusi
teostava isiku nimetamine ja volituste
tähtajaline peatamine. Otsustati anda
vallavanem Tiina Orastele volitused
esindamaks valda MTÜ üldkoosolekul.
9. Hoolduse lõpetamine. Otsustati
lõpetada hooldus.
10. Valla eelarvest sotsiaaltoetuse
määramine ja maksmine. Otsustati
määrata ja maksta sotsiaaltoetust.
11. Loa andmine töömaleva läbiviimiseks. Otsustati anda luba töömaleva läbiviimiseks.
12. Preemia maksmine. Otsustati
maksta preemiat.
13. Keskkonnaameti arvamuse küsimise arutelu. Arutleti Keskkonnaameti esitatud eelnõuprojekti üle.
14. Informatsiooni edastamine.
Vallavalitsuse liikmed jagasid üldist
informatsiooni.
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Müüa kinnistu Soosalus
Albu Vallavalitsus müüb avaliku suulise
enampakkumise teel Soosalu külas asuva
Nigulalauda kinnistu (katastritunnus
12901:001:0311, pindala 0,32 ha, sihtotstarve
elamumaa) alghinnaga 400 eurot (enampakkumise samm on 50 eurot). Kinnistul asub laut
(ehitusalune pindala 48,1 m2, ehitusaasta
1974). Kinnistul puuduvad kommunikatsioonid.
Avalik suuline enampakkumine toimub
Albu vallamajas (aadress: Vallamaja, JärvaMadise küla, Albu vald, Järvamaa 73409) 21.
aprillil 2017 kell 15.30. Tagatisraha 100 eurot
ja osavõtutasu 5 eurot tuleb tasuda enampakkumise kuupäevaks kohapeal või Albu
Va l l a v a l i t s u s e a r v e l d u s k o n t o l e
EE212200001120082871.
Tagatisraha tagastatakse neile, kes ei osutu
enampakkumise võitjaks, võitjal jääb tagatisraha ettemaksuks. Enampakkumise võitja
tasub ülejäänud müügihinna 14 kalendripäeva
jooksul pärast Albu Vallavalitsuse poolt
pakkumistulemuste kinnitamist.
Avalikule pakkumisele tuleb kaasa võtta
isikut tõendav dokument, tagatisraha tasumist
tõendav dokument ning vajaduse korral
volikiri. Täiendav informatsioon: 38 20 500,
taemar@albu.ee, www.albu.ee või www.kv.ee.

Müüa kinnistu Järva-Madisel
Albu Vallavalitsus müüb avaliku suulise
enampakkumise teel Järva-Madise külas
asuva Sotsiaalmaja kinnistu (katastritunnus
12901:003:0156, pindala 1,05 ha, sihtotstarve sotsiaalmaa), alghinnaga 750 eurot
(enampakkumise samm on 50 eurot).
Kinnistul hooneid ei asu ning puuduvad
kommunikatsioonid. Kinnistu asub maantee
ja muinsuskaitse kaitsevööndis ning kinnistul
on valla üldplaneeringuga seatud piirang.
Avalik suuline enampakkumine toimub
Albu vallamajas (aadress: Vallamaja, JärvaMadise küla, Albu vald, Järvamaa 73409) 21.
aprillil 2017 kell 16.00. Tagatisraha 100 eurot
ja osavõtutasu 5 eurot tuleb tasuda enampakkumise kuupäevaks kohapeal või Albu
Va l l a v a l i t s u s e a r v e l d u s k o n t o l e
EE212200001120082871.
Tagatisraha tagastatakse neile, kes ei osutu
enampakkumise võitjaks, võitjal jääb tagatisraha ettemaksuks. Enampakkumise võitja
tasub ülejäänud müügihinna 14 kalendripäeva
jooksul pärast Albu Vallavalitsuse poolt pakkumistulemuste kinnitamist.
Avalikule pakkumisele tuleb kaasa võtta
isikut tõendav dokument, tagatisraha tasumist tõendav dokument ning vajaduse
korral volikiri. Täiendav informatsioon: 38 20
500, taemar@albu.ee, www.albu.ee või
www.kv.ee.
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SUUREMÕÕTMELISTE JÄÄTMETE KOGUMINE
21. ja 22. aprillil
Multiliftkonteinerisse võib panna suurjäätmeid (vana mööbel), vanametalli, autorehve, vaipu, kuid mitte olmejäätmeid. Konteinerisse ei tohi
panna elektri- ja elektroonika-, ohtlikke jäätmeid, mida kogutakse 22.
aprillil ohtlike jäätmete kogumisringiga.
Suuremõõtmeliste jäätmete kogumiseks paigaldatakse konteinerid järgmiselt:
Kuupäev

Paigaldamine-äravedu
Kellaaeg
ALBU
21. aprill
Paigaldus Albu, Männi töökoja esine plats 30 m3
õhtu
22. aprill
Äravedu
14.00
KAALEPI
21. aprill
Paigaldus Kaalepi, prügikonteinerite kõrval 30 m3
õhtu
22. aprill
Äravedu
16.00
AHULA
21. aprill
Paigaldus - Ahula, prügikonteinerite kõrval 30 m3
õhtu
22. aprill
Äravedu
16.00
PEEDU, JÄRVA-MADISE
22. aprill
Peedu bussipeatuse juures, laadimine autole 24m³
13.00
22. aprill
Järva-Madise, kaupluse plats, laadimine autole
13.30
Palume külmkappe ja televiisoreid mitte panna konteineritesse, vaid
ära anda 22. aprillil elektroonika- ja ohtlike jäätmete kogumisringil.
Konteinerite enneaegsel täitumise korral viiakse need varem ära ning
uutega ei asendata.

ELEKTROONIKA- JA OHTLIKE JÄÄTMETE KOGUMISRING 22. aprillilNB! Ohtlikke jäätmeid võetakse vastu ainult
eraisikutelt, siia alla ei kuulu ettevõtted ja talunikud.
8.30-8.35
8.45-8.50
9.10-9.20
9.25-9.35
9.45-9.55

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

ees
10.00-10.15
10.20-10.35
10.45-10.50
mud

Kaalepi kaalumaja
Ahula kaupluse ees
Orgmetsa väikeela-

NB! Ohtlikke jäätmeid võetakse vastu ainult eraisikutelt, mitte
ettevõtetelt ja talunikelt.
KULDAR TAMMIK, keskkonnaspetsialist

Kolmas õppeveerand Ahula LasteaedAlgkoolis
Koos kevade saabumisega teeme
kokkuvõtteid ka kolmandast õppeveerandist.
Hindele „5“ õppis kolmandas
klassis RANELY SÕÕRD. Hinnetele
„4“ ja „5“ õppisid JAN ŠAPOVALOV kolmandast klassist, KADILI
ARULA, ALEKS HOMIN, MARKUS-ALEKS METSO ja KADIKARIN TÖLP neljandast klassist
ning MEHIS KELGO teisest klassist.
Kuid ega siis ainult õppimine ole
väikese inimese töö, vaid ikka maailma avastamine mitmesuguste tegevuste kaudu. Meil on väga tubli
raamatukogutädi Kaja, kelle juures
said lapsed teadmisi A. H. Tammsaare
mälestuspäeval tema eluloost ja teostest. Lapsed meisterdasid ööbikuteemalised seinapildid.
Sõbrapäev möödus koos Albu

Laste Mängutoa lastega mängides ja
meisterdades, kooliõpilased pakkusid
sõbrapäevalaadal head ja paremat.
Eesti Vabariigi aastapäeval õnnitlesime kodumaad kontserdiga ja meie
oma tädi Reeta lilledega, sest tema
tööd märkas ka president ning tunnustas Valgetähe medaliga. Hurraa!
Vastlapäeva hommikupoolne ilm
soosis meie tegemisi ja üle pika aja
saime Kaalepis hobustega vastlasõitu
teha. Pärast tegi tädi Kaja viktoriini,
kus otsiti vastuseid vastlapäeva traditsioonide kohta.
Enne vaheaja algust tähistasime
oma ilusa emakeele päeva.
Toredat kevadet!
MARIKA TAMTIK,
Ahula Lasteaed-Algkooli
direktor
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Albu Põhikooli innovaatiline lähenemine õppimisele
Albu Põhikooli projekt „Kogukonna kaasamine õppekava arendamisse ja rakendamisse“ on saanud ka
praktikas tuult tiibadesse. Huvitava
Kooli algatusel, koostöös Haridus- ja
Teadusministeeriumiga ning SA Innove
kaasabil saame oma väikeses mõisakoolis õppekava värskendada ning uuendada.
Toimunud on arendusseminar, pärandkultuuri- ja kunstitunnid Kassiaru
Keraamikakojas, kaks tervisliku toidu
kooli töötuba ning „Kogukonna avatud
kooli päev“. Tavapärasesse akadeemilisse õppeviisi on rakendatud mitu
muudatust. Kõige rohkem on õpi- ja töötoameetodit, kus oma ala meister õpetab.
Väike kokkuvõte, kuidas iseloomustavad õpetajad ja õpilased uutmoodi tunde. Ajalootund Kassiaru keraamikakojas, õpetaja Kaja Kraav: „Kuuenda
klassi õpilastel oli tore võimalus ajalootunnis õpitud teadmised muinaseestlaste
keraamikast praktiliselt järele proovida.
Kassiaru keraamikakojas valmisid õpetaja Kairit Lainoja juhendamisel muinasaegsed kamm- ja nöörkeraamikas
kausid. Alustuseks tuli veidi ümara põhjaga kauss valmis voolida ja siis kaunistada. Õpetaja näitas erinevaid mustreid ja õpetas, kuidas neid savisse jäädvustada. Igale õpilasele jäi kahest toredast tunnist mälestuseks muinasaegne
savikauss. Aitäh õpetaja Kairit!“
Albu Põhikooli noored on sellel kooliaastal juba mitmel korral Kairit Lainoja juures käinud savitööd õppimas.
Siinkohal õpetaja Kersti Liivaku meenutused: „Esimesena tegid kuuenda
klassi õpilased ajalootunni mitmekesistamiseks tutvust kamm- ja nöörkeraamikaga. Kausside mustrid meenutasid ornamente vanadelt savinõukildudelt.
Veebruaris said savitöödega tutvust
teha kolmanda ja neljanda klassi õpilased. Esimesel päeval valmisid muna-

kujulised vaagnad kevadpühadeks. Kõik
vaagnad kaunistati ribaornamendiga ja
hiljem glasuuriti värvikirevalt. Kõige
pisemad kunstisõbrad on alati rohkete
ideedega. Kes tegi alusele sanga külge,
kes kirjutas hea soovi oma tööle.
Põnevusega ootame viimaseid töid glasuuripõletusest. Nendest töödest teeme
ka koolimajas näituse.“
Regina Ubaleht jagas õpilastele
praktilisi näpunäiteid tervisliku toidu
kohta. Noored said teadmisi rasvade ja
suhkrute tarbimisest. Õpilased tõid välja
järgmisi mõtteid: „Tervislikult toitumine
ei tähenda seda, et peaksid ainult köögija juurvilja sööma. Olemas on palju
erinevaid ja häid toite, millest saab tervislikult kõhu täis.“ Aitäh Reginale!
7. märtsil toimus Albu Põhikoolis
kogukonna avatud kooli päev, kus
õpetajate asemel andsid tunde kogukonna liikmed: Tiina Oraste, Aune SuveKütt, Hirvo Rannu, Eleriin Luuk ja
Kristiina Oprištšenko. Suur aitäh neile
julgustavate ja inspireerivate mõtete
eest! Päeva esimese koolitunni viis läbi
grimeerija Eleriin Luuk. Üsna varsti oli
kooli peal uitamas kõiksuguseid tegelasi
laiast maailmast. Noored olid väga haaratud oma uutest rollidest. Atäh Eleriinile emotsionaalse tunni eest!
Mitmed kogukonna liikmed rääkisid
oma kogemustest eluteel. Kõige enam
rõhutati siiski: „Hoidke oma kogukonda
ja hinnake seda, mis on teie ümber. Hoidke oma vanemaid ja olge iseseisvad.“
6.–9. klass sai praktiseerida sellise
tunni formaati, nagu on Taanis. Kuna
Soome ja Taani haridussüsteemi peetakse maailmas üheks hinnatumaks, siis
otsustasime proovida, kuidas see meie
noortele sobib. Lisaks lähtusime sellest,
et Soomes loobutakse õppeainetest sel-

lisel kujul, nagu nad on olnud. Taanis on
õppesüsteem üles ehitatud grupitööle.
Meie noored proovisid põhjanaabrite
tunnisüsteemi – võeti gruppidesse ja
analüüsiti aktuaalseid teemasid. Pärast
tehti esitlus.
1.–5. klass sai osa rõõmutunnist.
Proovisime tunni jooksul olla üksteisega
sõbralikud ja öelda ainult positiivseid
asju.
Viienda klassi õpilane Marko Stamm
arvas sellisest tavatust koolipäevast:
„See oli väga hea. Paljud rääkisid oma
laspepõlvest. Sain palju tarkusi. Tahaks,
et koolitunnid olekski sellised.“ Maanus
Udam lisas: „Meeldis väga, kuidas Aune
rääkis. Ta oskab ilusti rääkida.“
Projekt jätkub ja tulemas on veel
tervisliku toidu kooli tunnid, kogukonna
ajaloolis-kultuurilised tunnid Vargamäel, paikkonna rabavad loodus- ja mõtlusmatkad Kõrvemaal ja lõpuseminar.
Õpilaste meelest on õppimine muutunud huvitavamaks ja mitmekülgsemaks. Lapsed ootavad neid tunde väga. Juba avaseminaril olid õpilasesinduse liikmed põnevil, et sellised rutiinivabad ja teistmoodi õppemeetodid on
koolis tulemas.
Kõik osapooled õpilased, õpetajad,
partnerid on saanud väärtuslikud koostöökogemused kooli ja kogukonna vahel nii õppimises kui ka õpetamises.
Oleme avatumad, paindlikumad,
loovamad. Aitäh kõigile projektis osalejatele!
MAIE RAMBI,
põhikooli direktor
TIIA MÄND,
põhikooli õpetaja,
projekti koordinaator
KRISTIINA OPRIŠTŠENKO,
valla huvi- ja noortejuht

Töömalev ootab noori
MTÜ Albu Noortekeskus kutsub taas valla
noori suveks tööle. Tööd saavad 13–26 aastased. Registreerimine toimub kuni 15. maini.
Malev toimub ka sel aastal kahes vahetuses:
I vahetus 12.–16. juuni ning II vahetus 7.–11.
august. Tööd pakutakse kuni 20 noorele, nimekirja lisatakse registreerimisjärjekorra alusel.
Tööd tehakse viiel päeval nädalas, neli tundi
päevas. Töökäsi vajatakse Albus, Ahulas, Kaalepis, Järva-Madisel, Vargamäel. Planeeritud on
heakorra- ja haljastustööd, küttepuude ladumine, koristamine jpm. Tööpäev lõpeb lõbusa
ühistegevusega.
Õpilasmalev annab võimaluse parandada

13–26 aastased NOORED,
OOTAME TEID
oma elukeskkonda, tutvuda tööpoliitikaga. TööTÖÖMALEVASSE!

tukassa karjääriinfo spetsialist tutvustab noortele töötervishoiu ja -ohutusega seonduvat. Malevlased saavad teada, miks peab olema tööleping, mis on lepingu sisu. Noored tutvuvad tööseadusandluse ja -ohutusnõuetega. Paljudele
võib see olla esimene kogemus tööturul.
Korraldaja jagab infolehti ja võtab registreerinutega ühendust. Jälgige infot Albu Noortekeskuse fb ja veebilehel http://noortekeskus.
wixsite.com/albu
Rohkem infot:
Kristiina Oprištšenko,
tel. 553 1758, e-mail: noortekas@albu.ee

Töövahetused:
I vahetus 12.–16. juuni
II vahetus 7.–11. august
Töömalevasse saab
registreerida:
Kristiina Oprištšenko, Albu
valla huvi- ja noortejuht
noortekas@albu.ee
tel. 553 1758
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Albu noorte talv pakatas lõbust ja uuenduslikest mõtetest
Kevad on ennast märkamatult kõikjale laotanud ja jõudnud ka meie noorte
südamesse. Siinkohal oleks asjakohane
heita põgus pilk Albu Noortekeskuses
toimunud talvetegemistele ja anda ülevaade kevadkuu üritustest.
Albu Noortekeskuse noored külastajad on seda meelt, et iga kuu ürituste kava
võiks olla omamoodi, erineda eelmistest.
Nii sai veebruar väga uuendusliku kuue.
Koostöös Paide Noortekeskuse Tugilaga
toimus noorelt noorele kogemuste jagamine. Albu noored jagasid Paide noortega mõtteid, kuidas olla teineteisele toeks
rasketel hetkedel. Sõpruskohtumisel jagati mõtteid keerulistel teemdel: kuidas
saada elus hakkama, kui kool ja kõik
muu tüütab? Tore oli kuulda, kuidas
noored ise pakkusid lahendusi ja jõudsid
tõdemuseni, et koolitarkused on tugev
vundament edukale tulevikule.
Albu Põhikooli 6.–9. klassi noored
said õppida klassiruumidest väljaspool.
Ühiskonna- ning inimeseõpetus toimus
Paides noorte nõustamiskabinetis. 10.
veebruaril külastasime 6.–9. klassi tütarlastega kooli õppeprogrammi raames
noorte nõustamiskabinetti. Asta Olonen
tutvustas 14. veebruaril ka poistele samu
teemasid, mis tütarlastelegi.
15. veebruaril külastas meie noortekeskuse palvel Albu Põhikooli veebikonstaabel Jana Frolova. Eestis on kolm
veebikonstaablit ja nad kõik on vägagi
hõivatud, kuid meie noorte jaoks leiti see
aeg. Noored ja õpetajad said teadlikumaks kübermaailma ohtudest. Kõlama
jäi mõte: virtuaalses maailmas seila turvaliselt.

25. veebruaril kohtusid Albu Noortekeskuses meediahuvilised noored projekti „Meediateemaliste õppepäevade ja
ühistegevuste läbiviimine“ raames. Meie
kohtumised on jõudnud niikaugele, et
valmimas on noorte enda ajaleht ja
raadiosaade. 1. mail on kõik Albu ja
Ambla valla elanikud oodatud lehe esitlusele ja raadiosaate kuulamisele.
Albu Põhikooli õpilasesindusele on
olnud kõik talvekuud toimekad. Aitäh
vallavanemale Tiina Orastele, kes on
aktiivselt toetanud ja aidanud valgustada
noori, mis muudatusi toob haridusmaastikul kaasa uue omavalitsuse moodustamine. Õpilasesindus sai kõiges
kaasa rääkida.
Loomulikult ei ole meie talv olnud
hangede kaupa tõsimeelsust, vaid palju
on saanud rõõmu ja nalja. Lund oli küll
peoga, aga sellele vaatamata kasutasime
kõik vähegi lumisemad ilmad õues trallimiseks. Poistega proovisime kätt lumepallide täpsusviskes, valmisid fantaasia
lumetegelased, orienteerumisel otsisime
aardeid jne. Ühel päeval õnnestus meil
ka kelgumäge nautida. Sõitsime nii kaua
ja nii pikalt, et lumemägi muutus mullast
mustaks.
Märtsikuu üritused
Albu Noortekeskuses
11. ja 18. märtsil projekti „Meediateemaliste õppepäevade ja ühistegevuste läbiviimine“ raames kohtumine.
21. märtsil talgud Albu Noortekeskuses.
22. märtsil matk Aegviidus Presidendi radadel.

Aprill Albu Noortekeskuses
Aprillis kohtuvad taas droonide huviringi noored.
6. aprill – Külastame Roosna-Alliku Noortekeskust.
8. aprill – Eesti Ringhäälingumuuseumi külastus.
Kell 9.00 stardime Albu Noortekeskuse eest.
11. aprill – Teeme ajalehest kunsti.
18. aprill – Küpsetustöötuba, II grupp.
20. aprill – Takistusrada, kuhu võib tulla iga poiss ja
tüdruk.

30. märtsil küpsetustöötuba I grupile:
lihtsate ja tervislike toitude kiirelt valmistamine.
Albu Noortekeskuse eestvedamisel
tegutseb kaks huviringi. Juba poolteist
aastat on kohtunud breiktantsuhuvilised
ja droonide lennutajad. Kavas on algatada ka korvpallitrenn, kuid sel aastal jäi
noortest puudu. Loodame, et järgmisel
õppeaastal saame noori niipalju kokku,
et Albus on oma korvpallitrenn kutselise
treeneriga.
Kõik Albu Noortekeskuse pakutavate ürituste info on üleval: MTÜ Albu
Noortekeskuse fb ja kodulehel
http://noortekeskus.wixsite.com/albu,
Albu Põhikooli fb ja veebilehel
http://uf4l3ja.nw.eenet.ee/, Albu valla fb
ning veebilehel http://albu.ee/. Loomulikult leiab Albu ANK suuremate ürituste
kajastuse Albu valla külade infostendidelt, raamatukogudes, koolides ja lasteaedades.
Albu Noortekeskus on avatud E–R
kella 12.00–16.00. Loomulikult on ka
päevi, kus oleme kella viieni või kuueni
avatud. 2015.–2016. aastal olime avatud
õhtustel aegadel, kuid külastatavus puudus. Noortekeskuse lahtioleku aeg on
kujunenud vastavalt sellele, millal kõige
enam külastatakse noortekeskust. Alates
eelmisest aastast on keskus olnud avatud
ka kord kuus laupäeviti.
Ärka ja vaata – kevad on käes:
päikesesoojus, sinine taevas.
Vaata, kuis jälle
elu keeb ümberringi.
KRISTIINA OPRIŠTŠENKO,
Albu valla huvi- ja noortejuht

8. aprillil kell 9.00
meediahuviliste
noorte
väljasõit
Eesti
Ringhäälingumuuseumisse

Rohkem infot: noortekas@albu.ee, Kristiina

1. mail kell 11.00 Albu Noortekeskuses
noorte oma ajalehe ja raadiosaate esitlus.
Oodatud kõik huvilised!

21. aprill – Õpilasesinduse koosolek kell 13.30 Albu
Noortekeskuses.
25. aprill – Õuemängud Eliiselt ja Karolalt! Pallimängud,
aarete jaht, peitus. SÜDAMEKUU liikumisüritus
KOGU PERELE kell 15.00–17.00

Projekt „Meediateemaliste õppepäevade ja ühistegevuste
läbiviimine“
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Valgehobusemäe talvefestival meelitas sportima sadu inimesi
11. ja 12. märtsil toimus Valgehobusemäe Suusa- ja Puhkekeskuses taas Talvefestival, mille raames toimusid Eesti
noorte MV suusatamises, 17. Albu Suusasõit Jaak Mae karikatele ning lumelauavõistlus Valgehobusemäe Rodeo,
mis oli esmakordselt meie keskuse korraldada. Kultuuriprogrammi lastele
pakkus seekord Kolme Põrsakese teadusshow.
Talvefestivali läbiviimisele aitas
kaasa korralik talveilm, kunstlumest
suusarada ja mägi. Tore, et lisaks
sportlastele oli seekord hulgaliselt ka
pealtvaatajaid, kes elasid kaasa nii
suusatajatele kui ka lumelauduritele.
Suusavõistlus Jaak Mae karikatele
tõi kohale nimekaid välisvõistlejaid ja
eksootilise suusataja Brasiiliast Leila
Mostaco Guidolini, kes soovib osaleda
järgmisel aastal ka taliolümpiamängudel
Lõuna-Koreas.
Kõikide võistluste tulemused on
üleval Suusaliidu kodulehel.
Tänud Jaak Maele ja Kerstin Kotkasele Suusaliidust, kes olid nõu ja jõuga
abiks nii suusa- kui ka lumelauavõistluse
ettevalmistamisel ja läbiviimisel! Tänud
tehnilisele delegaadile Paavo Naelale
heade nõuannete eest Eesti noorte
suusatamise meistrivõistluste ja FIS
võistluse ettevalmistamisel ja läbiviimisel. Suurimad tänud kõigile Valgehobusemäe Suusa- ja Puhkekeskuse
töötajatele, kes andsid endast parima

Karikasõidu võistlusrajal.

Karikasõidu võidumehed koos Jaak Maega (vasakul esimene) poodiumil.
suusavõistluste ja lumelauavõistluse
ettevalmistamisel ja läbiviimisel: Surat,
Kristofer, Maiu ja Oygul!
Tänan ka vabatahtlikke, kes olid
nõus nädalavahetusel tulema appi
suusavõistlust korraldama: Merike
Nuiamäe, Ene Ott, Malle Lomp,
Kersti Kertsmik, Merike Kernu, Irina
Poddubnaja, Maarja Liiv, Tiiu Kiilmann, Henry-Sven Adams, Ivi Madison, Jana Matvejeva, Tiia Mänd,

Anita Homin, Ülle ja Raivo Pellja, Ivo
Tuherm, Kristo Tamsalu, Ahti Uppin,
Ahto Matvejev, Siim Kossar, Helve
Matkamäe ja Tiina Kask.
Tänan kõiki toetajaid!
Kohtumiseni järgmisel Valgehobusemäe Talvefestivalil 2018. aastal!
KALJU KERTSMIK,
SA Valgehobusemäe Suusa- ja
Puhkekeskuse juhataja

Kolme Põrsakese teadusshow´l.

JÜRIÖÖ JOOKS
24. aprill kell 19.00
Kogunemine Albu rahvamaja juures
Võistkonna suurus vähemalt 5 inimest
Lõpp Kaalepi pargis
Buss väljub Ahulast Albu rahvamaja juurde kell 18.30
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Eakad pealinnas
kevadet otsimas
Ekskursiooni Tallinna teletorni ja
botaanikaaeda organiseeris seekord Viia.
Kõigepealt külastasime teletorni.
Põnev oli „taevasse” kiirliftiga söösta.
Sealt ülevalt ei tundunudki meie pealinn
üldsegi suurena ja vaatamata suunavatele
nooltele jäi isegi laulukaar leidmata. Aga
lisaks tavapärasele ekspositsioonile saime ka osa näitusest „Eesti loodusfoto”,
kus oli väljas tööde paremik. No olid
alles haruldased! Võistlustööde hulgast
leidsime ka Albu kooli vilistlase Ireen
Trummeri töö. Põnev oli 175 meetri
kõrgusel läbi põrandas olevate klaasiga
kaetud avade vaadata alla maa peale.
Vähem huvi ei pakkunud botaanikaaed, kuna siin kergendasime igaüks oma
kukrut 4,50 euro võrra ja saime osa
põnevatest lugudest taimede kohta. Kohe
ukse kõrval võtsid meid vastu Jaapani
kameeliad imeilusate erinevat värvi
roosikujuliste õitega ja bambused, mis on
väga kiire kasvuga taimed.
Jagan teiega seda huvitavat, mis
mulle meelde jäi. Teepõõsas kasvatab
lehti, millest saab olenevalt kuivatamisest ja töötlemiset, kas rohelist või
musta teed. Kakaopuu on 7 meetri
kõrgune puu, mille õied ja viljad
moodustuvad otse puu tüvele või jämedamatele okstele, ühest õiest saab kuni
kakskümmend seemet. Õitses päris
jasmiin, mille lõhn polnud sugugi nii
meeldiv kui meie ebajasmiinil. Ananass
on rohtne taim, millel pärast õitsemist
poole aasta pärast areneb vili, mis on
kasulik külmetushaiguste puhul.
Kohtasime mitmeid maitsetaimi:
rosmariin tõstab vererõhku; loorberipuu;
nelgipuul kogutakse puhkemata õisi,
mida kuivatatakse ja töödeldakse;
kardemonist kasutatakse toidus kupras
olevaid seemneid.
Troopikamajas nägime paju orhideesid, mis rippusid puude küljes ja
õhujuurtega kogusid niiskust ja mitmesugust tolmu keskkonnast. Seda loetelu
võiks jätkata veel ja veel, aga kõige
parem ja huvitavam on seda kõike ise
kogeda.
Meie reis jätkub tunnise soppamisega
Rimis ja käes kojusõit ongi. Jääme
ootama suvist reisi.
ÕILE KALME,
AEÜ juhatuse liige

ALBU
EAKATE
ÜHENDUS

SÜDAMEKUU ETTEVÕTMISED ALBU VALLAS
16. aprill, algusega kell 11.00
Matk teekonnal Kaalepi–Seidla–
Metskonna–Kaalepi, kokku 5,5 km
Varustus: rõõmus meel ja sobivad
riided.
Kaasas on matkajuht, rajal üllatused ja seiklused.
Korraldaja Kaalepi Külaselts
22. aprill, algusega kell 6.00
Linnulaulu kuulamine Kakerdaja
rabas ja seda ümbritsevates metsades.
Kohtumine Nokku talu juures.
Varustus: ilmale sobiv riietus, võimaluse korral binokkel.
Kaasas on linnulaulutundja Ester
Valdvee.
Korraldaja MTÜ Kultuuri- ja Haridusselts Üksmüts
25. aprill, algusega kell 15.00
Noorte algatusel õuemängude hoo-

aja avamine. Pallimängude turniirid:
rahvastepall, korvpall, võrkpall ja
aarete jaht. Võitjatele väikesed auhinnad.
Varustus: sportlik riietus ja rõõmus
meel.
Korraldaja Albu Noortekeskus
25. aprill, algusega kell 18.00
Orienteerumine Mägede külas
koos algõppega (kuidas lugeda orienteerumiskaarti, mida tähendavad tingmärgid kaardil jne). Ilmar Udam tutvustab orienteerumise algtõdesid, õpetab kaardi lugemist ja annab juhised
rajale minekuks.
Kohtumine Valgehobusemäe Suu
sa- ja Puhkekeskuse parklas.
Varustus: selga spordiriided, jalga
jooksujalatsid.
Korraldaja MTÜ RR Suusaklubi

Südametervise üritustele on oodatud kõik huvilised, pane end õigeks ajaks
valmis ja tule kohale!

KAREDA VALD KUULUTAB VÄLJA
KOGUMISKAMPAANIA

VANAPABER 2017
1. aprill – 10. mai

Vanapaber pole PRAHT!
Kogutav paber peab olema KUIV!
• Iga omavalitsus korraldab vanapaberi kogumise ja kaalumise ise.
AUHINNAKATEGOORIAD:
• Parim kool - kogutud vanapaberi kaal jagatakse õpilaste arvuga
(auhind: osalejatele transport ja piletid Tallinna Loomaaeda).
• Tublim õpilane - üldarvestuses kõige rohkem vanapaberit toonud
õpilane (auhind: tahvelarvuti).
• Iga kooli 10 paremat kogujat saavad auhinna.
Kooli osavõtust teatada Kareda Vallavalitsusele getter@kareda.ee
KORRALDAJA:
Kareda vald

TEOSTAJA:
osalevad koolid Albu,
Ambla, Järva-Jaani,
Koeru, Kareda, Koigi
ja Imavere vallast

VEDAJA:
AS Väätsa Prügila
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Kogume mälestusi
ja fotosid

Sünnipäevad
aprillis
Olga Partasjuk
Elmar Sõmer
Amilde Rajasaar
Õie Vähter
Kalju Kirt
Mart Mae
Enno Kraak
Ants Turb
Pearu Vaaderpall
Hilde Agu
Enn Jakobson
Eldur Tikk
Ilmar Lomp
Harald Koplimets
Helje Lusmägi

92
90
88
88
81
75
75
72
65
65
65
65
60
60
60

ALBU VALLA LASTE
LAULUVÕISTLUS
pühapäeval, 16. aprillil kell 12.00
Albu mõisas

Vanuserühmad (lapse vanus seisuga
31.12.2017)
3–4-aastased
8–10-aastased
5–7-aastased
11–13-aastased
14–16-aastased
17–19-aastased
Registreerida 12. aprilliks Malle
Lomp 509 6797 või mallel@albu.ee
Kaja Kraav kaja@albu.ee
Laululapsed ootavad teid kuulama!

Kultuuri- ja haridusselts Üksmüts on
ette valmistamas Järva-Madise kihelkonna koduloolist kogumikku ning Albu
küla lugude trükist.
Kogumiku sisu hõlmab ajavahemikku muinasajast eilse päevani. Juttu teeme
paikkonna rahva elust-olust ja traditsioonidest, küladest ja inimestest. Materjali
on palju ja jagub ilmselt kaheks 300-lk
raamatuks.
Meil on toredaid inimesi, kes on läbi
aegade kogunud hulgaliselt väärtuslikku
materjali, mis vääriks raamatus talletamist. Seega kutsume kõiki, kellel leidub kodus vanu fotosid, üleskirjutatud
mälestusi või muud ajalooliselt väärtuslikku materjali, neid meiega jagama.
Kogutud materjalid töötame läbi ning
arhiveerime. Soovi korral jäävad kõik
originaalmaterjalid omanikule. Samas
kogume ka suusõnalisi mälestusi ning
oleme huvitatud neid kuulama tulema.
Kuna Albu küla trükis valmib juba
juulikuuks, küla esmamainimise 735.
aastapäeva tähistavaks külapäevaks, siis
ootame kiiremas korras lugusid ja fotosid just Albu küla kohta (nt seltsitegevus,
"džungli" peod, kooliaed, mõisaaegsed
hooned, kabel, valla- ja kohtumaja,
Tornimäe torn, asundustalud, töö kolhoosi algaastatel jms).

Segaseid aegu ja toimetamisi võib
olla igal inimesel. Aga üks, mis on kindel
kui kalju, on see, et kui kalendrisse
kirjutatakse KEVAD, siis nii see ongi. Ja
kevad võibki endale lubada nii linnulaulu kui tuisku, vihmasabinaid kui
kaanega loikusid ja mida kõike veel.
Olgem siis kevadised, head albukad!
Lehetoimkond

©Kuulutused © Teated
© Reklaam
EELTEADE
8. juulil 2017 toimub esimene Albu
külapäev.
Külapäevaga tähistame Albu esmamainimise 735. aastapäeva. Oodatud on
kõik endised ja praegused Albu küla
elanikud, nende sõbrad ja toredad
naabrid ning kõik kes ühel või teisel moel
külaga seotud on.
Päeva programmi kohta tuleb täpsem
info järgmistel kuudel. Kuupäev tasub
juba ära märkida ning sõpradele/sugulastele edasi öelda.
Korraldusmeeskond

Projekti veavad Ester Valdvee ja
Aune Suve-Kütt. Info ja materjali
edastamiseks palume meile helistada
513 9984 (Ester), 529 0763 (Aune),
yksmyts@gmail.com
Müüme ehituslikku saematerjali,
saadaval erinevad ristlõiked.
Võta ühendust ja saame toota just
sulle vajaliku materjali.
info@puiduladu.ee, tel 512 3872
Müüa lõhutud küttepuid.
Info tel. 522 4930
Müüa lõhutud küttepuud pikkusega
50 cm, poolkuiv lepp. 28–30 eurot laotud
ruum koos kohaletoomisega Kaalepist.
Tel 5669 3751, janeksrd@gmail.com
Meie hulgast lahkunud
ENE KUNGLA
73402 Albu
Kontaktisikud: MARGE MIKSON,
ENE OTT kodukaja@albu.ee
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