Albu valla ajaleht

Järva valla
keskuseks saab
Järva-Jaani
22. novembril toimus taas seitsme
ühineva valla Albu, Ambla, Järva-Jaani,
Koeru, Kareda, Koigi ja Imavere töökoosolek, seekord Aravete Keskkoolis.
Koosolekul tehti täiendused ühinemislepingu projekti ning otsustati tulevase
valla keskuse asukoht. Hääletamise tulemusena otsustati, et Järva valla keskuseks saab Järva-Jaani.
Ühinemislepingu projekti, mis oli
avalikul arutelul kõigis seitsmes vallas,
esitas ettepanekuid ka Albu Vallavalitsus, millest otsustati lisada ühinemislepingusse järgmised meie ettepanekud:
- lepingu kehtivuse perioodil säilitatakse ja arendatakse edasi senine
valdades asuv sotsiaalhoolekandeasutuste võrk;
- Albu Põhikooli energiasäästumeetmete elluviimiseks lisati täiendavalt 50 000 eurot;
- investeeringute kavasse lisati tänavavalgustuse renoveerimine Orgmetsa,
Kaalepi, Albu, Ahula ja Peedu külas;
- investeerinute kavasse, mis lähtub
uue valla eelarvelistest võimalustest,
lisati Albu mõisapargi renoveerimine
(tööprojekt on olemas);
- valla majanduse punkti lisati, et
Neitla karjäärist laekuv tulu investeeritakse Albu valla piirkonna teede seisukorra parandamiseks;
- lähtuvalt uue valla eelarvelistest
võimalustest lisati investeeringute kavasse Albu 8 küttesüsteemi renoveerimine, soojustamine ning ventilatsiooni
kaasajastamine ja Albu rahvamaja
akustika parendamine.
Ühinemisleping on kavas heaks kiita
kõigi seitsme vallavolikogu ühisel istungil Koerus 22. detsembril. Ühinemisleping jõustub pärast kohalike omavalitsuste valimisi 2017. aasta sügisel.
KALJU KERTSMIK,
Albu vallavanem

Nr. 11 (289) 1. idetsember 2016

Tasuta

Parim vabatahtlik kodanikualgatuses

Tänavu kodanikualgatuses parimaks vabatahtlikuks nimetatud Albu valla külade
toa perenaine Tiina Kask toimetab seal juba aastast 2008. Tiina on nagu hea haldjas,
kes aitab kõiki abivajajaid lastest vanuriteni. Külade tuba on avatud viis päeva nädalas
ja Tiina hoolitseb selle eest, et sinna oleks hea tulla nii ümbruskaudsete külade
täiskasvanutel kui ka lastel. Tiina lööb aktiivselt kaasa kõikide ürituste organiseerimisel, mis külas toimuvad, ja on ka paljude ürituste algataja.
Tunnustusüritus toimus 25. novembril Paide kultuurikeskuses. See algas
aruteluga „Miks halvad uudised on head“. Palju jõudu ja jaksu Tiinale ka
edaspidiseks.
Albu Valla Külade Selts

Talvine teehooldus
Käesoleval sügisel tuli esimene lumi maha õige varakult ning lumesahad olid töös
17. ja 18. novembril. Sel talvel kehtivad veel kolmeks aastaks sõlmitud talihooldustööde lepingud. Seega hooldatavate teede piirkonnad ja talihooldetööde
teostajad on samad. Küll on III piirkonnas uus mees traktori roolis. Alljärgnevalt on
kirjas piirkonnad, lumelükkajad ja nende kontaktid:
Kaalepi, Seidla, Ageri ja osaliselt Järva-Madise küla (I piirkond) – lund lükkab
OÜ Ristiku Teravili, kontaktisik Toomas Krabi, tel. 5551 5963.
Albu, Vetepere ja osaliselt Järva-Madise ning Pullevere küla (II piirkond) –
lund lükkab OÜ E. K. Partner Grupp, kontaktisik Ander Ambus, tel. 5595 2653.
Soosalu, Sugalepa, Mõnuvere, Peedu, Lehtmetsa ja Mägede küla (III piirond)
– lund lükkab on OÜ E. K. Partner Grupp, kontaktisik Ander Ambus, tel. 5595 2653.
Ahula, Neitla, Orgmetsa ja osaliselt Pullevere küla (IV piirkond) – lund lükkab
Arvi Rohusaar, tel. 501 5908.
Meie valda läbivatel riigimaanteedel teostab talihooldustöid AS Järva Teed. Järva
maakonna riigiteede talihoolde kohta saab ööpäev läbi infot telefonil 5301 7690.
HELVE SAAR,
Maanõunik
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Vallavolikogu istungil
24. novembril
1. SA Valgehobusemäe Suusa- ja Puhkekeskuse asutamine. Otsustati sihtasutuse
asutamise arutelu jätkata.
2. Kohalike teede nimekirja muutmine.
Otsustati muuta kohalike teede nimekirja.
3 Albu Vallavolikogu 29.12.2010 määruse
nr 18 „ Ahula Lasteaed-Algkooli põhimäärus”
muutmine. Otsustati muuta Ahula LasteaedAlgkooli põhimäärust. Muudatusega antakse
direktorile volitus lasteaiarühmade avamiseks
ning sulgemiseks.
4. Järvamaa Omavalitsuste Liidu 2017.
aasta liikmemaksu määra läbiarutamine.
Otsustati kiita heaks Järvamaa Omavalitsuste
Liidu 2017. aasta liikmemaksu määr.
5. Järvamaa Omavalitsuste Liidu 2017.
aasta eelarve projekti läbivaatamine. Vastav informatsioon võeti teadmiseks.
6. Rahvaküsitluse tulemuste kinnitamine.
Otsustati kinnitada rahvaküsitluse tulemus
alljärgnevalt:
Rahvaküsitluses osalenud isikute arv 28,
millest 11 isikut toetas Albu valla, Ambla valla,
Imavere valla, Järva-Jaani valla, Kareda valla,
Koeru valla ja Kareda valla ühinemist üheks
omavalitsusüksuseks ning 17 isikut seda ei
toetanud.

Eakate ühenduse
aastapäev
16. novembri pärastlõunal kogunesime
Jäägri Villasse, et tähistada Albu Eakate
Ühenduse tegutsemise 2. aastapäeva.
Kõigepealt õnnitles Õile IV kvartali
sünnipäevalapsi ja andis neile üle lilleõied.
Seejärel said tervituseks sõna maakonna
esindajad Mare Veerma ja Enno Vatsel.
Õnnitlejate hulgas olid ka sõbrad Ahulast.
Meie Helgi meenutas tööaastaid praeguses
Jäägri Villas (endine Tammsaare-nim. kolhoosi kontor) ja tänas Õilet ühenduse töö sisuka
juhtimise eest. Maja peremees Valeri Homin
kinkis AEÜ-le piduliku šampuselaua. Maitsva
ja kauni sünnipäevatordi valmistas meile juba
mitmendat korda Elle õde Maie. Suur tänu
kõigile!
Peomeeleolu aitas luua lustakate vahepalade ja pillimänguga Lea Kuldsepp – endise
Saaremaa Rahvateatri kauaaegne juht ja
näitleja.
Malle Hermanson Paide politseijaoskonnast rääkis meile ohutust liiklemisest pimedal
ajal ja jagas meileka helkureid. Samuti saime
kaasa voldikud, mis annab oskusi end petturite
eest kaitsta.
Vaatasime pilte selle aasta üritustest ja
suvisest väljasõidust ning tegime plaane uue
aasta jaoks.
Ühislauluga „Head ööd, head ööd“ jätsime
hüvasti, et jälle kohtuda 22. detsembril valla
eakate jõululõunal.
PILLE LUSMÄGI
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Vallavalitsuse istungitel
3. novembril
1. Valla eelarvest sotsiaaltoetuse
määramine ja maksmine. Otsustati
määrata ja maksta valla eelaarvest
sotsiaaltoetust.
11. novembril
1. Eduka pakkumuse väljaselgitamine ja hankelepingu sõlmimine.
Otsustati tunnistada edukaks ja
sõlmida hankeleping OÜ-ga P.P.
Ehitusjärelevalve. Hankelepinguga
teostatakse Valgehobusemäe Suusaja Puhkekeskuses teostavatele elektritöödele, sh. vaatetorni LED-valgustuse ja hoonevälise helisüsteemide ehitamisl omanikujärelevalvet.
Lisaks otsustati tunnistada edukaks
ja sõlmida hankeleping AS-iga SEB
Pank. Hankelepinguga võtab vald
lühiajalist laenu projekti „Kaalepi–
Seidla–Ahula kergliiklustee ehitamise jätkamine” sihtfinantseerimiseks.
2. Riigihanke „Elektritööd, sh.
vaatetorni LED-valgustuse ja hoonevälise helisüsteemi ehitus” hankelepingu sõlmimine. Otsustati tunnistada edukaks ja sõlmida hankeleping OÜ-ga MTR Haldus. Hankelepinguga teostatakse Valgehobusemäe Suusa- ja Puhkekeskuses
elektritöid, sh. vaatetorni LED-vagustuse ja hoonevälise helisüsteemide ehitust.
3. Kasutusloa väljastamine. Otsustati väljastada kasutusluba reoveepuhasti kasutamiseks.
4. Albu mõisa katastriüksusel
asuvatele hoonetele koha-aadressi
määramine. Otsustati määrata Albu
mõisa katastriüksusel asuvatele hoonetele koha-aadressid järgmiselt:
Albu mõisahoone hoone aadress on
Albu mõis/1, Albu Rahvamaja hoone
aadress on Albu mõis/2 ja Albu
mõisa toiduaida hoone aadress on
Albu mõis/3.
5. Maa riigi omandisse jätmine
ning katastriüksustele koha-aadressi
ja sihtotstarbe määramine. Otsustati
nõustuda Albu vallas Mägede külas
asuvate maaüksuste, riigi omandisse
jätmisega ning määrata maaüksustele sihtotstarbeks transpordimaa
ja koha-aadressiks Mägede-Tindmäe
tee.
6. Kohalike teede nimekirja
muutmine. Otsustati edastada volikogu otsuse eelnõu volikogule.
7. Valgehobusemäe Suusa- ja
Puhkekeskuse osutatava lumelauatreeningu hindade kehtestamine.
Otsustati kehtestada Valgehobuse-

mäe Suusa- ja Puhkekeskuse osutatava lumelauatreeningu hinnad.
8. Järvamaa Omavalitsuste Liidu
2017. aasta liikmemaksu määra
läbiarutamine. Otsustati esitada
eelnõu volikogule läbivaatamiseks ja
ettepanekute tegemiseks.
9. Järvamaa Omavalitsuste Liidu
2017. aasta eelarve projekti läbivaatamine. Otsustati esitada eelnõu
volikogule läbivaatamiseks ja ettepanekute tegemiseks.
10. SA Valgehobusemäe Suusaja Puhkekeskus asutamine. Otsustati
esitada eelnõu volikogule läbivaatamiseks ja ettepanekute tegemiseks.
11. Albu valla 2017. aasta eelarve
projekt. Arutati Albu valla 2017.
aasta eelarve projekti.
12. Lisatasu maksmine. Otsustati
maksta lisatasu.
25. novembril
1. Vajaduspõhise peretoetuse
määramine ja maksmine. Otsustati
määrata ja maksta vajaduspõhist
peretoetust.
2. Valla eelarvest sotsiaaltoetuse
määramine ja maksmine. Otsustati
määrata ja maksta valla eelaarvest
sotsiaaltoetust.
3. Eakate tervisetoetuse määramine ja maksmine. Otsustati määrata
ning maksta eakate tervisetoetust.
4. Hooldajatoetuse määramine ja
maksmine. Otsustati määrata ja
maksta hooldajatoetust.
5. Toimetulekutoetuse määramine ja maksmine. Otsustati määrata
ja maksta toimetulekutoetust.
6. Toimetulekutoetuse määramisest ja maksmisest keeldumine.
Otsustati keelduda toimetulekutoetuse määramisest ja maksmisest.
7. Kinnisasja jagamisel moodustatavatele katastriüksustele kohaaadressi ja sihtotstarbe määramine.
Otsustati nõustuda Albu vallas JärvaMadise külas asuva Tare kinnistu
jagamisega ja määrati jagamisel
tekkivatele katastriüksustele kohaaadressideks Tare ja Tarepõllu.
Otsustati nõustuda Albu vallas JärvaMadise külas asuva Taresauna kinnistu jagamisega ja määrati jagamisel tekkivatele katastriüksustele
koha-aadressideks Tare ja Tarepõllu
8. Informatsioon kohalike teede
nimekirja muudatustest. Vallavalitsus võttis informatsiooni teadmiseks.
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Arvamus Albu vallas läbi viidud rahvaküsitluse kohta
Kõigepealt lubage kohe alguses ära
märkida, et ma ei ole ühegi erakonna ega
valimisliidu liige, ei pea vimma ühegi
valla funktsionäri ega valla elaniku vastu. Artikkel väljendab rangelt minu isiklikku arvamust vallas 20.–21. novembrini toimunud rahvaküsitluse kohta. Ei ole
kirjanik ega ajakirjanik, seega vabandan
ette teksti konarlikkuse pärast.
Niisiis lugesin valla lehest nr.10/
4.11.2016, et vallavalitsus korraldab
rahvaküsitluse, et saada teada valla elanike arvamust seitsme valla ühinemise
küsimuses üheks omavalitsuse üksuseks.
Ei mäleta, et vallas oleks varem küsitud
rahva arvamust mingis küsimuses ja veel
valla inimeste jaoks nii tähtsal teemal.
Kodanikena, kes peavad lugu iseendast,
teistest ja kellel on au elada A. H. Tammsaare “Tõe ja õiguse” mail, sõitsime
abikaasaga 20. novembril vallamajja
hääletama. Küsitlusruum oli hääletajatest tühi, hääletusnimekirja lehtedel,
millele andsime allkirjad, olid meie
allkirjad ainukesed. Mis oli juhtunud?
Ometi on tavaliselt osavõtt valimistest
sel kellaajal olnud aktiivsem. Keda aga ei
olnud, olid hääletajad. Kohal olnud
prouad E. Ott ning M. Tuherm arvasid, et
põhjuseks on rahva vähene aktiivsus. Ka
rahvahääletusele eelnenud aruteludest
võttis vähe rahvast osa. Olen nõus nende
lugupeetud vallatöötajatega.
Leian, et pärast taasiseseisvunud
Eesti Vabariigi väljakuulutamist jäeti
maarahvas omapead, et valitsus ei hoolinud inimestest ega nende probleemidest
maal. Maarahvast kasutatakse eksperimendi objektina haldusreformis, mida ei
suudeta juba ligi 10 aastat läbi viia. Ja
miks ei peaks maarahvas olema kõigest
sellest väsinud.
Tagasi valimistulemuste juurde. Kui
ma proua Oti öeldust õigesti aru sain, siis
käis valimas 984 valimisõiguslikust
valla elanikust kõigest 28 inimest ehk
2,8%. Miks siis nii vähe? Olles omal ajal

osa võtnud Merko Ehituse alltöövõtu
firma projektijuhina sellistest suurtest
ehitusobjektide ehitamisest nagu Viru
Keskus Tallinna kesklinnas ja KUMU
Kadriorus, lubage mul tagasihoidlikul
viisil lahti mõtestada rahvaküsitluse
tulemus. Kas rahvaküsitluse kogu protsessi võib nimetada projektiks? Kahtlemata võib. Küsitluse läbiviimiseks märgitud põhjus on valla elanike jaoks
ajalooliselt tähtis, oluline läbirääkimisi
pidavate vallapoolsetele läbirääkijatele.
Seega eesmärk, mille nimel projektipõhiselt töötada on olemas. Küsigem siis,
kas Albu vallal on potensiaali rahvaküsitluse, olgu küsimus milline tahes,
läbiviimiseks eesmärgiga saada teada
enamuse arvamus? Kahtlemata on.
Vallas on haritud, teotahteline aktiiv
eesotsas vallavanemaga, on finantsilised
vahendid, on tehniline baas. Kahjuks
seda potensiaali ei kasutatud ning tulem
2,8% hääletajaid on käes. Selle tulemiga
ei ole valla poolt määratud läbirääkijatel
midagi peale hakata. Nende isiklik arvamus ei huvita läbirääkimiste juures kedagi.
Mida tehti valesti ja mida oleks minu
arvates saanud teha paremini? Kui teati,
et valla rahvas on suhteliselt passiivne,
ning see oli teada, oleks pidanud küsitluse läbi viima projekti järgi „Rahva
küsitlus“. Eeldus, et inimesed tulevad
ainult valla lehes avaldatud info peale
vallamajja hääletama, oli vale. Rahvas ei
tulnud. Ka piirati rahva osavõtt sisuliselt
ühele päevale, sest tööpäeval, 21. novembril läksid inimesed tööle ja kooli.
Selleks, et saada vähemalt 70%-line
rahva osavõtt hääletusest, oleks pidanud
projekti „Rahva küsitlus“ meeskonda
kaasama valla aktiivseid inimesi, külavanemaid, kortermajade esimehi, sotsiaaltöötaja, tegema hääletusnimekirjad
külade ja kortermajade kaupa ning
volitama neid inimesi arvamusallkirju
koguma. Usun, et keegi poleks oma abist

ära öelnud. Projekti juhtimise juures
nimetatakse seda vastutuse hajutamiseks
lõpptulemi huvides. Tööd oleks tulnud
teha põhimõttel – kui Muhhamed ei tule
mäe juurde, tuleb mägi Muhhamedi
juurde. See tähendab, et vallavõim oleks
pidanud minema rahva juurde. Sellest ka
minupoolne nimetus projektile „Rahva
küsitlus“. Arvan, et sellisel viisil läbi
viidud rahvaküsitlusel oleks osalusprotsent olnud 80–90.
On veel palju muidki võimalusi
rahvaküsitluse edukaks elluviimiseks,
kaasates kasvõi valla volikogu liikmeid.
Usun, et vajadusel poleks nad sellest ära
öelnud. Asjale läheneti aga puht bürokraatlikul viisil – info valla lehte ja töö
tehtud. Potensiaal rahvaküsitluse edukaks läbiviimiseks Albu vallas on olemas. Seda aga ei osatud või ei tahetud ära
kasutada, või oli see taotluslik. Sellest on
kahju ning minu, kui rahvaküsitlusel osalenu jaoks solvav. Nii ei tehta tööd. Öeldakse, et teed tööd hästi, saad kiita, teed
tööd halvasti, saad laita. Nii lihtne see
ongi. See töö oli tehtud halvasti. Lõpetuseks soovin esitada paar küsimust:
1. Kas valla volikogu kiidab rahvahääletuse läbiviimise sellisel viisil heaks
või loeb selle ebaõnnestunuks?
2. Kas valla volikogul on plaan
korraldada rahvaküsitlus uuesti?
Kui valla volikogu otsustab korraldada rahvaküsitluse uuesti, siis võtkem
kodanikena sellest osa. Eelkõige lugupidamisest iseenda vastu. Täitkem oma
kodanikukohust!
Hea meelega ootan volikogu kirjalikku kommentaari Albu vallas toimunud
rahvaküsitluse läbiviimise kohta valla
lehes.
Seniks soovin vallavalitsusele ja
volikogule edu nende igapäevases töös!
Lugupidamisega
HEIKI REINU,
Albu valla elanik

Sügis Albu lasteaias...
...on tõeliselt kärmelt ja huvitavalt kulgenud. Peale selle, et igal
nädalal on oma eriline teema, mis lastele uusi ja huvitavaid
teadmisi pakub, on toimunud ka rida üritusi.
Lasteaeda külastas kirikuõpetaja, kes vestles lastega
hingedeajast ja lubas meile veel külla tulla. Meil käisid külas
noored näitlejad Viljandist, kes rääkisid lastele õpetliku loo
pudel Pillest. Toimus isadepäeva kontsert koos mängude, tantsu
ning maiustamisega. Õpetajad lavastasid igal hommikul lastele
erinevaid muinasjutte ja lapsed said ise ka muinasjututegelased
olla.
Meie majja on alati oodatud lapsevanemad. Toimus huvitav
Tea ja Sulev Olli koolitus teemal „Mida lapsed teha ei taha ja

kuidas sellesse loominguliselt suhtuda.“ Nii palju häid mõtteid!
Ja ees ootavad samuti uued tegemised.
Detsembri alguses tuleb külla poni Zimba. Sõidame
rongiga Tallinna nukuteatrisse ning kohvikusse ja vaatame oma
silmaga üle suure kuusepuu. Võtame osa jõululaadast, mille
korraldavad koolilapsed. Teeme ise piparkooke ja peame koos
jõulupidu ja... Kõike ei saa ette ära rääkida, midagi peab
üllatuseks ka jääma.
Meie majas oli, on ja saab olema tore!
Albu Lasteaed
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Esimene trimester Albu Põhikoolis
Õppetöö
Tänavu jaotasime õppeaasta kokkuvõtvate hinnete saamiseks kolmeks
võrdseks osaks – trimestriteks. Seega
tunnistused saadi esimest korda kadripäevaks.
Meie tublimad I trimestril olid:
Karola Saar, Erki Jalast, Mari-Leen
Talpas, Hirvo Rannu, Maanus Udam,
Kristiine Kiisküla, Kaspar Tarasov,
Robin Peterson, Semir Podzõvalovski,
Mia Mänd, Taimo Määr, Jasper Johannes Paarmaa, Cristian Pent, Martin Hendrikson, Tristan Sander Paarmaa, Chris Caspar Sommer, Romi
Tammleht, Viivika Liiv, Andero Peterson, Grete Roos, Marko Stamm, Mehis Udam, Anna Maria Praks, Kaarin
Rannu, Brett Puppart ja Chris Oscar
Sommer.
Huvitavad ettevõtmised
Käesoleva õppeaasta eesmärkide
täitmiseks on juba palju tehtud. Oleme
jätkuvalt seda meelt, et laste arendamine,
nende üldpädevuste ja väärtushinnangute kujundamine toimub ka väga paljude muude tegevuste kaudu, kui seda on
traditsiooniline õppetund.
Septembrikuu huvitavatest tegemistest oli põhjalikumalt juttu varasemas
vallalehes. Oktoobris valmistusime kooli 95. aastapäeva tähistamiseks, mis kulmineerus kontsert-aktuse ja vilistlasõhtuga 22. oktoobril. Meie õpilased esinesid vabariiklikel muusikaõpetajate
sügispäevadel ja õpetaja Kaja Kraav viis
läbi lahtised tunnid (sellises mahus pilliõpe üllatas keskkoolide õpetajaidki).
Esmaabi andmist õpiti kiirabi õppepäeval “Sinu käed päästavad elu“. Tore päev
oli algklasside õpilastel Estonia teatris,

kus avastati ooperi- ja balletimaailma.
November on traditsiooniliselt majanduse, ettevõtlikkuse ja karjääriõppekuu. Koolis käisid Rajaleidja karjääriõppespetsialistid, külastati ettevõtteid ja asutusi (Tallink, Tallinna teeninduskool, multifilmistuudio, lastekirjanduse keskus), kohtuti huvitavate külalistega (kirjanikud Doris Kareva ja
Indrek Koff, kohalik ettevõtja Siim
Vaher), mängiti majandusmänge. Kuna
on mereaasta, siis olid tegevused seotud
meretemaatikaga.
Sellesse kuusse mahtus veel Eesti
Muusikasõprade Seltsi kontsert, mitu
teatrikülastusi ja robootikalaager. Kool
on küll väike, kuid sellegipoolest pürivad suvisele noorte laulu- ja tantsupeole
nii koorid kui ka tantsurühmad. Et
repertuaar paremini selgeks saaks, korraldasid juhendajad-õpetajad laulu- ja
tantsulaagreid.
Projektitöö
Seda õppeaastat iseloomustab veel
projektide rohkus. On kooli oma projekte, kui ka neid, milles me ühe
osapoolena kaasa lööme. Huvilistel on
võimalus osaleda väga põnevas projektis
„Noored meediakoolitusega aktiivseks
kogukonnaliikmeks“. Osalesime SA
Innove ja HTM konkursil „Kogukonna
kaasamine kooli õppekava arendamisse
ja rakendamisse“ ning saime positiivse
vastuse (2400 eurot). Sellega seoses
ootavad õpilasi pärandkultuuri- ja kunstitunnid Kassiaru keraamikakojas, loodusmatkad Kõrvemaa metsades ja rabades, ajaloolis-kultuurilised muuseumitunnid Vargamäel ning tervisliku
toidu koolitused. KIK toetas meid õppereiside korraldamisel Tartu AHHAA

keskusesse ja lodjamatkale. Toimunud
on eesti keele mitteformaalse õppe projekti tegevused, kuhu olid kaasatud ka
Tapa Vene kooli õpilased. Teatriskäike
toetavad projektid „Aitan lapsi“ ja
„Lapsed teatrisse“. Oleme ka 15 Eestimaa kooli hulgas, mis teostavad projekti
„Koolihoovi liikuma ja õppima“, mille
eesmärgiks on 2017. aasta lõpuks luua
paremad tingimused koolihoovis viibimiseks. Koostatud on taotlused XIV
üleriigilise võistulugemise „Hansenist
Tammsaareni“ korraldamiseks.
Kooli esindamine
Käesoleva õppeaasta esimesed saavutusedki on teada anda: väikeste koduuurijate võidutöö – Kristiine Kiisküla
(116 osaleja hulgast vabariigis); kooli
parim tulemus põhikoolide 4-võistlusel
– Marten Saluste 6. koht; H. Tohvelmani nimelisel omaloomingukonkursil
4. koht Kaarin Rannu; ettelugemisvõistlusel tublid Romi Tammleht ja
Maanus Udam; Priit Pärna V laste
animafilmide festivalil taaskord Grand
Prix (Kaarin Rannu, Anna Maria
Praks ja Grete Roos) ning eripreemia
(Romi Tammleht, Mari-Leen Talpas,
Heleriin Gunin, Kristiine Kiisküla);
etlusvõistlusel „Ellen Niiduga Midrimaale“ esinesid hästi Romi Tammleht,
Martin Hendrikson, Mari-Leen Talpas ja Karola Saar ning inimeseõpetuse
ainepäeval Grete Roos, Kristiine Kiisküla, Kaarin Rannu ja Chris Caspar
Sommer.
Soovin toredaid ettevõtmisi ja häid
tulemusi kogu kooliperele ning kaunist
saabuvat jõuluaega!
MAIE RAMBI,
Albu Põhikooli direktor

”Vargamäele on inimesi tarvis, ei muidu läbi saa...”
Selle aastal oleme Vargamäel kohtunud paljude toredate inimestega, kes
on meid inspireerinud ning tunnustanud
hea ja sõbraliku sõnaga, mis on andnud
innustust meie järgmise aasta ettevõtmistele.
Tänu Kultuuriministeeriumi toetusele alustasime just Tammsaare muuseumi elumaja välisvoodri ja veranda
renoveerimisega. Rõõm on ka teatada,
et üsna pea on muuseumis tutvumiseks
väljas Järva-Madise kihelkonna rahvarõivad. Selleks puhuks on kohale
lubanud tulla ka meie rahvariiete valmistaja Kaili Maasikmäe, kes on JärvaMadise kihelkonna rahvariideid põhjalikult uurinud ning räägib, milliseid
võtteid ta riiete valmistamise juures ka-

sutas. Täpsem info selgub 2017. aasta
alguses.
Suvel esmakordselt toimunud Vargamäe Filmipäevadest, kus oli võimalik näha nii Euroopa filmikunsti kui
tunnustatud Eesti filmi „Polaarpoiss“,
kasvas välja noortele suunatud filmikonkurss „Minu tõde ja õigus“. Konkursi
eesmärk on innustada noori lugema ja
analüüsima Tammsaare romaani „Tõde
ja õigus“. Meie aga oleme huvitatud
noorte inimeste epopöa tänapäevasest
tõlgendusest ning nende vaatenurgast
romaanile, sealhulgas ka eesti keelt teise
keelena rääkivate noorte seas. Seoses
konkursiga on kavas läbi viia mitmeäsuguseid filmialaseid koolitusi, mida
juhendavad Kinobussi MTÜ ning Balti

Filmi- ja Meediakool. Muljetavaldav on
ka žürii koosseis, kuhu kuulub Vargamäe
muuseumi teadur Siiri Kvell, Ringhäälingumuuseumi juhataja Juhan Sihver,
kirjanduskriitik Maarja Vaino, dramaturg Urmas Lennuk ning produtsent Ivo
Felt. Peaauhinna paneb välja Overall
Eesti AS. Filmikonkursi statuut on leitav
meie kodulehelt.
Sellel aastal külastasid muuseumi
tublid töötajad teadur Siiri Kvell ja
programmijuht Kristi Kirss NordPlus
projekti raames lsalndil olevat Laxnessi
muuseumit, millest arenes välja sõbralik koostöö. Õpireis oli inspireeriv,
vahetati muljeid ja kogemusi. Leiti, et
islandlastel ja eestlastel on palju ühist
ning isegi muuseumitöö rõõmud ja
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Haigekassa blanketid omavalitsuse sotsiaaltöötaja juurest

Noored kõnetasid pildikeeles ja
avardasid vaimu

Järgmisest aastast saab haigekassa blankette ja
vorme täita kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja juures.
Alates 1. jaanuarist saavad kõikide linnade ja valdade
elanikud pöörduda kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja
poole, et täita haigekassa avaldusi ning blankette. Blankette
saab täita ka Eesti Posti kontorites, kuid ainult 1. jaanuarini
201. Muretsema ei pea – kohalike omavalitsuste lai võrgustik
tagab kõigile, ükskõik kus nad Eestis elavad, võimaluse abi
küsida avalduste täitmisel. Eriti oluline on see piirkondades,
kus näiteks haigekassa klienditeenindus puudub, või
nendele, kellel ei ole võimalik kasutada elektroonseid
teenuseid.
Blankettide täitmisel on inimesed eelkõige vajanud abi
õigete andmete märkimisel ja dokumentide õigesse kohta
saatmisel. Haigekassa on viimastel kuudel käinud kohalike
omavalitsuse töötajaid koolitamas, et nad oskaksid tekkinud
küsimuste ja murede korral aidata. Küsimuste või murede
korral võib helistada ka haigekassa klienditelefonile 669
6630.
Varem on kõige rohkem avaldusi esitatud hambaravi
hüvitise saamiseks. Nende täitmise pärast ei pea inimesed
alates 1. juulist 2017 enam muretsema. Juulikuust muutub
süsteem, edaspidi arveldab haigekassa otse hambaarstiga.
Oluline on meelde jätta, et Eesti Post lõpetab alates
1.01.2017 haigekassa blankettide väljastamise ja edastamise. Alates 2017. aasta 1. jaanuarist palume pöörduda
haigekassa blankettide saamiseks ja edastamiseks haigekassa või kohaliku omavalituse poole.
Eesti haigekassa blankettide väljastamise ja esitamise
võimalus lisaks oma kohalikule omavalitsusele:
* Haigekassa blanketid on leitavad haigekassa kodulehel:
http://www.haigekassa.ee/et/inimesele/blanketid
* Blankette väljastavad haigekassa klienditeenindused:
Tallinn, Lastekodu 48, Pärnu, Rüütli 40a, Jõhvi, Nooruse 5 E,
T, N, R 8.30–16.30; Tartu, Põllu 1a E 8.30–18.00, T–R
8.30–16.30.
Blanketid palume haigekassasse edastada:
• posti teel aadressil: Lastekodu 48, Tallinn, 10144;
• elektronpostiga info@haigekassa.ee
• külastades haigekassa klienditeenindusi.
• kohaliku omavalitsuse kaudu.
Lisainfot võib alati küsida haigekassa klienditelefonilt 669 6630.

Septembri alguses kogusime ideid Albu Noortekeskuse värskendamiseks. Nüüdseks on keskus saanud noortepärase väljanägemise.
Noored on seintele maalinud oma tundeid ja mõtteid, et kõnetada kõiki
noortekeskuse külastajaid. Loomingulistest piltidest on võrsunud
omaalgatuslikud tegemised. Näiteks kirjutati ja vormistati omal käel
juturaaamatuid ning joonistustest tehti pildigalerii.
Siinkohal tooks välja, et animapildid kõnelesid vaatajatega Priit
Pärna 5. animafilmifestivalil, kus Albu Põhikooli noored said Grand
Prix. Selle auks korraldasime ka noortekeskuses võidufilmi „AAAA“
(„Arbuus, ananass, ahhaa, armastus“) vaatamise.
Juba sügise algusest on Albu Noortekeskuses aktiivselt oma muresid
ja rõõmusid jaganud Albu Põhikooli õpilasesindus. Toimuvad regulaarsed koosolekud, kus arutatakse murekohti ja antakse hoogu ürituste
teostumisele. Kooli aktiivsemad on kohtunud ka teiste Järvamaa õpilasesindustega. Septembris toimus Säreveres koolitus, kus jagasid Türi,
Aravete, Jäneda jt. õpilasesindused oma kogemusi. Oktoobris külastasime Väätsa Noortekeskust. Novembris jagati Paide Noortekeskuses
projektikoolitusel „Nopi üles!“ algteadmisi, kuidas kirjutada projekte ja
viia ellu oma unistused.
Lisaks eesnimetatule oleme Kaalepi külatoas ka tantsuvõistlusega
end ergutanud. Juba teist aastat võtsime osa ülejärvamaalisest projektist,
kus noored riputasid puule helkureid. Noortekeskuse lähedal olev
õunapuu sai uued helkurehted,seda ikka meeldetuletuseks, et pime aeg
on saabunud ning teeme end nähtavaks.
Tehnikahuvilised käivad tulevikutehnika huviringis. Droonidega
filmitud videod on kokku monteeritud ja kõigil on võimalus näha Albut
linnulennult (www.youtube.com „Albu droon huviring“). Huviringi
eestvõttel toimus ka kahepäevane robootikalaager. Noored said eelmise
aasta laagris kogutule teadmisi robotite programmeerimise kohta.
Jõulukuul teeme kingitusi ja on avatud jõulupostkast, lumega käime
metsas loomade jälgi kaaardistamas, toome ja ehime jõulukuuske ning
valmistame jõulumaiust. 19. detsembril toimub kogupere jõululaat.
Jõuluvaheajal ootan noori meisterdama, lauamängude maailma
avastama ja seiklusmänge mängima.
Kui piiluda pisut järgmise aasta tegemistesse, siis on tulekul Albu
talipäevad, mille korraldab meie noortekeskus. Oodatud on eelkõige
koolinoored ja loomulikult võistlevad meie noortega ka külalisnoored.
Jätkub ka meediahuviliste noorte kohtumine ajakirjanik Birgit
Itsega. Sellel aastal toimub viimane kohtumine 10. detsembril kell 10.00
Albu Noortekeskuses.

mured on sarnased. 2017. aasta kevadel
ootame Laxnessi muuseumi juhatajat
vastuvisiidele.
Lükkasime käima ka koolidevahelise
lõimumiseprojekti, millest võtsid sellel
aastal osa Albu Põhikooli ja Tapa Vene
Põhikooli õpilased. Projekti eesmärk oli
luua tingimused ja arendada üldhariduskoolide vahelist koostööd erineva kodukeele ja kultuuri- ning elukeskkonnast
õpilastele, kinnistada eesti keel suhtluskeelena Eestis elavate erinevate rahvustest koolide õpilaste vahel ning tutvustada Eesti kultuurilugu. Lõimumisprogrammi läbiviimist jätkame ka järgmisel aastal.
Uusi ideid on meil veelgi. Järgmise
aasta kevadvaheajaks planeerime paaripäevast lugemislaagrit, kuhu ootame
eelkõige põhikooli õpilasi. Plaanis on

korraldada lugemisõhtuid, tutvuda
tuntud lastekirjanikuga ning käia inspireerival loodusmatkal. Ehk saabki
mõni õpilane innustust oma esimese
raamatu kirjutamiseks. Lisaks huvitavad
meid teemad, mis on seotud usu ja kultuuriga. Selleks soovime vestlusringi
kaasata erineva vaatenurgaga inimesi.
Suvi on traditsiooniliselt teatrietendustega täidetud. Sellel aastal saab
lisaks Ugala „Kõrboja perenaisele“ näha
ka TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia
viimase kursuse tudengi Helena Kesoneni lavastust „Vargamäe aabits“.
Endiselt toimuvad ka traditsioonilised üritused nagu võistulugemine,
kirjaniku mälestuspäeva tähistamine,
Muusemiööl osalemine jm. Kõikide
ürituste kohta saate jooksvalt infot
muuseumist, FB- ja kodulehelt.

KRISTIINA OPRIŠTŠENKO,
Albu valla huvi- ja noortejuht

Kindel on aga see, et ka sellel aastal
toimub muuseumis jõuluperepäev. Sel
aastal võtab muuseum osa Naerata
Ometi MTÜ projektist "Jõulud haiglas",
mille raames viiakse jõulude ajal haiglas
viibivatele lastele kingitusi. Ka muuseumikülastaja saab oma panuse anda.
Selleks olete oodatud 11. detsembril
kell 12st 15ni toimuvale jõuluperepäevale, kus meisterdame "Jõulud
haiglas" projekti jaoks mänguasju.
Lisaks saab teha meisterdusi endale ja
oma lastele ning tutvuda vanaaegsete
jõulukommetega.
Kohtumiseni Vargamäel!
REELIKA RÄIM
A. H. Tammsaare Muuseum
Vargamäel
* Pealkirjas tsitaat “Tõe ja õiguse” I osast
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SK-le Vargamäe juunioride meeskondlik võit
Noored ja juuniorid võistlesid 12.
novembril Valgas Eesti meistrivõistlustel juunioride arvestuses. Samas
toimusid ka Alfred Neulandi XVII
mälestusvõistlused.
Juunioride võistlusel osales meilt 10
noort, kellest 9 võitsid medalid.
Eesti juunioride meistriteks tulid:
Mati Karbus kk –85 kg tulemusega 237
kg (107+130), isiklik rekord rebimises ja
summas;
Ants Bombul kk –94 kg 233 kg
(107+126), isiklik rekord mõlemas
tõsteviisis;
Jaak Bombul kk –69 kg 167 kg (72+95),
isikilk rekord rebimises ja summas.
Hõbemedali võitsid:
Teet Karbus kk –77 kg 215 kg (95+120),
väike seljavalu enamat ei lubanud;
Armas Reisel kk –56 kg 144 kg (64+80),
kordas isiklikku rekordit;
Kaisa Kivirand kk –58 kg 73 kg
(32+41), kõik isiklikud rekordid;
Kert Piirimägi kk +105 kg 195 kg
(85+110), esimene võistlus.
Pronksmedalid said kaela:
Robin Kivirand kk –77 kg 204 kg
(91+113), kõik uued rekordid;
Germo Hein kk –69 kg 135 kg (63+72),
rebimises ja summas uued rekordid.
Jarmo Hutarnõi oli kk –77k g viies
tulemusega 145 kg (60+85).
A. Neulandi võistlustel osalesid:
Kert Tammlehe tulemus 120 kg (50+
70), 162,97 sp. andis absoluutarvestuses
noorte arvestuses 16. koha. See oli
noormehe esimene võistlus. Järgmine
kord kindlasti juba medalimõtetega.
Trenn ja veel kord trenn ja tulemus tuleb!
Romet Rämson, 11-aastane, sai

tulemusega 61 kg (26+35), 126,17 sp.
21. koha.
Robin Kangur, 9-aastane, 55 kg
(23+32) andis 26. koha.
Neidude arvestuses oli Kaisa Kivirand absoluutarvestuses viies ja noorem
õde Emma Kivirand, 10 aastane, uute
isiklike rekorditega 49 kg (20+29). 102,3
sp. oli kümnes. Kokku osales 13 neidu.
See on selle võistluste rekord.
Absoluutarvestuses oli noortest Robin Kivirand II ja Armas reisel V. Nemad
said ka karikad ja mälestusmedalid ning
koolivaheajal sponsorite rahade eest
treeninglaagrisse 2.–8. jaanuarini AbjaPaluojal. Tublid poisid!
Kõik osavõtjad said diplomi, T-särgi
ja auhinnakski midagi.

Juunioridest oli absoluutarvestuses
Mati Karbus II, Teet Karbus III ja Ants
Bombul IV.
Tugev ja ühtlene tase tagas meile
kindla meeskondliku esikoha. Arvesse
läksid seitsme parema noormehe sinclairi punktid, kokku 1768,93 sp. Teiseks
jäid Tartumaa esindajad SK-st Jõud
Junior ja kolmandaks Kohtla-Järve SK
Indever.
Ees ootab 3. detsembril Tallinnas
toimuv Eesti meeskondlik meistrivõitlus. Meeskond sai kinnitatud 25.
novembriks.
AHTI UPPIN,
SK Vargamäe vanem treener

KOGUPERE JÕULULAAT
ALBU RAHVAMAJA FUAJEES
19. detsembril kell 13.00–16.00
Oodatud nii ostjad kui ka
müüjad!

Eelregistreerimine: 553 1758 Albu
huvijuht Kristiina
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Lumelauakool
ootab huvilisi
Valgehobusemäele
Juba seitsmendat hooaega
tegutseb Albu lumelauakool,
mille tegevust toetab Albu
vald.
Sel hooajal viib treeninguid mäel läbi MTÜ Lumelauakool. Alates 14. novembrist alustas Albu Lumelauakool treeninguid juba meie
keskuse mäel, mis on kaetud
kunstlumega. Treeningud toimuvad kolm korda nädalas
(esmaspäeval, kolmapäeval,
reedel). Esmaspäeval ja kolmapäeval algavad treeningud
16.00 ja reedel 17.45 Võtame
vastu ka algajaid.
Buss alustab ringi Ahulast
Valgehobusemäe suunas esmaspäeval ja kolmapäeval kell
15.30 ning reedel kell 17.15.
Pärast treeninguid toob buss
osalejad õhtul ka koju tagasi.
Va l g e h o b u s e m ä e l o n
kunstlumi, mis võimaldab ka
sulailmaga trenni teha.
Täpsem info lumelauainstruktoritelt, kelleks on
Kristofer Kallas ja Mark
Ubaleht. Telefon: 5332 7568
või 533 59171
KALJU KERTSMIK,
Albu vallavanem,
Valgehobusemäe Suusa- ja
Puhkekeskuse projektijuht
Tel. 521 4270

28. jaanuaril 2017 kell 12.00
37. TAMMSAARE RAHVAMATK
Registreerimine algab kell 11.00 Järva-Madise vallamajas.
Kell 12.00 kuulutatakse välja XXXX A. H. Tammsaare
nimelise Albu valla kirjanduspreemia laureaat.
• Rada kulgeb vastavalt ilmastikule kas mööda teed või
läbi Kodru raba Vargamäele
• Matkarajal põnev vahepeatus
• Vargamäel omad tegemised
• Kõigi nende vahel, kellel rahvamatka osalejakaardil on
viie aasta templid, loositakse Vargamäel välja auhinnad.
• Kõikide matkas osalejate vahel loositakse "Liikumist ja
sportimist harrastav Järvamaa” auhindu
• Vargamäel ootavad soe matkasupp ja soojendavad
tegevused.
• Matka lõpp on Vargamäel, bussid toovad tagasi

vallamaja juurde ja sõidavad läbi hommikuse
marsruudi
MATK TOIMUB ILMAST OLENEMATA
Matk toimub "Liikumist ja sportimist
harrastav Järva-maa” sarja I etapina.
Osavõtutasu täiskasvanutele 1 Ä. Registreerimisel saab
osta toidutalongi 2 Ä (supp, leib, tee ja pirukas). Avatud on ka
toitlustuspunkt.
Toetajad: Albu Vallavalitsus, Kultuurkapitali Järvamaa
Ekspertgrupp ja Järvamaa Spordiliit.
Bussiajad: Orgmetsast 11.00, Ahula koolimaja juurest
11.10, Seidlast 11.15, Kaalepist 11.20, Lehtmetsa-Ristilt
11.00, Albust 11.15, Männilt 11.20.
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22.detsembril kell 13.00
Albu Mõisa Toiduaidas

Sünnipäevad
detsembris

Albu valla eakate jõululõuna
Väike kontsert Albu Põhikooli õpilastelt

Marta Pesti
Endel Kanter
Arnold Loorits
Õie Veskioja
Vahur Mölder
Õie Jõgise
Eha Altmets
Vello Altmets
Helgi Nork
Milvi Veelmaa
Galina Buko
Velli Nava
Lehte Veeroja
Arne Rajasaar
Urve Org
Meeri Metso
Lauri Koger

93
85
83
81
80
77
75
75
75
72
71
70
70
65
65
60
60

Albu muusikaringi
KONTSERT
19. detsembril kell 18.00

Jõulumeeleolu pakub ans.“LAINE“

Lumega või lumeta. Ta tuleb ikkagi.
Jõuluaeg nimelt. Aga selleks, et õige
tunne oleks, on vaja häid inimesi enda
ümber, sooja kodutunnet ja... lund. Ja kui
me ikka midagi väga soovime, siis läheb
see täide ka. Imelist jõuluaega Teile,
head albukad!
Lehetoimkond

Jäägri Villa pere!
Täname meeldiva koostöö eest ning
soovime endist soojust ja sära uude
aastasse!
Albu Eakate Ühendus
Veedame koos mõnusa jõulueelse
pärastlõuna!
Palume kindlasti registreerida 15.
detsembriks: Albu Raamatukogu 383
7767, Malle Lomp 509 6797
Transport: Orgmetsa 12.15, Ahula
12.20, Neitla 12.25, Ageri 12.25, Seidla
12.30, Kaalepi 12.30, Järva-Madise
12.35, Lehtmetsa risti 12.30, Peedu
12.35. Transpordisoovist teatada registreerimisel.

Ahula Lasteaed-Algkooli
JÕULUPEOD
lasteaias 20. detsembril kell 17.00
koolis 21. detsembril kell 17.00

Albu Põhikooli
JÕULUPIDU
21. detsembril
kell 16.00

HEI ALBU NOOR,
KASUTA SUUREPÄRAST
VÕIMALUST!
Kui oled 15–24aastane, tule osale

meediakoolitusel.
Kolmas koolitus 10. detsembril
kell 10.00.
Koolitused toimuvad kord kuus
Albu noortekeskuses.
Meid harib „Järva Teataja“ ajakirjanik Birgit Itse.
Rohkem infot:
Kristi Kirss,
kristi.kirss@live.com
Kristiina Oprištšenko,
noortekas@albu.ee

Kõik kodused mudilased!
Olete oodatud jõulupeole koos Albu lasteaia lastega trallima
teisipäeval, 20. detsembril kell 16.30.
Jõuluvana on ka end juba teele sättinud...
Albu Lasteaed

*Sõidu- ja veoautode ning traktorite

REHVIVAHETUSTÖÖD
*Kruusa ja killustiku ning vee

VEOTEENUS
*Multiliftkonteinerite

TELLIMINE
neljapäeval, 15. detsembril

FIE Arvi Rohusaar
Albu vald, Orgmetsa küla
Tel. 501 5908
e-post: arvirohusaar@hot.ee
Müüa lõhutud küttepuid (lepp).
Info tel. 522 4930

ee

73402 Albu
Kontaktisikud: MARGE MIKSON,
ENE OTT kodukaja@albu.ee
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