Albu valla ajaleht

Hunting Group pälvis
tunnstusi
Albu vallas Albu külas tegutsev ettevõte
Hunting Grupp (Jäägri Villa) pälvis konkurssidel mitu tunnustust. Tunnustused anti üle 12.
novembril.
Kohtla Kaevanduspark-Muuseumis tunnustati SA Põhja-Eesti Turism 2015. aasta
parimaid turismiedendajaid. Aasta väikeettevõte kategoorias saavutas I koha Hunting
Grupp OÜ (Jäägri Villa). Ettevõtte omanik ja
juht on Valeri Homin.
Järvamaa 2015. aasta turismiedendajaid
tunnustati Koerus Aruküla mõisas. Sellel
konkursil saavutas sama ettevõte II koha.
Hunting Grupp on Albu vallas tegutsenud
2009. aastast. Lisaks turismi arendamisele
tegeleb firma metsamaterjali veo ja metsavarumisega ning jahindusega.
Õnnitleme Albu Vallavalitsuse nimel Valeri
Hominit ja tema ettevõtet tunnustuste puhul
ning soovime tegusaid ettevõtmisi ka tulevikus!
KALJU KERTSMIK, vallavanem

* * *

Tasuta
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Jäägri Villa esimene aasta on möödunud
peadpööritava eduga, oleme ka ise üllatunud,
kui hästi meid on vastu võetnud nii kohalik kui
kaugema rahvas.
Oleme südamest liigutatud ja tänulikud
meile osaks saanud tunnustuse eest: PõhjaEesti parim väikeettevõte 2015 ning Järvamaa
turismiedendaja kategoorias II koht.
Väikese pereettevõttena oleme püüdnud
tänapäeva Eesti mõistes suhteliselt võimatut –
luua maale edukalt toimiv ettevõtmine, mis
toidaks nii ihu kui hinge, nii enda kui teiste oma,
nii otseses kui kaudses mõttes.
Olla „väikene“ on kohati keeruline, kuid me
usume, et see on andnud meile ka eelise, miks
meid ikka ja jälle leitakse. Jäägri Villa suudab
pakkuda hubasust, personaalset lähenemist
ning paindlikkust.
Ma tänan Jäägri Villa nimel kõiki, kes on
andnud meile võimaluse tõusta ja särada. Suur
kummardus ka loodusele, kust pärineb Jäägri
Villa loomise idee ning kes on meie tingimusteta kohalik partner. Ilusat jõuluaega ja uute
kohtumisteni!
VALERI HOMIN

18.detsembril kell 19.00
Albu rahvamajas

VALLA RAHVA AASTALÕPUPIDU

Pilet 5 eurot

Külla on tulnud oma lugudega MAALI Abrukalt.
Jalakeerutust pakub ansambel OLE MÕNUS.
Eelregistreerimine 16. detsembrini. Piletid müügis Albu Raamatukogus
Pista leivakott põue!
Info ja müük 50 96 797 Malle Lomp

Tunnustame taas oma teenekaid
Albu valla aukodaniku nimetus
antakse füüsilisele isikule auavaldusena Albu vallaga seotud elutöö või
eriliste saavutuste eest. Aukodaniku
nimetuse pälvinud isikule antakse
Albu valla vapimärk.
Albu valla teenetemärk antakse
füüsilisele isikule aktiivse ühiskondliku tegevuse eest, mille jooksul on
saavutatud väljapaistvaid tulemusi.
Albu valla aasta tegija nimetuse
andmise eesmärk on väärtustada ning
avaldada tunnustust isikule, ettevõtjale, mittetulundusühingule või sihtasutusele, kelle töö, tegevus ja isiklik
eeskuju majanduse, kultuuri, hariduse, spordi või mõnes muus valdkonnas on aasta jooksul silma paistnud
erilise tulemuslikkusega ja mõjutanud oluliselt Albu valla arengut.
Aukodaniku nimetuse ja teenetemärgi võib anda ka postuumselt.
Aukodaniku nimetus, teenetemärk ja
aasta tegija nimetus antakse üle Albu

vallas toimuval vabariigi aastapäeva
aktusel. Teenetemärgi saamisega
kaasneb rahaline auhind 500 eurot.
Albu valla aukodanikku premeeritakse
rahalise auhinnaga, milleks on kahekordne teenetemärgiga kaasneva rahalise auhinna suurus (1000 eurot).
Aukodaniku nimetuse, teenetemärgi ja
aasta tegija nimetuse andmise otsustab
vallavolikogu. Laureaadid kantakse
Albu Valla Auraamatusse.
Käesolevaga kutsub vallavalitsus
üles esitama valla aukodaniku, teenetemärgi ja aasta tegija kandidaate.
Ettepanekuid kandidaatide kohta võib
teha igaüks. Kirjalik avaldus tuleb
esitada vallavalitsusele hiljemalt 31.
detsembriks 2015. Avaldus peab sisaldama kandidaadi andmeid ning põhjendust, miks kandidaat võiks saada
aukodanikuks, teenetemärgi kavaleriks või aasta tegijaks.
Albu Vallavalitsus

«KODUKAJA» 2

Nr. 11 (278) 8. idetsember 2015

Vallavolikogu istungil
26. novembril
1. AS-i Väätsa Prügila hetkeolukord
ja tulevik. Väätsa Prügila esindaja tutvustas prügila tegevust ning tulevikuplaane. Volikogu võttis esitatud informatsiooni teadmiseks.
2. Järvamaa Omavalitsuste Liidu
2016. aasta liikmemaks. JOL-i tegevdirektor Toomas Tippi teavitas liidu tegevusplaanidest ning eelarve jaotistest
2016. aastal. Volikogu nõustus suurendama liikmemaksu JOL-ile 610 euro võrra
2016. aastal.
3. Informatsioon kohaliku omavalitsuse reformi hetkeseisust. Järva maavanem Alo Aasma kandis ette omavalit-

suste reformimise kava Järvamaal. Volikogu võttis esitatud informatsiooni teadmiseks.
4. Halduslepingu sõlmimine. Otsustati sõlmida haldusleping Hunting Grupp
OÜ-ga, kes kavatseb luua avalikult kasutatava veekogu.
5. Isikliku kasutusõiguse lepingu
sõlmimine. Otsustati sõlmida isiklik kasutusõiguse leping Riigi Metsamajandamise Keskusega, mille tulemusena planeeritakse rajada Euroopa Liidu rahalisel
toel Valgehobusemäele asfaltkattega
rullsuusarada.
6. Albu valla 2015. aasta 2. lisaeelarve. Võeti vastu Albu valla teine lisa-

Vallavalitsuse istungitel
5. november
1. Ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramine ning katastriüksusele koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine. Määrati Ahula,
Järva-Madise, Kaalepi ja Lehtmetsa
külas asuvate bussiootepaviljonide,
Soosalu külas ait-kuuri ja lauda teenindamiseks vajaliku maa suurus,
koha-aadress ja sihtotstarve.
2. Kohalike teede nimekirja
muutmine. Otsustati esitada volikogu otsuse eelnõu volikogule.
3. Üldhooldekoduteenuse osutamine. Otsustati osutada üldhooldekoduteenust ühele soovijale.
4. Kasutusloa väljastamine.
Väljastati kasutusluba Keijo Kaljusaarele Koltsimäe kinnistule rajatud
imbsüsteemi kasutamiseks.
5. Järvamaa Omavalitsuste
Liidu 2016. aasta liikmemaks.
Otsustati esitada eelnõu volikogule
läbivaata-miseks ja ettepanekute
tegemiseks.
6. Albu valla 2015. aasta 2. lisaeelarve. Otsustati esitada volikogu
määruse eelnõu volikogule.
7. Albu valla üldplaneeringu
kehtestamine. Otsustati esitada volikogu otsuse eelnõu volikogule.
8.Järvamaa maakonnaplaneeringu kooskõlastamine. Otsustati
esitada volikogu otsuse eelnõu volikogule.
16. november
1. Kaalepi külas Heidemetsa
kinnistul asuva küüni laiendamise
projekteerimiseks Heidemetsa ja
Lauri kinnistule projekteerimistingimuste väljastamine. Väljastati

OÜ-le Vend Valmar projekteerimistingimused.
2. Kinnisasja jagamine korteriomanditeks. Otsustati esitada volikogu otsuse eelnõu volikogule.
24. november
1. Hooldaja määramine. Määrati ühele raske puudega isikule
hooldaja.
2. Hooldajatoetuse määramine
ja maksmine. Määrati toetus 12
hooldajale.
3. Sünnitoetuse määramine ja
maksmine. Määrati kahele perele
sünnitoetus.
4. Vajaduspõhise peretoetuse
määramine ja maksmine. Määrati
toetus kahele taotlejale.
5.Valla eelarvest sotsiaaltoetuse
määramine ja maksmine. Määrati
kahele inimesele sotsiaaltoetus ravimite ostmiseks ja ühele inimesele
sotsiaaltoetus raviteenuse transpordikulude katmiseks.
6. Toimetulekutoetuse määramine ja maksmine. Määrati
toimetulekutoetus 12 taotlejale.
7. Eakate tervisetoetuse määramine ja maksmine. Määrati toetus
kuuele eakale inimesele.
8. 2016. aastaks Neitla karjääris
ekskavaatoriteenuse osutaja leidmiseks lihthanke korraldamine.
Kuulutati välja lihthange.
9. Projekteerimistingimuste
väljastamine. Väljastati projekteerimistingimused Heidi Reinule
Pullevere külas Heidimäe kinnistule
üksikelamu ja seda teenindavate
ehitiste projekteerimiseks.

eelarve (vt. seletuskiri).
7. Albu valla üldplaneeringu kehtestamine. Kümne poolhäälega kehtestati
Albu valla üldplaneering. Kehtestamise
vastu ning erapooletuid ei olnud.
8. Järvamaa maakonnaplaneeringu
kooskõlastamine. Volikogu kooskõlastas
Järvamaa maakonnaplaneeringu.
9. Kinnisasja jagamine korteriomanditeks. Otsustati jagada kinnisasi korteriomanditeks.
10. Kohalike teede nimekirja muutmine. Otsustati muuta kohalike teede
nimekirja teeregistris.
11. Kinnisasja omandamine. Otsustati osta vallale 150 euro eest Neitla külas
asuv Neitla–Ageri tee T2 katastriüksus
pindalaga 1210 m2.

Albu valla
üldplaneeringu
kehtestamise teade
Albu Vallavolikogu 26. novembri 2015. a
otsusega nr 48 kehtestati Albu valla
üldplaneering. Üldplaneeringu koostamise
eesmärgiks oli valla territooriumi arengu
põhisuundade ja tingimuste määramine, aluste
ettevalmistus detailplaneeringu kohustustega
aladel ja juhtudel detailplaneeringute koostamiseks ning detailplaneeringu kohustuseta
aladel maakasutus- ja ehitustingimuste seadmine.
Peamised ruumilised muutused nähakse ette
suuremate külakeskuste nagu Albu, Kaalepi,
Ahula, Peedu ja Järva-Madise ümbruses. Albu
valla üldplaneeringuga täpsustatakse Järvamaa
maakonnaplaneeringus kavandatud rohelise
võrgustiku tuumaalade ja koridoride piire,
tehakse ettepanekud uute alade ja objektide
kaitse alla võtmiseks, määratakse miljööväärtuslikud alad ja hoonestusalade ehitustingimused ning määratletakse jalg- ja jalgrattateede kavandatav võrgustik. Albu valla
üldplaneering on koostatud kogu valla territooriumi kohta. Üldplaneeringu koostamisel on
võetud arvesse keskkonnamõju strateegilise
hindamise tulemusi. Planeeringuga ei kaasne
riigipiire ületavat keskkonnamõju.
Uue üldplaneeringu kehtestamisega muutus
kehtetuks 22.09.1995 kehtestatud üldplaneering.
Üldplaneeringu kehtestamise otsuse, üldplaneeringu materjalide, strateegilise keskkonnamõju hindamise aruande ja muude asjasse
puutuvate dokumentidega saab tutvuda elektrooniliselt Albu valla kodulehel (Avalik teave >
Albu valla üldplaneering) või paberkandjal
kohapeal Albu vallamajas.
Taemar Pai,
abivallavanem
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Albu valla 2015. aasta 2. lisaeelarve seletuskiri
1. Lisaeelarvega suurendatakse tulusid 6238 euro võrra järgmiselt:
3220 Laekumised haridusasutuste
majandustegevusest 262.Olümpiaadide toetus JOL-ilt 192.Projekt reipalt koolipinki 70.3232 Laekumised muude majandusküsimustega tegelevate asutuste
majandustegevusest 1800.Terviseprofiili hindamisraporti ja
tegevuskava hindamise koostamiseks Järva Maavalitsuselt 800
Mõnuvere tee remondikulude katteks
TM Mets OÜ-lt 1000.35000002 Haridus- ja Teadusministeerium 528.Toetus erakooli tegevuskulude katmiseks, kus õpivad Albu valla lapsed
35000006 Kultuuriministeerium 500.Hasartmängumaksu Nõukogult toetus Albu sügisjooksu ja Tervisespordipäeva korraldamiseks Valgehobusemäe suusa-ja puhkekeskuses
350001 Kohaliku omavalitsuse üksustelt ja omavalitsusliitudelt 428.JOL-i kaudu eraldatud riigi toetus
lasteaia õpetajate koolituseks
350002 Kultuurkapital 200.Albu Põhikooli korraldatud Vilde
projekti toetamiseks
350003 SA KIK 2265.Ahula LAAK ja Albu Põhikooli
koostatud ja läbiviidud projektide
toetamiseks
35008 Swedbank AS 255.Projektitoetus Ahula Lasteaed-Algkoolile
2. Lisaeelarvega suurendatakse kulusid 19 006 euro võrra järgmiselt:
01112 Vallavalitsus 800.- (See summa
tuludes, mis laekus Järva Maavalitsuselt seoses Terviseprofiili tegevustega)
500 töötasu 598.506 tööjõukulude maksud 202.04510 Valla teed 1000.- (See summa
laekus ettevõtjalt, kes kahjustas Mõnuvere teed)
5512 rajatiste majandamiskulud 1000.04900 Muud kulud 440.-

5500 administreerimiskulud 440.pangateenused
06400 Tänavavalgustus 1434.5512 rajatiste majandamiskulud
1434.Tänavavalgustuse hoolduse ja remondi kulude katmiseks
06605 Haljastus 2092.- (Täiendavad
kulud valla haljasalade niitmiseks)
500 töötasu 1070.506 tööjõukulude maksud 362.5511 kinnistute, hoonete ja ruumide
majandamiskulud 660.08103 Albu park 740.5512 rajatiste majandamiskulud
740.Pargis asuva trepi uuendamiseks
08105 Laste muusika- ja huvikoolid
278.5524 õppevahendid 278.Täiendav huvikoolide toetus on seotud lastega, kes õpivad huvikoolides
08109 Valgehobusemäe suusa- ja
puhkekeskus 500.- (See summa laekus
Kultuuriministeeriumilt Valgehobusemäe suusa- ja puhkekeskuses toimunud
Albu Sügisjooksu ja Tervisespordipäeva
kulude katmiseks
5525 kommunikatsiooni, kultuuri ja
vaba aja veetmise kulud 500.09110 Albu Mängutuba 1243.500 töötasu 800.506 tööjõukuludega kaasnevad maksud 270.5504 koolituskulud 173.- (koolituskulud, mis laekusid JOL-ilt)
09210 Ahula Lasteaed-Algkool 2196.5504 koolituskulud 255.-(koolituskulud, mis laekusid JOL-ilt)
5511 kinnistute, hoonete ja ruumide
majandamiskulud 1320.- (3 tuleukse
paigaldamiseks)
5514 info ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 255.- (Swedbanki
toetus)
5525 kommunikatsiooni, kultuuri ja
vaba aja veetmise kulud 20.- (Projekt
„Reipalt koolipinki“ saadud toetus)
5540 muud mitmesugused majandamiskulud 346.- (SA-lt KIK saadud
toetus projektile)

09212 Albu Põhikool 2361.5513 sõidukite ülalpidamise kulud
192.- (olümpiaadide osalemise transpordi toetus JOL-ilt)
5525 kommunikatsiooni, kultuuri ja
vaba aja veetmise kulud 250.- (Projekt „Reipalt koolipinki“ saadud
toetus 50.-)
Kultuurkapitali toetus Vilde ürituse
läbiviimiseks 200.5540 muud mitmesugused majandamiskulud 1919.- (SA-lt KIK saadud
toetus projektile)
09220 Gümnaasiumid kohamaks
5422.5524 õppevahendid 5422.- (Kohamaksude suurendamine koolides,
kus õpivad Albu valla lapsed)
20 6 Kohustuste vähenemine 500.2586 kohustuste tasumine 500.(laenude tasumine)
3. Lisaeelarvega vähendatakse kulusid 12 768 euro võrra järgmiselt:
01700 Intressikulud –4700.65018 intresside tasumine –4700.(Pangaintresside vähendamine seoses intresside vähenemisega võrreldes lepingutega)
09110 Lasteaedade kohamaksud 5290.5524 õppevahendid –5290.- (Kohamaksude vähendamine, kuna Albu
valla lapsi käib teistes omavalitsustes
vähem kui aasta algul)
09212 Põhikoolide kohamaksud 1741.5524 õppevahendid –1741.-(Kohamaksude vähendamine, kuna Albu
valla õpilasi õpib teiste omavalitsuste
põhikoolides vähem, kui aasta algul)
09221 Täiskasvanute gümnaasiumide
kohamaksud –1037.5524 õppevahendid –1037.-(Kohamaksude vähendamine, kuna Albu
valla õpilasi õpib täiskasvanute gümnaasiumites vähem, kui aasta algul)
Seletuskirja koostas:
Kalju Kertsmik,
Albu vallavanem

Talvine teede hooldamine
Käesoleval talvel on hooldatavad
teede piirkonnad ja lumelükkajad samad,
kes eelmisel aastal.
* Kaalepi, Seidla, Ageri ja osaliselt
Järva-Madise küla (I piirkond) – lumelükkamistöid teeb OÜ Ristiku Teravili,
kontaktisik on Toomas Krabi, telefon
5551 5963.
* Albu, Vetepere ja osaliselt Järva-

Madise ning Pullevere küla (II piirkond) – lund lükkab OÜ E. K. Partner
Grupp, kontaktisik on Ander Ambus,
telefon 5595 2653.
* Soosalu, Sugalepa, Mõnuvere,
Peedu, Lehtmetsa ja Mägede küla (III
piirond) – lumelükkaja on OÜ E. K.
Partner Grupp, kontaktisik on Ander
Ambus, telefon 5595 2653.

* Ahula, Neitla, Orgmetsa ja
osaliselt Pullevere küla ( IV piirkond) –
lund lükkab Arvi Rohusaar, telefon 501
5908.
Meie valda läbivatel riigimaanteedel
teostab talihooldustöid AS Järva Teed.
Järva maakonna riigiteede talihoolde
kohta saab ööpäev läbi infot telefonil 530
1690.

Nr. 11 (278) 8. jdetsember 2015

«KODUKAJA» 4

Kultuurisild Albu valla ja piirilinna vahel
Eesti on saanud väljarändemaaks
ajal, kui ka sisseränne on aina rohkem
eesti rahvas kõneainet tekitanud. Eriti
aktuaalne on teema just piirilinnas
Narvas.
Lohutuseks murelikele eestimaalastele võib meelde tuletada, et maarahva
hulk vähenes ka juba 154 aastat tagasi,
kui 1861. aastal leidis Albu vallast prohvet Maltsveti alias Juhan Leinbergi eestvedamisel Krimmi tee sadu järvamaalasi. Tol korral oli küll põhjuseks talupoegade ränkraske olukord baltisakslastest
mõisnike rõhumise all.
Nimelt karistati pärast mitmepäevast
alasti külmas-näljas hoidmist talupoegi
paremate elutingimuste nõudmise eest
Kukenoosi rehe juures 1. novembril
1861 nii, et paljud elu kaotasid. Ellujäänud otsustasid aga asuda küll jalgsi,
küll hobustel või meritsi pikale teekonnale Krimmi poolsaare stepialadele.
1904. aastal rändas sinna eestlaste eluoluga tutvuma ka Eduard Vilde. Võõrsiloleku tulemusena hakkas juba järgmisel aastal ehk 1905 ilmuma järjejutuna

Teatajas uus ajalooline romaan „Prohvet
Maltsvet“. Kaante vahele jõudis raamat
aga 1908. aastal.
Metsa- ja veekoguderikkalt Eestimaalt stepialadele jõudnud rändurid olid
silmitsi seatud tõsiasjaga, et edaspidine
elu tuleb ümber korraldada lagedal maaalal ilma vee- ning metsaandide ja -saadusteta.
Selle sündmuse tutvustamiseks sai
korraldatud ühine kultuurisild Albu
valla, eelkõige Albu mõisakooli ja TÜ
Narva kolledži vahel. Ajendiks veel ka E.
Vilde juubel. Käesoleva aasta suve lõpus
olid sündmusest osasaajaiks Eesti riigi
poolt välismaale eesti keelt ja kul-tuuri
õpetama saadetud inimesed ning Eesti
Instituudi rahvas.
Esinesid Albu Põhikooli õpilased,
vilistlased, õpetajad ning Narva kolledži
üliõpilased ja õppejõud.
Kukenoosi rehe ees tervitasid tulijaid
rehe omanikud Vello ja Helgi Altmets.
Jahedas rehealuses kõlas Pärdi muusika ja värelesid küünlaleegid. Katkendi
Vilde „Prohvet Maltsvetist“ esitas Albu

XIII võistulugemine
Hansenist Tammsaareni

Uus algus värskelt
huvi- ja noortejuhilt
Läbi elumere lainete on saatnud
head mälestused erakordselt mitmekülgsest ja õnnelikust lapsepõlvest
siin – Albu külas. See oli turvaline,
rõõmu täis paik, kus panustasid paljud
praegused Albu kooli õpetajad selleks, et jääda iseendaks ning teostada
ka kõige pöörasemad ideed. Tõepoolest, alles nüüd mõistan, kui tugev
alustala aidati konstrueerida väärtushinnangute kujundamisel.
Suur huvi avara maailma vastu ja
teadmistejanu viisid Tartu Ülikooli.
Kõrghariduse sain vene ja slaavi filoloogia erialal. Õpingud jätkusid Peterburi Riiklikus Ülikoolis, kus valmis ülikooli lõputöö. Huvi eri rahvuste ja kultuuride vastu kannustas
pidevalt kotti pakkima. Selleks, et
mõista, milles peitub inimese tasakaal, õppisin Hiina loodusteraapiat.
Õige pea mõistsin, kui oluline on
lapsepõlves kogetu ja õpitu, kui töötasin Rocca al Mare eralasteaias.
Albu valla huvi- ja noortejuhi
amet on loogiline jätk kõigele, mida
olen elus õppinud. Soovin oma
kodukoha noori julgustada olema
loov ning julge, et teostada ka kõige
absurdsemaid ideid. Just avaram
suhtumine ümbritsevasse annab tiivustust kujundada unistuste tulevik.

kooli vilistlane Rene Tammleht, muusi.kalise tausta lõi muusikaõpetaja Kaja
Kraav koos Albu kooli laululastega.
Lühiülevaate ajaloolisest taustast andis
allakirjutanu.
Albulaste esivanemate saatuseloo
lõpetas tõrvikutega mälestusretk Albu
kultuurimaja ees oleva mälestuskivi
juurde, kuhu jäid võbelema küünlad ja
tõrvikud, mälestamaks hukkunuid ja
Eestist lahkunuid. Albu noortekeskuses
oli kaetud teelaud. Narvalaste sõnul
mõistavad nad pärast kultuurisilla loomist eestlasi tunduvalt paremini.
1861. aasta 1. novembril aset leidnud
Albu veresauna mälestusürituse korraldamisele aitasid veel kaasa Õile Kalme,
Silvi Väinsalu, Maie Rambi, Claire Miljukova; asutustest Albu vallavalitsus,
Albu Põhikool, Valgehobusemäe suusaja puhkekeskus, Albu noortekeskus ning
Albu Toiduait. Rahaliselt toetas Kultuurkapitali Järvamaa ekspertgrupp.
Suur aitäh!
ENDA TRUBOK,
TÜ Narva kolledži õppejõud

Pakun noortele mitmekesist eneseteostuse võimalust erinevates eluvaldkondades. Eelkõige saavad
noored iga päev proovida huvitegevust ja otsida enda seast aktiivseid.
Silmaringi avardamiseks korraldame
väljasõite. Kohtume teiste noortega,
jagame aktiivselt kogemusi, et korraldada arendavaid üritusi. Jätkub
tihe koostöö koolide ja teiste valla
asutustega.
Selleks, et meie valla pered
oleksid tugevamad ja hoolivamad,
korraldame pereüritusi. Tulemas on
tuleviku tehnikale pühendatud esitlus, kus tutvustame ja näeme droone.
Jään huviga ootama koostööettepanekuid. Albu Noortekeskuse
facebooki lehelt leiab infot noorte
toimetamistest.
KRISTIINA OPRIŠTŠENKO,
huvi- ja noortejuht

Ootame kõiki kirjandushuvilisi nii üldharidus- kui ka kutse- ja kõrgkoolidest osa
võtma eesti suurkirjaniku loomingu võistulugemisest. Seekord toimub konkurss jaanuari
lõpu asemel 5. veebruaril maakondliku
emakeeleolümpiaadi tõttu meie traditsioonilisel võistlemisajal.
Eesmärk on populariseerida A. H. Tammsaare loomingut, anda õpilastele esinemis- ja
võistlemisvõimalusi ning arendada nende
lugemis-etlemisoskust. Võisteldakse neljas
vanuserühmas: V–VII; VIII–IX; X–XII kl ja
kutse- ning ülikoolide õppurid samaaegselt
erinevates ruumides. Loetakse peast kuni 5min pikkust katkendit kirjaniku loomingust.
Vanuserühmade võitjad võistlevad peapreemiale. Võitjad asetavad lilled Tammsaare
monumendi jalamile Järva-Madisel. Õpilastel
on võimalik giidi juhendamisel tutvuda A. H.
Tammsaare Muuseumiga Vargamäel ning
Albu mõisaga. Soovijail on võimalik ööbida
Valgehobusemäe spordikeskuses.
Õpilasi hindab 4 žüriid samaaegselt erinevates ruumides. Žürii esimeesteks on tuntud
näitlejad või lavastajad. Võitjaid oodatakse
Vargamäele Tammsaare mälestuspäevale ka
märtsi alguses.
Päevakava:
Kell 10 oodatakse huvilisi Tammsaare
Muuseumi Vargamäel, 11.00 registreerimine
Albu mõisas, 11.30 avamine, lõpetamine
orienteeruvalt kell 16.
ENDA TRUBOK
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Tegus õppeaasta algus Albu Põhikoolis
Esimese õppeperioodi lõpul oli
koolis 69 õpilast.
I ja II klass said tunnistused sõnaliste
hinnangutega. Tublid olid: I klassis Erki
Jalast, Anett Krasavin ja Rebeka-Liis
Põldpüü; II klassis Mari-Leen Talpas,
Keiti Kuusmann, Jasper Johannes
Paarmaa, Kaur Tammleht ja Cristian
Pent.
Hinnetele “5” õppisid: III klassis
Hirvo Rannu ja Maanus Udam; IV
klassis Grete Roos ja Karmen Tihane;
V klassis Õnnela Rodendau ja Mehis
Udam; VI klassis Anna Maria Praks ja
Kaarin Rannu; VII klassis Chris Oscar
Sommer.
“4” ja “5” olid tunnistusel: III klassis
Martin Hendrikson, Tristan Sander
Paarmaa, Chris Caspar Sommer ja
Romi Tammleht; V klassis Kristiine
Kiisküla ja Kristel Vürmer; VII klassis
Merit Kaasik, Brett Puppart, Marten
Saluste ja Kadi Tihane; VIII klassis
Anne-Mai Murakas, Ülar Kütismaa,
Cevin Pent ja Kert Tammleht; IX
klassis Maria Kraav ja Margen Peterson.
Oktoober ja november on koolis
olnud väga sisutihedad. Maakonnas on
toimunud õppeaasta esimesed võistlused
ja konkursid. Ettelugemispäeval esindas meie kooli Grete Roos. Etluskonkursil “Ellen Niiduga Midrimaale”
esinesid Eesti autorite kodu- ja pereteemaliste luuletustega nooremas vanuserühmas Romi Tammleht ja Martin
Hendrikson ning vanemas vanuserühmas Anna Maria Praks (1. koht) ja
Kaarin Rannu (2. – 3. koht). Võistlusel
“Järvamaa parim kaarditundja 2015”
osales Cevin Pent, kes saavutas 8. – 9.
klasside üldarvestuses 6. koha, kuid oli
oma vanusegrupis parim. Maakondlikul
inimeseõpetuse ainepäeval võistlesid
viktoriinis ja sotsiaalreklaamide esitamisega Õnnela Rodendau, Anna
Maria Praks, Kadi Tihane ja Chris
Oscar Sommer. Meie lapsed olid väga
tublid. Koos Paide Gümnaasiumi võistkonnaga jagati 2. – 3. kohta. Järvamaa
poistelaulupäeval olid edukad Martin
Hendrikson ja Ülar Kütismaa. Mõlemad poisid said oma vanusegrupis 2.
koha.
Sel aastal toimus neljas Priit Pärna
animafilmide festival. Meie koolist
võistles kaks gruppi. Koolinoorte konkursi peaauhinna said Anna Maria
Praks, Karmen Tihane, Kaarin Rannu ja Grete Roos joonisfilmi “Soki
seiklused” eest. Nende töö paistis silma
põhjalikkuse poolest: joonistatud oli üle
200 kaadri. Tublid olid ka teise filmi

autorid Kristel Vürmer, Romi Tammleht, Kristiine Kiisküla ja Õnnela
Rodendau. Konkursipäevale eelnes
Albu ja Ahula laste ühine animafilmide
tegemine nukufilmi lastestuudio töötajate juhendamisel. 5. novembril käis
festivali peakorraldaja Indrek Jurtšenko
koolis, et tänada nii osalejaid kui ka
juhendaja Kersti Liivakut ning kutsuda
lapsi järgmiselgi aastal osalema.
Aastaid on Väätsa kool korraldanud
Järvamaa maakoolide eduka õpilase
preemia konkursse. Seekord esitasime
konkursile Maria Kraavi kandidatuuri.
Maria on tihti esindanud kooli, kuna ta
on väga mitmekülgsete huvide, laia
silmaringi ja erinevate võimetega tüdruk. Lisaks headele tulemustele aineolümpiaadidel on ta paistnud silma
etluskonkurssidel ja võistulugemisel,
lauluvõistlustel ja omaloomingus. Ta
juhendab klassibändi ja õpetab noorematele kitarrimängu, on klassivanem
ja aktiivne õpilasesinduse liige. Helmi
Tohvelmani mälestuspäeval oli Maria
tunnustatute hulgas.
Osalemised projektides pakkusid
õpilastele võimalusi tegevusteks väljaspool klassiruumi. Jätkusid projekti
“Inimene ja keskkond – teekond Valgehobusemäelt tuhamägedele” tegevused.
Kaevandusmuuseumi külastasid VII –
IX klassi õpilased. Õppereisist tehti
fotosid, koguti materjale ja vormistati
blogi. Projektiga “Vilde Albus ja Albust”
meenutati koos Narva Kolledži üliõpilastega Kukenoosi rehes Eduard
Vilde juubeliaastal Albu veresauna ja
mälestati hukkunuid. Lühiettekandega
esines Enda Trubok, katkendeid “Prohvet Maltsvetist” esitas Rene Tammleht ja
laulsid Albu lastekoori lapsed. Algklasside õpilased said projekti “Aitan
lapsi” toetusel külastada teatrietendust
Rakveres. VIII klass võttis osa festivali
“Teater noorele vaatajale” üritustest.
Grupp meie kooli õpetajaid ja õpilasi
olid osalisteks Narva Kolledži projektis.
Nad viisid läbi töötubasid Virumaa
õpetajatele ja õpilastele, mille kaudu
tutvustasid meie rahvakultuuri.
Esimese veerandi lõpus toimus traditsiooniliselt lastevanemate üldkoosolek ja sügiskontsert. Kontserdil astusid

esmakordselt üles kooli bändid. Pilliõpe
on kogunud tuure ja noortekeskuse
aastapäeval esines juba neli erinevat
koosseisu. Mänguõhinat suurendas
ühine pilliõpiõhtu koos staabi- ja sidepataljoni sõdurpoistega, keda on külla
oodata ka vabariigi aastapäevaks. Muusikalist külakosti tõid taas Eesti kammermuusikud. Esimene kontsert oli
hõimurahvaste muusikast ja teisel
esinesid noored pillimehed, kes esitasid
suvelaagris õpitud palasid. Nende hulgas
olid meie õpilastest Maria Kraav, Kadi
Tihane ja Romi Tammleht.
Meie koolis tegeldakse järjepidevalt
õpilaste ettevõtlikkuse ja loovuse arendamisega ning karjäärinõustamisega.
Kontsentreeritumalt toimub see töö igaaastase majandus-, ettevõtlikkus- ja
karjääriõppekuu raames. Novembri esimene nädal viis õpilased mängulisse
ametite maailma. Õpilased uurisid ja
tutvusid erinevate valdkondade ametitega. Iga klass selgitas välja oma klassis
populaarsema ameti ja meisterdas sellest
skulptuuri. Parimad selgitas välja Rajaleidja komisjon. Nädala lõpus toimus
keskkonnaameti mängude päev.
9. – 15. novembrini toimus Järvamaa
ettevõtlusnädal. Selle käigus võtsime osa
JAK toetatud programmidest. Vanematele klassidele toimus ettevõtja Valeri
Homini külalistund, kus kuulati kohaliku
ettevõtja arenemise ja edu lugu ning
tutvuti Jäägri Villaga.
Kolmandal nädalal võtsid VIII ja IX
klass osa staabi- ja sidepataljoni lahtiste
uste päevadest Tallinnas, külastasid
innovatsiooni- ja ettevõtluskeskust Mektory ning tutvusid Ericsson Eesti AS-i
tegevusega. Õppereisi toetas Järvamaa
Arenduskeskus.
Majandus-, ettevõtlikkus- ja karjäärõppekuu lõpetasid meil Rajaleidja
spetsialistid, kes programmi “Tagasi
kooli” raames viisid VIII ja IX klassile
läbi nõustamise ja karjääriinfotunnid
ning tutvustasid noorematele läbi mängude karjäärivaldkonda ja majandusmaailma.
MAIE RAMBI,
Albu Põhikooli direktor
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Vargamäe muuseum
pakub tegevust
kõigile
Võib julgelt kuulutada: A. H. Tammsaare Muuseum Vargamäel on jõuludeks
valmis! Muuseum on valmis vastu võtma
külastajaid, kes on huvitatud, kuidas
eestlased vana kombe kohaselt jõule
pidasid. Programmijuht Kristi Kirss ja
teadur Siiri Kvell on kokku pannud programmi, kus tutvustame 19. sajandi lõpu
jõulukombeid ja -tavasid. Meisterdame
lihtsamaid jõulukaunistusi ning mängime lustakaid jõulumänge. Omakandi
rahvale pakume jõulumeeleolu 13. detsembril, mil on oodatud kõik perepäevalised. Alustame kell 12 meisterdamisega Karjatallis.
Muuseumi karjatallis on jaanuari lõpuni avatud fotograaf Julia-Maria Linna
autoportreede näitus „Kahel pool kaamerat“. Autori enda sõnul sündis fotoseeria kahe aasta vältel lihtsalt niisama,
oma lõbuks ilma konkreetse eesmärgita
ning tuli olla neli ühes – fotograaf, modell, stilist ja meigikunstnik.
2016. aastal on kaks olulist tähtpäeva
Albu valla ja Eesti kultuuri ajaloos. 30.
oktoobril täitub A. H. Tammsaare romaani „Tõde ja õigus“ I osa ilmumisest 90
aastat ning 30. augustil möödub 80 aastat
A. H. Tammsaare ausamba avamisest
Järva-Madisel. Neid juubeleid tähistame

väärikalt tõe ja õiguse aasta nime all.
Selleks puhuks oleme välja töötanud ka
spetsiaalse logo, mis saadab meie ettevõtmisi terve järgmise aasta.
Seoses juubeliaasta ürituste ettevalmistamisega külastasime juba 9. novembril koos vallavanem Kalju Kertsmikuga Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemiat. Arutasime, kuidas kaasata
aasta ringi tegevustesse tudengeid, kellega koos korraldada töötubasid, seminare ning tantsu-, laulu- ja sõnaetendusi.
Kindlasti kaasame ettevõtmistesse ka
Albu valla lapsed ja haridusasutused.
3. detsembril külastasid vallavanema ja muuseumi kutsel Vargamäed
Ugala teatri juht Kristiina Alliksaar ja
lavastaja Vallo Kirs, et arutada 2016.
aasta suvelavastust „Kõrboja Peremees“.
2016 aastat alustame muusemi traditsiooniliste programmidega – rahvamatk,
koostöös Albu Põhikooliga võistulugemine ning vallaga Tammsaare kirjanduspreemiate väljakuulutamine ja üleandmine. Kirjaniku mälestuspäeval, 1.
märtsil on lubanud lugejatega kohtuma
tulla lavastaja Urmas Lennuk, kes
räägib, kuidas A. H. Tammsaare looming
on teda kõnetanud. 14. mail on meil
Muuseumiöö eriprogramm „Öös on lai-

neid“. Lisaks tähistame ka suvistepüha
eesotsas Vetepere küla elanike ja Kaja
Kraaviga. Kui kevadperioodil vallutavad
meie muuseumi enamasti koolilapsed,
siis suvel korraldame meelelahutusüritusi kõigile meie külastajatele. Ühel
suvekuul soovime avada Vargamäel
nädalaks vabaõhukino. 30. augustil, A.
H. Tammsaare ausamba avamise 80.
aastapäeval plaanime rahva ette tuua
Tammsaare isklikku elu puudutava monoetenduse.
Lisaks on veel palju ettevõtmisi üle
Eesti, mida korraldame koos Tallinna
Linnamuuseumi A. H Tammsaare muuseumiga.
2015. aasta jooksul on A. H.
Tammsaare muuseumit Vargamäel
külastanud ligi 11 000 inimest, sealhulgas õpilasi peaaegu 80 koolist. Eriti
hea meel on tõdeda, et üha enam külastavad meie muuseumi vene koolid nii
Tallinnast, Narvast, Kohtla-Järvelt jm.
Kui soovite meie tegemiste kursis olla, külastage meie kodulehte www.tamm
saare.albu.ee ja FB lehekülge.
Kohtumiseni Vargamäel!
REELIKA RÄIM,
SA A. H. Tammsaare Muuseum
Vargamäel juhataja

Albu noortekeskus on tegutsenud 15 aastat
Albu noortekeskus tähistas novembris 15. aastapäeva. Noorsootööga on
meie vallas tegeldud kauemgi. Praegugi
võivad meie noored olla õnnelikud, et
nendele nii palju võimalusi antakse.
1999. aasta 1. detsembrist lisandus
rahvamajade ja koolide nn. mitteametlikule noorsootööle Albu valda ametisse
võetud noorsootöötaja, kelle eestvedamisel avati 2000. aastal esimene noortetuba. Vahvad noored tegid suvi otsa
remonti, et anda pruunile toale noor ilme
ja sügiseks oli see valmis – võisime pidulikult avada noortetoa. Läks mõni aasta
ja meile eraldati rahvamajast juba suuremad ruumid ning nendesamade aktiivsete noortega sai 2003. aastal loodud
MTÜ Albu Noortekeskus.
MTÜ loomine oli üks õige otsus,
juba õige pea oli meil võimalus taotleda
noortekeskuse ruumide arendamiseks ja
remondiks raha PRIAst. 2005. aasta sügisel said valmis uued avarad ja uhked
ruumid. Sisu tuli meil aga noortega koos
luua. Juba 2006. aasta novembris võisid
Ahula noored rõõmustada: PRIA ja Albu

valla toetusega said Ahula Algkooli
keldriruumid korda ja sealsetel noortel
oli oma noortekeskus. Tänaseks on Albu
Noortekeskuse ruumide tasuta kasutamise lepingud lõppenud. Taas on nii nagu
alguses – MTÜ liikmed toetavad vabatahtlikult noortejuhti ning on abiks, kus
vaja.
Tahaksin kogu südamest tänada neid
kes noori juhendavad ja nendega koos
küll tantsu-, küll laululaagreid korraldavad. Aitäh Kersti Liivak, Kaja Kraav,
Tiia Mänd, Tiina Kask, Claire Miljukova, Mare Kabel! Neid toredaid inimesi,
kes noortega koos tegutsemist vaid rõõmu leiavad on veel.
10. novembril toimus Albu Noortekeskuses suurejooneline aastapäevapidu. Noored on saanud keskuses juba 15
aastat trallida ja mõnusaid ideid teostada.
Juba hommikutundidel oli meie keskus
meeldivat saginat täis. Selle aasta MTÜ
suurprojekti vedas muusikaõpetaja Kaja
Kraav. Muusika-aastale kohaselt on
noored teinud palju muusikat ja kokku
pannud lausa neli bändi. Bändibuumist

alguse saanud muusikud seadsid seekord
noortekeskuses pillid mänguvalmis.
Veel viimased õhupallid lehvima, õhus
ongi juba tunda aromaatset kringlilõhna
ning pidu võiski alata. Külla olid kutsutud ka armsad sõbrad Ahulast ja
Amblast. Rõõmsaid noori oli kokku tulnud nii palju, et vaevu mahtusime oma
keskusesse ära. Lisaks meisterdamisele,
meeldivale muusikale saime ka nõrkemiseni tantsida. Oli kurb, et pidu sai läbi,
kuid noored said tiivustust tulevikuplaanideks. Kogu detsember on justkui
pidu – kõik on oodatud meisterdama
jõulukingitusi ja osalema jõululaadal.
Tulevikku piiludes soovime keskuses anda noortele võimaluse olla aktiivne
ideede teostamistel. Eelkõige on meie
lipusõnumiks mitmekülgsus: arendada
silmaringi erinevates valdkondades,
kohtuda teiste rõõmsate noortega. Siinkohal tahaksimegi noori julgustada –
PAKKUGE JULGEMALT IDEID JA
MUUDAME TULEVIKKU!
KRISTIINA OPRIŠTŠENKO,
AUNE SUVE-KÜTT
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Isadepäev
Ahulas
Sellel aastal tähistasime isadepäeva
5. novembril. Kutsutud oli kogu pere
ning ka vanaemad ja vanaisad.
Lasteaialapsed tervitasid oma vanemaid ja vanavanemaid väikese kontserdiga ja siis... tulid üllatuskülalised.
Nendeks olid Tapa Muusikakooli õpetaja
Martin Müller koos oma õpilase Randmar Tuulemäega (pildil) ja kaasas
niisugused pillid nagu karmoškad. Kui
õpetaja ja õpilane oma pillid lahti
tõmbasid, siis terve saal oli muusikat täis
– tundus, et orkester on kohale tulnud.
Mõnus oli kuulata tuttavaid muusikapalasid ja laule. Kui Randmar aga
Ummamuudu Kõnõtraati (”Ütle mulle
uma telefoni nummõr...”) laulma hakkas,
oli elevus väga suur. Üllatuseks oli kõigile see, et poiss oli pilli ainult aasta
õppinud ja nii ilusasti mängis. On ikka
andekaid ja tublisid lapsi!
Kontsert oli väga ilus ja üllatuslik.
MARIKA TAMTIK,
Ahula Lasteaed-Algkooli direktor

Albulased jagasid oma kogemusi
TÜ Narva kolledžis
6. ja 17. novembril toimusid
Narva kolledžis rahvakalendri
tähtpäevi tutvustavad kogemusvahetusseminarid nii Ida-Virumaa
õpetajatele kui ka õpilastele.
Albu Põhikooli õpetajad Kaja
Kraav, Kersti Liivak, Külli Pesti
ja raamatukogujuhataja Silvi
Väinsalu õpetasid töötubades
osalenutele regivärsilist rahvalaulu, rahvatantse, rahvuslikku
käsitööd ning värskendasid mälumängus rahvuslikku kultuurimälu. Õpilased esinesid Maria
Kraavi 8. klassi loovtööna valminud rahvakultuuriainelise eeska-

vaga.
SA A. H. Tammsaare Muuseum Vargamäel tutvustas programmi „Muuseum tuleb külla“,
kus Kristi Kirss ja Siiri Kvell
tutvustasid 19. sajandi II poole
elulaadi ja kombeid. Osalenud
said selga proovida vana aja
riideid, kraasida villa, tutvuda
rahvariietega ning osaleda viktoriinis vanade tööriistade teemal.
Osavõtjad töötasid hoogsalt
kaasa ning avaldasid tänu huvitavate ja kasulike koolituse eest.
ENDA TRUBOK

Pildil: Kristi Kirss ja Siiri Kvell Narvas koolitamas.

Nr. 11 (278) 8. detsember 2015

«KODUKAJA» 8
17. detsembril kell 13.00
Albu Mõisa Toiduaidas
VALLA EAKATE JÕULUPIDU

Sünnipäevad
detsembris
Marta Pesti
Valve Udu
Endel Kanter
Arnold Loorits
Õie Veskioja
Vahur Mölder
Õie Jõgise
Eha Altmets
Vello Altmets
Helgi Nork
Milvi Veelmaa
Galina Buko
Kalju Pennonen
Mihkel Alev
Avo Aali

92
87
84
82
80
79
76
74
74
74
71
70
65
65
60

Väike kontsert Albu Põhikooli
õpilastelt
Peomeeleolu pakuvad
SIRJE ja REIN KURG.

©Kuulutused © Teated
© Reklaam
Albu Lasteaed annab teada
Jõulupidu toimub kolmapäeval, 16.
detsembril algusega 17.30, kuhu on
oodatud ka kõik kodused lapsed. Hakake
salme, laule ja tantse õppima!

UUS VALLAKODANIK
LIISE UDAM
21. oktoober 2015
ELIISE JERVSON
20. november 2015
Õnnitleme vanemaid!

November Albu
lasteaias
oli üritusterohke ja huvitav. Kuu algas meil
kohe väga mehiselt. Tähistasime sel aastal
isadepäeva natuke teisiti. Kontsert toimus
ikka – kuidas siis muidu! Aga enne seda oli
meil külas toitlustusnõustaja, kes rääkis
tarka juttu ennekõike just laste toitumise
kohta. Aga teadjamateks said ka täiskasvanud, kellele anti head nõu ja pisikesi
näpunäiteid toidulaua mitmekesistmiseks.
Pärast toredate kinkide kinkimist isadele
hakkasime valmistama jäätist – tervislikku
ja eriti maitsvat. Nämma!
Juba järgmisel nädalal sõitsime koos
Ahula lastega Tallinnasse Mektory koolituskeskusesse, kus toimus ka vägev legomäng. Lastele pakuti innovaatilist jäätist,
mis ei tilgu.
Lastega joonistasime roboteid ka Robotexi joonistusvõistlusele. Nüüd ootame
tulemusi. Siis külastas meid klounionu Sam,
kes trikitas, võlus ja tegi nalja.
Kutsusime Albu koolist ka lapsi osalema, nii oli meid päris palju. Lapsed said
laheda õhupallist kingituse ja õues suurte
mullide mullitamise elamuse. Vargamäelt
saadud teatrielamus oli samuti vägev ja
hariv. Teater on alati tore, meile meeldib.
Nüüd ootavad meid ees jõulukuu müstilised ettevõtmised. Tulekul on jõulumaa,
võibolla jõuame veel kord ka teatrisse ja siis
juba jõulupidu.
Ja et natuke uude aastasse vaadata, siis
etteruttavalt võib ütelda, et veebruaris on
meid ees ootamas võimas kohtumine Estonia teatriga, täpsemalt balletietendusega.
Seega, meil on huvitav!
MARGE MIKSON

Kuidas pimeda ajaga leppida? Üks
mõte on küll. Tehke see aeg enda jaoks
eriliseks! Laske valgusel enda ümber
mängelda. Jooge sooja teed ja soojenege
ka ise. Ütelge iga päev vähemalt üks ilus
mõte või soov nii endale kui ka olulistele
inimestele enda ümber. Kui palju lahkeid
kodanikke saab olema pärast sellist
suhtlemist. Olge tublid ja terved, head
albukad!
Lehetoimkond

Veedame koos mõnusa jõulueelse
pärastlõuna!
Palume kindlasti registreerida 12.
detsembriks: Albu Raamatukogu 383
7767, Malle Lomp 509 6797
Transport: Orgmetsast 12.15,
Ahulast 12.20, Neitlast 12.25, Agerist
12.25, Seidlast 12.30, Kaalepist
12.30, Järva-Madiselt 12.35, Lehtmetsa ristilt 12.30, Peedult 12.35.
Transpordisoovist teatada registreerimisel.

Rõõm muusikast
29. oktoobril oli Albu raamatukogus
eakate kokkusaamine. Oli olnud päris mitu
tähtpäeva. Esiteks vanavanemate päev, raamatukogu päevad, terve aasta on kuulutatud
muusika-aastaks ja kohe-kohe oli tulemas
isade päev. Et õhtupoolik mõnusalt mööduks,
olid külakosti tooma tulnud Albu Põhikooli
kõige nooremad õppurid koos õpetaja Kaja
Kraaviga.
Kohal olid vallavalitsuse esindajad, et
Õile Kalmele üle anda tänukiri ja lilled
aastaid ühe pere tugiisikuks olemise eest.
Kokkusaamine jätkus mõnusa laulu ja
pillimänguga.
Kui laste laulud ja pillilood kuulatud,
jagas õpetaja Kaja pillid eakatele. Algul oli
neil küll väike kartus, et kas ikka tuleb viis
välja. Kõik olid väga tublid ja panid viisid
veerema. Kellele pilli ei jätkunud, need said
kaasa laulda. Mis pidu see ilma tantsuta on?
Kui õpetaja Kaja oli sammud ette näidanud,
läkski tantsuks.
Tänusõnad ja lilled pälvis ühendust
mitmel üritusel esindanud Edith. Tekstid
Edithile on kirjutanud Küllike. Aitäh ja
jätkugu kirjutamismõnu edaspidigi!
Lille ja sooja käepigistusega peeti meeles
sünnipäevalapsi. Pidu lõppes maitsvate
tortide söömise ja omavahelise jutuajamisega.
SILVI VÄINSALU,
Albu raamatkogu juhataja

AHULA LASTEAED-ALGKOOLIS
JÕULUPEOD
LASTEAIAL KOOS KODUSTE
LASTEGA neljapäeval, 17. detsembril
kell 17.30
KOOLIL reedel, 18. detsembril kell
17.30
ALBU ja AHULA MUUSIKARINGI
KONTSERT
17. detsembril kell 18.00
Albu mõisas
ALBU KOOLI
JÕULUPIDU
21. detsembril kell 16.00

14. detsembril algusega kell 13.00
Albu rahvamajas
JÕULULAAT
Kõik Albu valla elanikud, eriti noored valmistage lihtsad jõulukingitused,
jõulumaiused ja tulge peredega müüma
ning ostma.
Kes soovib müüa, palun registreerida
tel. 553 1758 (Kristiina)
Müüa või üürile anda 2-toaline korter
Kaalepis.
Tel 505 8007
Ostan põllumaad Albu vallas.
Janek, tel 5669 3751
Meie hulgast lahkunud
KONSTANTIN MADISON
OSVALD LIND
73402 Albu
Kontaktisikud: MARGE MIKSON,
ENE OTT kodukaja@albu.ee
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