Albu valla ajaleht
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Tasuta

15 ETENDUST: 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8. ja 9. juuli; 18., 19., 24., 25., 26., 27. ja 28. august.
Talgupäev Valgehobusemäel läks korda
7. mai üle-eestiline talgupäev tõi Valgehobusemäe suusaja puhkekeskusesse rohkearvuliselt töötegijaid. Kokku osales
32 talgulist. Nad korjasid ära prügi, mis oli radade äärde talve
jooksul kogunenud, valmistasid ette lillede istutamisalad,
parandasid staadioni aia ja parkla piirded, lõikasid võsa,
saagisid ja vedasid kuuri küttematerjali, parandasid
jõulinnaku, värvisid ära suusasilla ning puhkeala laua ja
aiapostid. Pärast söödi koos usbeki ploffi.
Tänan kõiki vabatahtlikke, kes andsid panuse keskuse
heakorra kujundamisel: Õnnela Rodendau, Aiki Jalakas,
Maarja-Garmeliina Ilm, Karoliina Tõnisson, Anni Jalakas,
Keitlin Jalast, Tiiu Kiilmann, Guido Ilm, Claire Miljukova,
Rasmus Ilm, Helena Ranna, Christina Rohi, Maiu Mäe, Meelis
Metso, Kristo Tarasov, Maria Kraav, Margit Liiva, Jan Erik
Praks, Aires Vichmann, Eha Arb, Jaanika Jalast, Kuldar Jalast,
Raido ja Annika Rohi, Marje Torn-Kirsipuu, Anelle-Riin
Kirsipuu, Jaan Kirsipuu, Rico Rohi, Peeter Taalkis, Janno
Hermann, Surat Pulotov! Südamlik tänu Teile suure töö eest!
KALJU KERTSMIK, talgujuht
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Vallavalitsuse istungitel
10. mai
1. Kinnisasja omandamine. Otsustati
esitada eelnõu volikogule kinnistu
(12901:001:0256) ostmiseks Riigi Metsamajandamise Keskuselt.
2. Albu valla 2015. aasta majandusaasta aruande kinnitamine. Otsustati
esitada eelnõu volikogule.
3. Ehitusloa väljastamine. Otsustati
väljastada ehitusluba.
4. Eduka pakkumuse väljaselgitamine ja hankelepingu sõlmimine. Otsustati sõlmida hankeleping OÜ-ga
Rakendusgeodeesia ja Ehitusgeoloogia
Inseneribüroo Männi väikekoha jalgratta- ja jalgtee detailplaneeringu ja ehitusprojekti koostamiseks.
5. Riigihanke „Seidla–Ahula kergliiklustee ehitamine“ pakkujate kvalifitseerimine, pakkumuste vastavaks tunnistamine ja eduka pakkumuse väljaselgitamine. Otsustati tunnistada edukaks
riigihanke „Seidla–Ahula kergliiklustee
ehitamine“ AS-i Järva Teed pakkumus
kui vastavaks tunnistatud pakkumuste
hulgast madalaim pakkumus.
6. Eluruumi üürileandmisest keeldumine. Otsustati eluruumi üürile mitte
anda.
7. Valla teedel liikluse ajutise piirangu lõpetamine. Otsustati lõpetada valla
teedel liikluse ajutine piirang.
8. Hooldaja määramine. Otsustati
määrata isikule hooldaja.
9. „Kodutunde” avaldus. Otsustati
võtta vastu protokolliline otsus esitatud
taotlust mitte rahuldada.
10. „Neste Harju Rally” 2016 taotluse läbivaatamine. Otsustati esitatud
taotlus rahuldada ning lubada korraldada

ralli etapp Albu v alla teel tingimusel, et
tee endine olukord taastatakse.
25. mai
1. Eakate tervisetoetuse määramine
ja maksmine. Otsustati määrata ning
maksta eakate tervisetoetust.
2. Hooldajatoetuse määramine ja
maksmine. Otsustati määrata ning maksta hooldajatoetust.
3. Hooldamise lõpetamine. Otsustati
hooldus lõpetada.
4. Valla eelarvest sotsiaaltoetuse
määramine ja maksmine. Otsustati määrata ning maksta valla eelarvest sotsiaaltoetusi.
5. Toimetulekutoetuse maksmisest
keeldumine. Otsustati keelduda toimetulekutoetuse maksmisest.
6. Toimetulekutoetuse määramine ja
maksmine. Otsustati määrata ja maksta
toimetulekutoetust.
7. Vajaduspõhise peretoetuse määramine ja maksmine. Otsustati määrata ja
maksta vajaduspõhist peretoetust.
8. Eduka pakkumuse väljaselgitamine ja hankelepingu sõlmimine. Otsustati tunnistada edukaks ning sõlmida
hankeleping OÜ-ga TKM Ehitus Ahula
Lasteaed-Algkooli rekonstrueerimiseks.
9. Eduka pakkumuse väljaselgitamine ja hankelepingu sõlmimine. Otsustati tunnistada edukaks ning sõlmida
hankeleping OÜ-ga Asker Insenerid
Seidla–Ahula jalgratta- ja jalgtee omanikujärelevalve teostamiseks.
10. Hankelepingu sõlmimine. Otsustati sõlmida hankeleping AS-iga Järva
Teed Seidla–Ahula kergliiklustee ehitamiseks.

Algab Seidla–Ahula jalgratta- ja
jalgtee ehitus
Siseministri 16. märtsi 2015 käskkirjaga kanti Seidla–Ahula
jalgratta- ja jalgtee kergliiklusteede kava reservprojektide nimekirja, mille kohaselt sai Albu Vallavalitsus õiguse esitada taotlus
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele jalg- ja jalgrattatee ehitamiseks. Albu Vallavalitsus korraldas hanked. Jalgratta- ja jalgteed
hakkab ehitama AS Järva Teed n in g omanikujärelevalvet teeb OÜ
Asker Insenerid.
Kogu projekti maksumus on 308 400 eurot, millest Albu valla
omaosalus on 15,5%. Ehitustöid alustatakse juuni alguses ning
lepingukohane lõpptähtaeg on 30. september 2016. Sellel aastal
ehitatava jalgratta- ja jalgtee pikkus on 2623 m ja tee laius 2,5 m.
Pärast ehitustöid on võimalik kergliigelda Kaalepist Ahula tehnoülevaatuse punkti juures asuva ristmikuni. Kogu Kaalepi–Ahula
valmiva tee pikkus on 3787 meetrit.
Pikemas perspektiivis on planeeritud jalgratta- ja jalgtee
ehitada Araveteni. Ambla vald plaanib sellel aastal alustada Aravete
ja KETE vahelise tee ehitamist ning viimaseks etapiks jääkski
KETE ja Ahula vaheline lõik.
TAEMAR PAI,
abivallavanem

11. Kasutusloa väljastamine. Otsustati väljastada kasutusluba.
12. Tee ehitusloa väljastamine. Otsustati väljastad ehitusluba.
13. Albu mõisa energiasäästumeetmete projekteerimise lihthanke korraldamine. Otsustati korraldada lihthange
Albu mõisa energiasäästumeetmete projekteerimiseks.
14. Katastriüksusele koha-aadressi ja
sihtotstarbe määramine. Otsustati määrata katastriüksusele koha-aadress ja
sihtotstarve.
15. Kinnisasja jagamisel moodustatavatele katastriüksustele koha-aadressi
ja sihtotstarbe määramine. Otsustati
määrata kinnisasja jagamisel moodustatavatele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed.
16. Kinnisasja jagamisel moodustatavatele katastriüksustele koha-aadressi
ja sihtotstarbe määramine. Otsustati
määrata kinnisasja jagamisel moodustatavatele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed.
17. Avalike ürituste korraldamine.
Otsustati väljastada avalike ürituste pidamise load.
18. Loa andmine riigihanke korraldamiseks. Otsustati anda luba OÜ-le
Albu Teenus (asutamisel) riigihanke
"Ahula, Kaalepi ja Seidla asulate ühisveevärgi- ja -kanalisatsioonisüsteemide
rekonstrueerimise II etapp" projekteerija
ja ehitaja leidmiseks.
26 mail volikogu istungit ei toimunud.

Vallavalitsuse töötajate puhkuste osaline ajakava
Abivallavanem Taemar Pai 27. juuni–8. juuli, 14.–27.
november, 27.–30. detsember
Sekretär- asjaajaja Ene Ott 28. juuni – 22. juuli
Pearaamatupidaja Külli Taalkis 13.–17. juuni, 11.–26.
juuli, 8.–16. august
Raamatupidaja Riina Lumiste 13.–17. juuni, 11.–24.
juuli, 15.–26. august
Maanõunik Helve Saar 13.–22. juuni, 11.22 .juuli, 8.–12.
august
Sotsiaal- ja lastekaitsenõunik Claire Miljukova 27. juuni
– 10. juuli, 25. juuli–7. august, 7.–11. november, 27.–30.
detsember
Keskkonnaspetsialist Kuldar Tammik 18.–31. juuli,
8.–17. august
Vallasekretär Andi Liblikman 22. august–4. september

Nr. 6 (284) 2. ijuuni 2016

«KODUKAJA»

Sotsiaal- ja lastekaitsenõuniku vastuvõtuajad ja -kohad
16. juuni
10.00–11.30 Ahula noortekeskuses
12.00–13.00 Kaalepi külatoas
15.00–16.30 Albu raamatukogus
14. juuli
10.00–11.30 Ahula noortekeskuses

12.00–13.00 Kaalepi külatoas
15.00–16.30 Albu noortekeskuses
11. august
10.00–11.30 Ahula noortekeskuses
12.00–13.00 Kaalepi külatoas
15.00–16.30 Albu noortekeskuses

Kuidas luua turvalist küla
18. mail toimus Albus turvalise küla arutelu. Selle eesmärk oli kokku tuua politsei,
pääste, valla esindajad ja külarahvas, et koos arutada, kuidas on parem ja turvalisem
elada oma külas. Albu külas elab 308 inimest. Külarahvas oli väga aktiivne ning
probleemid, millele hiljem koos lahendust otsima hakati, püstitati väga kiiresti. Toodi
välja viis probleemi: 1) alaealiste suitsetamine, alkoholitarbimine ja vandaalitsemine;
2) liikluskultuur; 3) vandalism; 4) politsei nähtavus; 5) konfliktid ja erimeelsused
kogukonnas.
Aaealiste suitsetamise, alkoholitarbimise ja vandaalitsemise vastu arvasid
külaelanikud saavat koduse järelevalve ja eeskujuga. Kogukond peab ise rohkem
hoolima, märkama ja ka reageerima. Vägivallatsejate mõjutamiseks kaasata
erialaspetsialiste. Pakuti välja, et tuleks vähendada alkoholireklaami, sest see võib
vähendada alaealiste alkoholitarbimist. Viimaseks pakuti välja šokiaresti/teraapiat.
Selleks tuleks küll teha seadusemuudatus.
Liikluskultuuri (lubadeta juhid, kiiruseületajad, ilma kiivrita sõitvad lapsed)
parandamiseks tuleb teha selgitustööd kodus, lasteaias ja koolis. Kui mingi etapp
vahele jääb, on rikkumised väga kerged tulema. Külaelanikud soovivad tihedamat
politsei järelevalvet. Eriti toodi välja, et eravärvides politseisõiduk on väga tõhus.
Kogukond peab ise rohkem märkama, reageerima ja teavitama politseid. Tasi
ristmikule tuleks uuesti teha kiirendusrada, mis varem seal oli.
Vandaalitsevate noorte talitsemiseks pakuti kohe välja, et rohkem politseid just
õhtusel. Kaameratest noorte kogunemiskohtades oleks ka palju abi. Lõhkumistest ja
vandaalitsemisest tuleks teavitada kindlasti politseid. Muidu politsei ei tea, et see Albu
külas probleemiks on. Luua naabrivale suurte majade juurde. Kohalike elanike seas
leida inimene, kes sooviks hakata abipolitseinikuks, et külas oleks inimene, kes oleks
asjadega kursis ja nädalavahetustel politseile abiks. Pakuti välja ka šokiteraapiat
(šokivangistus), mis isoleeriks vandaalitseja mõneks ajaks ühiskonnast. Pakuti ka
välja, et leida noortele rakendust ringi või laagrite näol. Need meetmed on juba
tarvitusele võetud, kuid tulemust ei ole andnud. Ringitunnid on pärast kooli, kuid
vandaalitsemine leiab tavaliselt aset õhtusel ajal. Tuleks suhelda lastevanematega ja
teavitada, mis nende võsukesed külavahel korda saadavad. Välja pakuti ka
lahenduseks töökasvatust. Vandaalitsejad tuleks tööle panna. Enda lõhutud asjad,
tuleks lasta neil ise ära parandada. Viimane lahendus oli vanematele nende laste poolt
tekitatud kahjude hüvitamine.
Neljandaks probleemiks oli politsei nähtavus külas. Tuleb suurendada politsei
ressurssi. Nädalavahetusel võiks politseipatrull külast läbi sõita ja näidata, et see on
olemas. Külasse oma abipolitseinik. Politseile tuleks raha tagasi anda, et saaks
koosseisu suurendada. Tuleks saata eravärvides patrull piirkonda just õhtusel ajal.
Valda tuleks luua mupo. Igast rikkumisest tuleks teatada lühinumbrile 112.
Viimaseks, viiendaks probleemiks olid erimeelsused ning konfliktid kogukonnas.
Lahenduseks pakuti välja suhtluskoolitusi, ümarlauda koos asjast puudutatud
isikutega.
Paide politseijaoskond tänab kõiki, kes arutelus aktiivselt kaasa lõid:
külaelanikke, Erik Raagi Aravete päästepiirkonnast, Albu valla sotsiaal- ja
lastekaitsenõunikku Claire Miljukovat ning politseinikke Priit Söördi ja Kadri Toomi.
MATI SEIRE,
piirkonnapolitseinik,
ennetus- ja menetlustalitus

XVIII KUNSTISUVI ALBU MÕISAS
29. juuni – 14. august
Sisustustekstiili näitus „VEER, SERV JA ÄÄR“
koostöös Eesti Tekstiilikunstnike Liiduga
Avamine 29. juunil kell 18.00

3

”Kallisaba Katla
akustiline aasta”
Taaskord näeb kolmapäeva õhtuti
suveseid mõnusaid kontserte Kallisaba
Katlas. Selle aasta sarja nimi on “Kallisaba Katla akustline aasta”.
Kontserdid toimuvad:
15. juuni kell 19 Hendrik Sal-Saller,
akustiline kontsert;
6. juuli kell 19 Estonian Voices;
10. august kell 19 Tanel Padar,
akustiline kontsert
Väravad avatakse kell 18.
Kohalikud saavad sisse sooduspiletiga 10 eurot. Pileteid saab osta Piletilevist ja Albust Malle käest, tel. 509
6797. Piletite arv on piiratud!
19. juunil Kallisaba Perepäev
(avatakse kell 11 Kallisabal).
See on koos Päästeametiga korraldatav kogupereüritus. Päästeamet viib läbi
2-tunnise veeohutuse programmi Valgehobusemäe tiigi ääres, kus igaüks saab
käe külge panna.
Lisaks:
Aleksei Turovski ning Anne Adams
programmiga „Laule ja lugusid loomadest“, politseikoerad, kauged külalised
Lõuna-Ameerikast – alpakad, töötoad.
Õhtu lõpetavad Kukerpillid meeleoluka kontserdiga.
Päeva pileti saab osta kohapealt:
perepilet 12 eurot (2 vanemat + 2last), 1
vanem ja lapsed 8 eurot, 1 vanem ja laps
6 eurot, 1 täiskasvanu 5 eurot, lapsepilet
2 eurot.
Küsimuste korral võtke julgelt
ühendust.
SIIM VAHER
Tel. 520 7423
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Järva-Madise
koguduse teated

Sünnipäevad
juunis
Lehte Kleitsman
Amanda Leidtorp
Elsa Erikson
Ilse Part
Milvi Orav
Ilmi-Laine Kleitsman
Helgi Mets
Helgi Reinok
Aleksei Tarassov
Ester Härm
Age-Li Liivak
Iivi Kaldmaa
Eevi Valgma
Reet Soitu
Anne Rannu
Guido Alasoo
Helgi Altmets

95
91
90
88
86
83
82
81
77
76
75
74
73
72
71
71
71

Albu lasteaia 18.
hooaja kevadpidu
„Pidu on alati tore. Peol saavad
kokku sõbrad. Seal lauldakse, tantsitakse
ja veedetakse mõnusalt aega.“ Nende
sõnadega algas Albu lasteaias 18. hooaja
kevadpeo kõne.
Meie pidu oligi tore. Peo perenaisteks olid meie vilistlased Mari-Leen ja
Grete. Saal oli täis lapsevanemaid ja
külalisi, õpetajaid ja lapsi.
Kui lapsed olid oma kava lõpetanud,
jäid lavale kooliminevad lapsed: Mia,
Karola, Lisandra ja Robin. Jah, nüüd
võisid kõik märgata, et nad ongi suureks
kasvanud. Lausa nii suureks, et lasteaed
kipub väikeseks jääma. Head kooliteed
teile.
Lapsevanemad on meid sel hooajal
mitmel korral üllatanud. Meeldivalt ikka! Nii teatripiletite, maasikate, arbuusi
kui vahukoorega – et meil veel magusam
ja maitseelamuslikum oleks. Ka sel peol
ei tulnud üllatustest puudu. Meie maja
personalile kingiti nimelised kruusid,
millel peal lapse ütlemine ja sees
teekotike. See oli väga armas!
Ja et me ikka kõik oma tegemised
saaksime jäädvustada, oli ühes kinkekotis fotokas. Lubame, et nüüd klõpsutame veel rohkem ja jagame neid hetki
teiega, kallid lapsevanemad.
Tühja kõhuga ei pidanud keegi koju
minema. „Rõõmupallide“ rühmas ootas
meid kõiki nägus ja maitsev lauake.
See oli ilus õhtu.
MARGE MIKSON

Järva-Madise koguduse diakon Rutt
Süvari on otsustanud alates 1. juunist
jääda ammu välja teenitud puhkusele
ning lahkuda meie koguduse teenistusest.
Rutt Süvari teenis Järva-Madise kogudust 8 aastat, asudes tööle 2007. aasta
sügisel, esialgu jagades tööd kahe koguduse vahel, teenides ka naistevanglat
kaplanina. Kahe koha vahel end jagada ei
olnud lihtne, aga hingehoiupagas, mille
ta sealt kaasa tõi, on tal aidanud hiljem
inimesi nende muredes toetada ning usku
jumalasse tugevdada.
Järva-Madise kogudus on väike.
Territoriaalse killustatuse tõttu on tihti
raske inimesteni jõuda ja see kõik võtab
aega. Rutt suutis seda. Aastatega on tema
ümber kogunenud kogudus, kes üheskoos korraldab nii koguduse igapäevaelu
kui ka kalmistute hooldamist.
Kogudus tänab Rutt Süvarit, kes on
teeninud Jumalat meie juures ning aidanud rasketel aegadel ja rõõmustanud
koos meiega õnnehetkedel.
EELK on kuulutanud välja konkursi
uue õpetaja/diakoni leidmiseks ja loodame, et koguduse ees seisab taas oma
õpetaja.

Ilus ja soe kevad on käes. Kohati ongi
juba nii soe, et tundub justkui suvi on
kohale jõudnud. Eks ta varsti ju hakkagi
uksele koputama. Loodus su ümber võib
ju võimas olla, aga puhkama peab ikka
ka. Muidu ei jõua ju nautida... Võta aeg
maha, hea albukas, ja naudi täiega!
Lehetoimkond

©Kuulutused © Teated
© Reklaam
Albu Lasteaed
puhkab 27. juunist 24. juulini. Uksed
avame taas 25. juulil. Siis ootame juba ka
uusi tulijaid!

Ahula raamatukogu
suletud 7. ja 8. juuni ning 10. juuni,
27. juuni–1. juuli, 19. juuli–12. august
Juhataja puhkusel ja koolitusel.

Albu raamatukogu
avatud juunis, juulis ja augustis:
esmaspäeval
11.00–19.00
teisipäeval
9.00–14.00
neljapäeval
11.00–19.00
reedel
9.00–14.00
suletud 27. juunist 1. juulini; 11. juulist
22. juulini ja1. augustist 19. augustini.
Töötaja koolitusel ja puhkusel.
*Sõidu- ja veoautode ning traktorite

JUMALTEENISTUSED suvekuudel
Jumalateenistused toimuvad erinevate õpetajate abiga iga kuu II ja IV
pühapäeval algusega kell 11.00. Ootame
kõiki teenistustest osa saama:
12. juunil,
19. juunil surnuaiapüha Uuel kalmistul,
26. juunil,
10. juulil,
24. juulil,
14. augustil surnuaiapüha Vanal kalmistul,
28. augustil.
Kalmistute ja koguduse asjaajamiste
küsimustele vastavad juhatuse liikmed
Triin Rannu (tel. 513 3969), triin.rannu
@gmail.com ja Aune Suve-Kütt (tel. 529
0763, aunesuve@gmail.com. Kõik kalmistutel toimuvad matused tuleb registreerida (nii urni-, kui tavalised tuleb
meilile registreerida ka siis, kui oma plats
on olemas). Palume hoida puhtust ja
korda kalmistutel – sorteerida prügi
(kõik plastprügi käib konteineritesse)!
Kiriklike matuseid viib läbi koguduse hooldajaõpetaja praost Teet
Hanschmidt.
Liikmemakse ja annetusi kogume
endiselt koguduse pangakontole:
EE451010702005325007

REHVIVAHETUSTÖÖD
*Kruusa ja killustiku ning vee

VEOTEENUS
*Multiliftkonteinerite

TELLIMINE
FIE Arvi Rohusaar
Albu vald, Orgmetsa küla
Tel. 501 5908
e-post: arvirohusaar@hot.ee
Ostan metsakuiva palki alates ladva
diameetrist 25 cm palkmaja ehitamiseks.
Vajaduse korral langetan ja vean ära.
Ilmar Udam, tel 5668 2777
Müüa lõhutud küttepuid (lepp).
Info tel. 522 4930
Meie hulgast lahkunud
VALVE UDU
VITALI ZELENKOV
73402 Albu
Kontaktisikud: MARGE MIKSON,
ENE OTT kodukaja@albu.ee
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