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Järva valla koosolekutel (4)
3. aprillil toimus Järva-Jaani vallamajas järjekorras neljas
Järva valla koosolek, kus ka seekord osalesid kuue ühineva
valla esindajad (vallavanemad ja volikogude esimehed) ning
vallasekretärid.
Sel korral oli koosolekul avateemaks infosüsteemi eVald
(Kohaliku omavalitsuse geoinfosüsteem) kasutamise tutvustus, mille esitas programmi arendaja Vello Solna. Ettekandja
sõnul on tegemist väga mitmekülgse tarkvaraga, mida saab
kohaliku omavalitsuse ametnik kasutada töös munitsipaalmaade, tänavavalgustuse, jäätmemajandusega, saab infot rahvastiku kohta jne. Programm võimaldab hallata maade munitsipaliseerimise protsessi (maade arvestus, katastriplaanide koostamine jne), salvestada ühes keskkonnas geodeetiliste mõõdistuste andmeid, jäätmeveolepinguid, annab infot kohaliku omavalitsuse territooriumil asuvate teede ja tänavavalgustuse
kohta. Osalejate ühine arvamus oli, et eVald on vajalik töövahend ning otsus oli see lähitulevikus kasutusele võtta.
Järgmisena esines lühikese ettekandega Arto Saar, kes andis
ülevaate 29. märtsil Tallinnas toimunud ühinevate omavalitsuste infopäevast. Seejärel olid suurema tähelepanu all teemad
tulevase Järva valla personaliga seoses.
Koosoleku lõpuks sai sõna Margo Hussar, kes informeeris
osalejaid 18. aprillil Nelijärve Puhkekesuses toimuvast Järva
valla ühisseminarist ning seejärel paluti kõiki osalejaid tutvuma
Järva-Jaani vallamajas asuvate tulevase Järva valla keskuse
tööruumidega.
18. aprillil toimus Nelijärve Puhkekeskuses Järva valla
ühisseminar, kus osalesid kõigi kuue ühineva valla kõik

ametnikud, vallavanemad ja volikogude esimehed.
Seminari eesmärgiks oli anda valdade töötajatele infot,
millises etapis ollakse Järva valla ühinemise eeltöödega, mis on
valmis ja mis teoksil, lisaks oli see ka võimalus vabas õhkkonnas üksteisega tutvuda. Osalesid ka kaks külalislektorit –
Paide linnasekretär Karin Tennison-Alev, kes rääkis ühinemise
juriidilise poole teemadel, ja Lääne-Nigula valla haldusjuht
Taivo Kaus, kes andis ülevaate kogemusest Risti, Taebla ja Oru
valla ühinemisel Lääne-Nigula vallaks. Mõlemad ettekanded
tekitasid küsimusi ning andsid hulgaliselt mõtteainet, kuidas
Järva valla ühinemist paremini planeerida. Seminaripäeva
lõpetas ühine õhtusöök.
22. mail toimus Koigi mõisas järjekorralt viies Järva valla
esindajate koosolek kuue ühineva valla esindajate osavõtul.
Kuulati ettekandeid töörühmade kokkusaamistest – vallasekretäride ümarlaua arutelust, mis toimus 16. mail. Ülevaate
andis Kulno Klein, noorsootööteemalise kohtumise kokkuvõtte
tegi Margo Hussar. Osalejad otsustasid, et tulevase Järva valla
dokumendihaldussüsteemiks saab programm DELTA, mis on
ka praegu viies omavalitsuses kuuest kasutusel. Viimase päevakorrapunktina juhtis Rait Pihelgas arutelu hangete (valla teede
pindamine, kaugküte jms.) teemadel ning Koeru vallaga
seonduvast.
Järgmine Järva valla esindajate koosolek toimub 19. juunil
Albu vallamajas. Et maikuu jooksul saavad kokku ühinevate
valdade sotsiaaltöö spetsialistid ja ka raamatupidajad, siis
nende kokkusaamiste tulemuste esitlemine ja arutelu kujuneb
koosoleku põhiteemaks.

Albu küla esmamainimise 735. aastapäevale pühendatud kokkutulek
8. juulil kell 12 Albu mõisa juures
ALBU KÜLAPÄEVA PROGRAMM
11.00–12.00 kogunemine ja registreerimine Albu mõisa
pargis
12.00 Kooli taidlusringide kontsert
Küla kogumiku esitlus
13.00 Mälestuspingi avamine Jaan Nõlvele
14.00 Seltskonlikud spordivõistlused pargis
15.00 Kontsert: Albu juurtega laulja Hanna Liina Võsa
koos saatjaga, mõisa trepil
16.30 Jututoad: kogume mälestusi minevikust ning ideid
ja mõtteid tulevikuks
20.00 Simman ansambliga "Tants'n'Trall", soojenduseks
mängib Albu rahvamuusikaansambel, vahepalad kohalikelt taidlusrühmadelt.
Läbi päeva:
* lastele lastehoid ja mängud lasteaia mänguväljakul;
* õpilastööde näitus koolimajas;

* küla ajaloo näituse avamine koolimajas, näitus
jääb Albu Rahvamajja püsinäitusena;
* Jäägri villa avab kohviku ja Tanksemäe Saffer pakub ka sooja
sööki.
Kohapeal registreerimisel on võimalik päeva programmi
toetada oma äranägemise järgi. Vihma korral on päevased
ettevõtmised mõisas ja õhtune simman Kukenoosi rehes.
Oodatud on kõik endised ja praegused Albu küla elanikud
ning kõik kes on ühel või teisel moel külaga seotud.
Korraldusmeeskond
RAHANDUSMINISTEERIUM

KÜSK

Kodanikuühiskonna
Sihtkapital
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Vallavolikogu istungil
20. aprillil

1. Ehitusseadustikust, planeerimisseadusest ja liiklusseadustest tulenevate ülesannete delegeerimine. Otsustati
määrusega delegeerida ehitusseadustikust, planeerimisseadusest ja liiklusseadustest volikogu pädevusse antud ülesanded vallavalitsusele.
2. Nõusoleku andmine isikliku kasutusõiguse seadmi-

seks munitsipaalomandis olevale maale. Otsustati anda
nõusolek isikliku kasutusõiguse seadmiseks munitsipaalomandis olevale maale kommunikatsioonitrasside ehitamiseks.
3. Loa andmine riigihanke korraldamiseks. Otsustati
anda luba riigihanke korraldamiseks.

Vallavalitsuse istungitel
10. mail
1. Valla teedel liikluse ajutise
piirangu lõpetamine. Korraldusega
lõpetati valla teedel ajutine liikluspiirang.
2. Albu Vallavalitsuse 4. oktoobri
2016.a korralduse nr 196 „Liiklusmärkide paigaldamine” osaline kehtetuks tunnistamine. Korraldus tunnistati osaliselt kehtetuks.
3. Liiklusmärkide paigaldamine.
Korralduse alusel paigaldatakse liiklusmärke.
4. Maa riigi omandisse jätmine
ning katastriüksustele koha-aadressi ja
siht-otstarbe määramine. Otsustati
jätta maa riigi omandisse ja määrata
kinnistutele koha-aadressid ja sihtotstarbed.
5. Katastriüksuse koha-aadressi
muutmine. Otsustati muuta katastriüksuse koha-aadressi.
6. Kinnisasjaga liitmiseks sobiva
maa erastamine. Otsustati erastada
kinnisasjaga liitmiseks sobiv maa.
7. Albu Põhikooli direktori ametist
vabastamine ja preemia maksmine.
8. Albu Vallavalitsuse 28.03.2003
määruse nr 6 „Munitsipaalkooli juhi ja
koolieelse lasteasutuse juhataja vaba
ametikoha täitmise konkursi kord”
muutmine. Otsustati vastavat korda
muuta.
9. Albu Põhikooli direktori vaba
ametikoha täitmiseks avaliku konkursi
väljakuulutamine. Otsustati kuulutada
välja konkurss direktori leidmiseks.
10. Albu Põhikooli direktori vaba
ametikoha täitmise konkursikomisjoni koosseisu kinnitamine. Otsustati
suunata eelnõu teisele lugemisele.
11. Albu valla lasteaedade ajutine
sulgemine suveperioodiks. Otsustati
sulgeda Albu Laste Mängutuba ajutiselt perioodiks 26. juuni. – 23. juuli
2017 ja Ahula Lasteaed-Algkooli
lasteaia osa perioodiks 24. juuli – 25.
august 2017.
12. Reservfondi kasutamine.
13. Ehitusseadustikust, planeerimisseadusest ja liiklusseadusest tule-

nevate ülesannete delegeerimine. Otsustati edastada volikogu määruse
eelnõu volikogule.
14. Loa andmine riigihanke korraldamiseks. Otsustati edastada volikogu
otsuse eelnõu volikogule.
15. Mäetõstuki ostmise ja paigaldamise riigihanke pakkuja kvalifitseerimine, pakkumuse vastavaks ja edukaks tunnistamine ning hankelepingu
sõlmimine. Sõlmida hankeleping
mäetõstuki ostmiseks ja paigaldamiseks riigihankel osalenud ainsa pakkujaga OÜ 3park.
16. Eluruumi üürile andmine.
Otsustati anda eluruum üürile.
17. Üldhooldekoduteenuse osutamine. Otsustati osutada eakatele üldhooldekoduteenust.
18. Nõusoleku andmine isikliku
kasutusõiguse seadmiseks munitsipaalomandis olevale maale. Otsustati
edastada volikogu otsuse eelnõu volikogule.
19. Informatsiooni jagamine. Vallavalitsuse liikmed jagasid informatsiooni.
12. mail
1. Eduka pakkumuse väljaselgitamine ja hankelepingu sõlmimine.
Otsustati sõlmida hankeleping OÜ-ga
IBG-Ehitus kunstlumetootmise süsteemi, mänguväljakute, soojaku, suusasilla, tõstukite ja suvise tuubiraja
paigaldamise omanikujärelevalve
teostamiseks.
2. Riigihanke „Tuubitõstuki ostmine ja paigaldamine“ hankelepingu
sõlmimine. Otsustati sõlmida tuubitõstuki ostmise ja paigaldamise hankeleping OÜ-ga Kessu.
23. mail
1. Abu Põhikooli direktori vaba
ametikoha täitmise konkursikomisjoni koosseisu kinnitamine. Otsustati
kinnitada konkursikomisjoni koosseis.
2. Avaliku ürituse pidamise loa
väljastamine. Otsustati väljastada load

avaliku ürituse pidamiseks.
3. Ehitusloa väljastamine. Otsustati väljastada ehitusluba.
4. Suvise tuubiraja ostmise ja paigaldamise riigihanke pakkuja kvalifitseerimine, pakkumuse vastavaks ja
edukaks tunnistamine ning hankelepingu sõlmimine. Otsustati sõlmida
hankeleping suvise tuubiraja ostmise
ja paigaldamise riigihankel osalenud
pakkujaga OÜ Kessu kui ainsa pakkujaga.
5. Avaliku ürituse pidamise loa
väljastamine. Otsustati väljastada load
avaliku ürituse pidamiseks.
6. Toimetulekutoetuse määramine
ja maksmine. Otsustati määrata ja
maksta toimetulekutoetust.
7. Vajaduspõhise peretoetuse määramine ja maksmine. Otsustati määrata ja maksta vajaduspõhist peretoetust.
8. Hooldajatoetuse määramine ja
maksmine. Otsustati määrata ja maksta hooldajatoetust.
9. Valla eelarvest sotsiaaltoetuse
määramine ja maksmine. Otsustati
määrata ja maksta valla eelarvest sotsiaaltoetust.
10. Eakate tervisetoetuse määramine ja maksmine. Otsustati määrata
ja maksta eakate tervisetoetust.
11. Hoolduse lõpetamine. Otsustati hooldus lõpetada.
12. OÜ Albu Teenus 2016. majandusaasta aruande kinnitamine. Otsustati kinnitada OÜ Albu Teenus 2016.
majandusaasta aruanne.
13. Albu valla 2016. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande
heaks kiitmine. Albu valla 2016. aasta
konsolideerimisgrupi majandusaasta
aruande kinnitamine. Otsustati aruanne heaks kiita ning edastada aruanne
kinnitamiseks volikogule.
14. Albu valla noorsootöö kvaliteedi hindamise komisjoni moodustamine. Otsustati arvata eelnõu vallavalitsuse päevakorrast välja.
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Valgehobusemäe keskus ehitab ja korraldab üritusi
Käesolev kevad on alanud SA-le
Valgehobusemäe Suusa- ja Puhkekeskus
hoogsalt ja tegusalt. Alates maikuust
käivad keskuses hoogsad ehitustööd,
mida toetatakse Euroopa Liidu fondidest. Praeguseks on suurem osa riigihankeid läbi viidud ning kooskõlastatud
ka EAS-iga.
Parajasti rajatakse rullsuusarada,
ehitatakse laste mänguväljakut, korvpalli- ja tenniseväljakut ning rannavolle
platsi. Rajama on hakatud täiendavat
kunstlumetootmise süsteemi. Ühe keerulisema tööna on suusasild tõstetud
uude asukohta, andes oluliselt juurde
ruumi mäele. Mäe kõrgust tõstetakse 2 m
võrra ning laskumisala pikeneb umbes
30 m võrra. Uude asukohta on rajatud
laste kelgu- ja õppenõlv. Alanud on
elektritöid: maa alla paigutatakse valgustatud suusaraja õhukaablid, uuendatakse ja kaasajastatakse mäe valgustust.
Lumerõngarada rajatakse uude kohta.
Mäele ostetakse uus mäetõstuk ja eraldi
tuubilift koos suvise tuubirajaga. Turvalisuse tagamiseks on projekteeritud nii
statsionaarsed kui ka hooajalised turvapiirded. Sügiseks viiakse Valgehobusemäe 2,5 km pikkune tee mustkatte alla,
mis parandab oluliselt liiklemistingimusi. Projekti „rosinaks tordil“ on
Valgehobusemäe vaatetorni valgustamine ja helindamine, mis teeb sellest
Järvamaa Eiffeli.
Praegu on keskuses töid tegemas
kolm ehitusfirmat. Vaatamata tõsistele
ehitustöödele, on keskuse töötajatel
käed-jalad töid täis, sest ürituste korraldamine ja klientide teenindamine ehitus-

Suusasilla tõstmine uude asukohta. Sild kaalub 13 ja kummagi otsa
vundamendiplokk 70 tonni.
töödega samal ajal pole lihtne. Tänavune
kevadine, suvine jasügisene hooaeg on
meile kõigile tõsine väljakutse.
Suuremad üritused, mis keskuse
abiga korraldati, oli maikuus Järvamaa
koolinoorte ohutuslaager „Kaitse end ja
aita teist!“, kus osales ligi 200 koolinoort. Meie korraldada oli ka kolmepäevane noortefoorum Balti riikide
üliõpilastele, lisaks veel matkade korraldamine Kakerdaja rabasse ja Rehessaare
suurkivi juurde. Tore on tõdeda, et meie
matka- ja jooksu- ning discgolfiradu
kasutavad aktiivselt paljude valla elanikud.
27. mail toimus keskuses Shimano
Rattamatk, kus osalejaid oli üle 100.

Suurim üritus on 3. juunil toimuv Estonian Cup Valgehobusemäe Rattamaraton, mis toob keskusesse üle 1000
ratturi. Meie ülesanne on leida ligi 100
vabatahtlikku, kes oleksid abiks maratonipäeval sekretariaadis, parklas, staadionil, toitlustamises, radade turvamisel
ja toidu-joogipunktides.
Loodan, et suudame kõige kavandatuga hakkama saada EAS-ile lubatud
tähtajaks.
Soovin valla rahvale peatset algavat
ilusat päikselist suve!
KALJU KERTSMIK,
SA Valgehobusemäe Suusa- ja
Puhkekeskuse juhataja

Noortemalev Albu vallas
Albu Noortekeskus pakub noortele suvel võimalust
sisustada oma aega kasulikult tööd tehes ning loomulikult
toimuvad lisaks tööle ka lõbusad vaba aja ühistegevused.
Koostöös Albu valla, Eesti Noorsootöö Keskuse ja Tammsaare
Muuseumiga Vargamäel pakutakse malevas tööd 13–26
aastastele noortele. Töölepingud sõlmib Albu vald ja
Tammsaare Muuseum. Malevat rahastab projektipõhiselt Eesti
Noorsootöö Keskus.
Maleva põhieesmärk on töökultuuri ja -harjumuse kujundamine. Toimub tööohutuse ja -seadusandluse tutvustamine ja
teadvustamine, kohaliku kultuuriloo ja pärandkultuuri
edasikandmine, keskkonnateadlikkuse tõstmine.
Malev töötab kahes vahetuses: I vahetus 12.–16. juuni, II
vahetus 7.–11. august. Noored saavad tööd teha Albu vallas:
Ahulas, Kaalepis, Järva-Madisel, Vargamäel. Planeeritud on
heakorrastus- ja haljastustööd, küttepuude ladumine, koristamine jpm.
Palume kõikidel malevlastel osaleda 12. juunil kell 9.00
Albu Noortekeskuses tööseadusandluse ja -ohutuse koolitusel.
Maleva töö vältel korraldatakse karjäärialane töötuba.
Malevas ei tee me ainult tööd, vaid osaleme ka huvitegevuses. Nii esimeses kui ka teises vahetuses korraldatakse palli-

mängud Ambla valla noortega. Mängime korvpalli, võrkpalli ja
noorte ettepanekul veel mõnda huvitavat populaarset pallimängu. Loomulikult toimuvad kohaliku ajalugu tutvustavad
matkad ja seiklusmängud. Täpsem ajakava on järgmine:
I vahetus: 12. juuni kell 9.00–10.00 meeskonnakoolitus
tööseadusandlusest ja -ohutusest.
13. juuni kell 13.30–15.00 korvpallivõistlus Albu Noortekeskuse palliplatsil.
15. juuni kell 13.00–15.00 seiklusmäng Albu ajaloost Albu
mõisa pargis.
II vahetus: 7. august kell 9.00 –9.30 vestlus-meeldetuletus
tööseadusandlusest ja -ohutusest, kell 13.30–15.00 võrkpallivõistlus Albu Noortekeskuse juures palliplatsil.
9. august kell 13.00–15.00 matk Albu valla radadel koos
lugudega.
28. augustil toimub kõikidele malevlastele väljasõit teaduskeskusesse AHHAA. Buss stardib kell 9.00 Ketest, peatused Ahula kool, Kaalepi pood, Järva-Madise bussijaam, Männi
teeots. Albu poe parkla, Lehtmetsaristi.
Noortemalevat koordineerib Kristiina Oprištšenko,
tel. 553 1758, noortekas@albu.ee
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Noortekeskuse tihe suvi
Kevadel on suurenenud laste tahe ise
üritusi korraldada. Võiks öelda, et on
puhkenud lausa omaalgatuslikke ideede
ja ürituste buum.
Meenutame, mida toredat olema
koos ära teinud. 8. aprillil külastasid
meediahuvilised noored Eesti Ringhäälingumuuseumi. Aprillikuus tegime Albu Noortekeskuses ajalehest loomingulisi töid. Noorte enda ettepanekul toimus
küpsetustöötuba. Koostasime meelepärase kerge menüü ja nautisime kokkamist. Noortel oli eelkõige soov osata ise
teha endale tervislikku toitu.
19. aprillil käisid Albu Põhikooli
noored Amblas ristsõnavõistlusel. Punktide arvestuses läks meil väga edukalt.
Suur tänu noortele, kes esindasid Albu
Põhikooli! 20. aprillil said noored osa
sportlikumast kevadest. Noortekeskuse
kõrvale tekkis kiirelt takistusrada ja
joosti nii, kuidas jõuti.
Albu Noortekeskuse südamekuu
liikumisüritus „Kevadine õues liikumine
on südamele hää!“ oli start õuemängude
hooajale. Kohale tuli kaheksateist osalejat. Albu mõisa pargis mängiti palli-

mänge ja toimus aarete jaht. Siinkohal
täname väga Brett Puppartit, kes aitas
pallimänge organiseerida ja oli ka
kohtunikuks.
Maikuus külastasime Roosna-Alliku
Noortekeskust. Noored veetsid koos
aega juttu puhudes ja mänge mängides.
Sõpruskohtumine lõppes meeldiva
tutvustava ringkäiguga kooli pargis. 1.
mail tutvustasid meediahuvilised noored
Leader-projekti „Noored meediakoolitusega aktiivseks kogukonnaliikmeks“
raames valminud ajalehte “Avastaja” ja
raadiosaadet „Kaksikud“.
12. mail korraldasid 9. klassi noored
disco. Suur tänu Cevin ja Elen Pendile
suurepärase disco organiseerimise eest!
23. ja 24. mail võtsid Albu Põhikooli
kaheksa noort osa „Kaitse end ja aita
teist!“ ohutuslaagrist. Meie noored olid
parimad Maanteeameti ja elektriohutuse
punktis. Noored teadsid täpselt ja kiirelt
ette näidata, kuidas peaksid lapsed autos
ohutult sõitma. Meeskond üllatas heade
teadmistega elektriohutusest, mida tuleb
nähtamatu elektri puhul tähele panna ja
mida ei tohiks teha.

Suvel toimub noorte töömalev 12.–
16. juunini ja 7.–11. augustini. Sealgi on
tulemas vajalikke ja huvitavaid üritusi
(vt. artiklit “Noortemalev Albu vallas”
eelmisel leheküljel).
19. juuni oodatakse Albu valla
edukaid õpilasi ja sportlasi vallavanemaga kohtuma ning pärast seda ekskursioonile Tallinna Teletorni.
Praegu on MTÜ-l Albu Noortekeskus käsil mitu projekti: Leaderi
rahastatud projekt „Noored meediakoolitusega aktiivseks kogukonnaliikmeks“;
Eesti Noorsootöö Keskuse rahastatud
projektid „Noortemalev 2017“ ning
„Füüsiline aktiivsus teeb aju erksaks ja
päeva rõõmsaks“. Meie Noortekeskus
toetab ka Albu Põhikooli projektide
läbiviimist.
Suvekuudel on Albu Noortekeskus
avatud vastavalt vajadusele. 17. juulist 6.
augustini ja 14.–27. augustini viibin
puhkusel, siis on noortekeskus suletud.
LÕBUSAT SUVE!
KRISTIINA OPRIŠTŠENKO,
Albu valla huvi- ja noortejuht

Albu noored kirjutasid ajalehe ja lindistasid raadiosaate
MTÜ Albu Noortekeskus eestvedamisel lõppes esimene
aasta projektist "Noored meediakoolitusega aktiivseks kogukonnaliikmeks" (toetus PRIA-lt, Leader-meede 1.4. "Kodukoha aktiivne ja ettevõtlik noor").
Õppepäevadel õppisid noored meedia toimimispõhimõtteid. Kohtumistel jagas ajakirjanik Birgit Itse näpunäiteid,
kuidas avalikult huvitavalt esineda, kuidas olla enesekindlam
jpm. Lõpptööna kirjutasid noored enda valitud teemadel
ajalehe “Avastaja”. Eesti Ringhäälingumuuseumi direktori
Juhan Sihvri juhendusel salvestati ja monteeriti noorte enda
tekstide põhjal raadiosaade „Kaksikud“. Raadiosaade on
järelkuulatav Kuma fm raadios (http://kuma.fm/uudised/uudis/
article/albu-valla-noored-tegid-raadiosaate-lisatud-saade/).
Õppepäevade tulemusena tekkis noortel ettekujutus
ajakirjanduses ja raadios toimuvast. Projektis osalejad oskavad
ennast paremini väljendada, on enesekindlamad ning julgemad.
1. mail tutvustasid noored kohalikule kogukonnale ajalehte ja
raadiosaadet. Siinkohal tahaksime noortega tänada Albu valla
vallavanemat Tiina Orastet, tänu kellele nägi ajaleht ka
suuremas tiraažis trükivalgust. Loomulikult suur tänu
kohalolnutele!
Kadi Tihane märgib, et teekond ideest teostuseni oli tore ja
samas ka lõbus. Suurimaks õppetunniks pidas ta seda, et kõik ei
tule nii lihtsalt kui võiks loota. Asjad võtavad aega ja vajavad
pingutamist, selle nimel, et tulemuseni jõuda. Anna Maria
Praks lisab, et aega võttis, aga asja sai. Kogu raadiotoimetus
pidi valima sobiva muusika, otsima huvitavaid fakte, mõtlema
saatejuhi teksti. Montaaž sai lõplikult valmis. Lõpptulemus oli
midagi erilist. Greteliis Elmik meenutab, et saate montaaž
võttis kaua aega. Õpitu aitab inimestega paremini ja julgemalt
suhelda ning olla tähelepanelikum ümbritseva suhtes. IngeriHelena Kakko kõneles, kui huvitav oli kohalike noortega
koostööd teha. Kindlasti tulevad saadud teadmised kasuks
tulevikus, kui on vaja kirjutada artiklit või avalikult esineda.

Mariin Elmik märkis, et ajalehte koostades peab palju detaile
meeles pidama. Ajalehe kokkupanek oli aega nõudev. Kaarin
Rannu avastas põnevusega monteerimismaailma. Ikka ja älle
rasketel momentidel meenutas ta Birgit Itse õpetlikku lauset, et
valesid vastuseid ega küsimusi pole olemas.
Sügisest jätkuvad meediahuviliste noorte kohtumised.
Järgmisel õppeaastal tutvuvad noored televisooni põneva
maailmaga.
Suur aitäh Birgit Itse, Greteliis Elmik, Ingeri-Helena
Kakko, Anna Maria Praks, Kaarin Rannu, Mariin Elmik, Kadi
Tihane ajalehe ja raadiosaate eest!
KRISTI KIRSS, projektijuht
KRISTIINA OPRIŠTŠENKO,
Albu valla huvi- ja noortejuht
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Noored, tulge
suvel lustima!
MTÜ Albu Noortekeskus taotles Eesti Noorsootöö Keskuselt
toetust projektile „Füüsiline aktiivsus teeb aju erksaks ja päeva
rõõmsaks“. Saime toetuse ning
oleme ühtteist ka teostanud.
Projekti eesmärk on tuua noored interaktiivsest maailmast kehaliselt aktiivsesse tegevusse.
Noortekeskus korraldas küsitluse
ning lähtudes noorte soovidest
koostati soetatavate vahendite loetelu. Spordivahenditega luuakse
noortele tingimused omaalgatuslike tegevuste ja programmide
organiseerimiseks. Noored on teinud ettepaneku korraldada liikumismänge. Planeeritud on küladeja klassidevahelised turniirid.
Praeguseks on noortekeskuse
päevi näinud piljardilaud renoveeritud ning soetatud piljardikuulid
ja -kiid. Aktiivselt on käimas
piljarditurniir, kuhu on oodatud
osalema kõik huvilised. Tüdrukud
ja poisid võistlevad eraldi arvestuses. Turniir kestab seni, kuni
jätkub osalejaid.
Planeeritud on ka lauatenniseja pallimängude turniirid.
Kohaliku aktiivse ettevõtja
eestvedamisel on planeeritud Albu
kooli lähedusse discgolfi rajad.
Sellega seonduvalt soetab Albu
Noortekeskus discgolfi kettad. Nii
saavad kohalikud noored õppida
discgolfi mängima ning loomulikult on kõigil võimalik ka discgolfi vahendeid laenutada.
Käivad noorte omaalgatuslikud treeningud ja võistlused. Külade- ja naabervaldade vahelised
mängud toimuvad juunist augustini.
OOTAME NOORI, ET PANNA PAIKA TURNIIRIDE TÄPNE AJAKAVA!
ALBU VALLA NOORTE ja
KRISTIINA OPRIŠTŠENKO
ideed kirjutasid projektiks
AUNE SUVE-KÜTT
ja CLAIRE MILJUKOVA
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Sünnipäevad
juunis
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
Peeter Piigert
Reet Kaljula

UUS VALLAKODANIK
ANNABEL ILM
17.05.2017
Õnnitleme vanemaid!

92
91
89
87
84
83
82
78
77
76
75
74
73
72
72
72
65
60

18. juunil kell 11.00 uuel kalmistul
kalmistupüha.
Pärast surnuaiapüha kell 12.30 JärvaMadise kirikus Pille Lille Muusikute
Fondi kontsert sarjast "Hingemuusika".
Pille Lill (sopran), Oliver Kuusik (tenor),
Tatjana Lepnurm (harf). Kavas: Caccini,
Vivaldi, Händel jt
Korjandus vabaannetusena oreli
renoveerimiseks!

Taas on avatud
kasutatud asjade tuba Kaalepis

Kollane! Täitsa kollane! Võililled.
Lõpuks ometi. Selle aasta kevadel on
isegi võilillede üle kõigil hea meel. Mis
kevad see muidu on, kui värske rohelise
kõrvalt puudub kollane. Niisiis! Imelist
kevadet kõigile!
Lehetoimkond

©Kuulutused © Teated
© Reklaam
Albu Lasteaed
töötajate puhkuste ajal suletud 26.
juunist 23. juulini. Oleme avatud alates
24. juulist kell 7.00 – 18.00.

Albu raamatukogu avatud:
esmaspäeval
teisipäeval
kolmapäeval
neljapäeval

12.00–19.00
10.00–17.00
10.00–17.00
10.00–17.00

10. juulist 21.juulini ja 31. juulist 18.
augustini raamatukogu suletud. Töötaja
puhkusel.
laupäeviti kella 11.00 – 13.00, kokkuleppel ka muudel aegadel aadressil:
Kaalepi 41–5 (poe poolt esimene maja).
Olete oodatud uudistama. Võtame ka teie
pakutavaid asju (puhtad ja terved) vastu.
Lisanformatsiooni ja edasisi lahtiolekuaegu saate küsida tel. 5802 8399.

Ahula raamatukogu
Alates 1. juulist Järva-Madise laenutuspunkt suletud. Ahula raamatukogus
algab remont 1. juulil. 29. juunist 14. juulini laenutamine Ahula noortekeskuses.
17. juulist 4. augustini olen pukusel.
*Sõidu- ja veoautode ning traktorite

REHVIVAHETUSTÖÖD
*Kruusa ja killustiku ning vee

VEOTEENUS
*Multiliftkonteinerite

TELLIMINE
FIE Arvi Rohusaar
Albu vald, Orgmetsa küla
Tel. 501 5908
e-post: arvirohusaar@hot.ee
Müüa heas korras jalgratas, sobib 6 –
11 aastasele poisile või tüdrukule.
Täpsem info 522 9760
Müüa lõhutud küttepuud pikkusega
50 cm, poolkuiv lepp. 28–30 eurot laotud
ruum koos kohaletoomisega Kaalepist.
Tel 5669 3751, janeksrd@gmail.com
Meie hulgast lahkunud
LEHTE KLEITSMAN

Kohalik Albu ettevõte on huvitatud
* kasvava metsa raieõiguse, ümarmaterjali ja hakkematerjali ostust.
* Pakume harvendus- ja lageraie ning võsa ülestöötamise teenust.
* Müüme küttepuitu.
Mark Ubaleht, tel. 5332 7568 mark.ubaleht@gmail.com
Heikki Ubaleht, tel. 5148238 heikki.ubaleht@metsagroup.com

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