Albu valla ajaleht
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Ühinemisläbirääkimiste hetkeseis
Tänaseks on ühinemisläbirääkimiste laua taga 7 valda
(Albu, Ambla, Järva-Jaani, Koeru, Kareda, Koigi ja
Imavere). Kõik vallad on nimetanud omapoolsed esindajad
läbirääkimiste komisjoni ning moodustatud on teemakomisjonid. Koeru, Kareda, Imavere ja Koigi vald peavad
läbirääkimisi veel ka mõne teise omavalitsusega, kes on
neile teinud ettepaneku ühinemiseks. Loodetavasti on mai
lõpuks selge, kes kellega läbirääkimisi pidama jääb ja
tulevikus ka ühineda kavatseb. Roosna-Alliku otsustas
läbirääkimisi pidada Paide linna ja vallaga.
Albu Vallavolikogu poolt on meie valla esindajad
läbirääkimistel Jüri Kommusaar, Marika Tamtik, Aare
Kabel, Ester Valdvee ja Kalju Kertsmik. Ees ootavad tõsised
arutelud järgmistel alljärgnevatel teemadel:
1. Valitsemise struktuur ehk teisisõnu, kus hakkab
asuma uue valla keskus, kas moodustatakse üks valimisringkond või mitu, millised teenused peaksid olema
kättesaadavad senistes vallakeskustes või suuremates
külades ning millised teenused peaksid olema uue valla
keskuses.
2. Erinevate teenuste arendamine. Siin on olulisemad
küsimused, millised on teenused, mis vajaksid praegu
arendamist ning mis on paljudes valdades katmata, millised
erasektori poolt pakutavad teenused tuleb kindlasti tagada,
milliseid spetsiifilisi erinevusi tuleb arvestada, et tagada
ühinenud vallas ka hajaasustusega külades teenuste
kättesaadavus, milliseid muudatusi on vaja teha ühis- ja

õpilastranspordi korraldamises
3. Investeeringud ja arendusprojektid. Siin on
olulisemad küsimused, mis võiksid olla piirkonnaülesed
ühisprojektid ja investeeringud, missugused on üksikute
valdade prioriteetsed investeeringud lähema nelja aasta
jooksul, kuidas nähakse ettevõtluskeskkonna arendamist
ühises vallas ja mida teha, et tuua ühinenud valda juurde uusi
elanikke ja ettevõtteid ning kuidas turundada ühinenud
valda.
4. Külaliikumine, kogukonnad ja kodanike kaasamine. Siin on olulisemad küsimused, kuidas kaasata
ettevõtjad, kolmas sektor ja kogukonnad uue valla
juhtimisse, millised võiksid olla külavanemate õigused ja
kohustused, kuidas motiveerida kogukondi, milliseid
positiivseid praktikaid saab mujalt üle võtta, kuidas on
mõistlik korraldada uues vallas kultuuri- ja sporditeenuseid.
Järgmine suurem läbirääkimiste komisjoni koosolek
toimub 4. mail Koerus. Kui komisjon saab juba mingi
ülevaate eespool toodud küsimuste ja teemade aruteludest,
oleks väga teretulnud antud küsimustes kaasa rääkima ka
kõik asjast huvitatud vallaelanikud. Anname teada
toimuvast ümarlauast valla kodulehe ja facebooc´i kaudu.
Küsida võib ka vallakantseleist. Suure tõenäosusega toimub
see pärast 20. maid.
KALJU KERTSMIK,
Albu vallavanem

Laste lauluvõistlus
17. aprillil kogunesid Albu mõisa saali suured ja väikesed särasilmsed laululapsed.
Esinejaid tuli kokku 30.
Esimestena said oma laulud ette kanda kõige pisemad
laululapsed, kes olid väga
tublid ja võlusid publikut.
Pärast neid oli järg suuremate
laste käes.
Žüriil oli raske otsuseid
teha, sest esinemised olid
kõik head. Tuli teha valik ja
piirkondlikule võistlustele
saadeti:
5–7 aastastest Grete Marleen Anton, Laura-Liis Sommer ja Daniel Purk (pildil);

8–10 aastastest Kaarel Elmik, Anett Krasavin ja Romi
Tammleht;

11–13 aastastest Õnnela
Rodendau, Grete Roos ja Heleriin Gunin;

14–16 aastastest Kaarin
Rannu, Geirid Saame ja Ülar
Kütismaa.
Aitäh teile, laululapsed,
toreda kontserdi eest ja eriti
suured tänud juhendajatele
Kaja Kraavile, Pille Väisanenile, Reet Kaljulale ja Sirje
Graubergile.
Piirkondlik võistlus toimus 24. aprillil Aravete
Keskkoolis.
Meie valda esindab maakondlikul lauluvõistlusel Õnnela Rodendau.
Edu talle!
Lapsevanem
SIRLE GUNIN

«KODUKAJA» 2

Nr. 5 (283) 5. imai 2016

Vallavolikogu istungil
21. aprill
1. Vee-ettevõtja määramine ja tema tegevuspiirkonna
kinnitamine. Otsustati määrata vee-ettevõtjaks OÜ Albu
Teenus (asutamisel) ja kinnitati tegevuspiirkond.
2. Maa munitsipaalomandisse taotlemine. Munitsipaalomandisse taotleti Järva-Madise külas asuvad Järva-Madise
kõrtsi ja Parkla maaüksus.
3. Albu valla 2016. aasta 1. lisaeelarve. Lisaeelarve kinnitati
määrusega nr 6.
4. Albu valla arengukava 2011–2019 muutmine. Arengukava muutmine kinnitati määrusega nr 7. Muudeti arengukava

pealkirja.
5. Albu valla eelarvestrateegia muutmine. Eelarvestrateegia
muutmine kinnitati määrusega nr 8. Muudeti eelarvestrateegia
pealkirja.
6. Projekti „Valgehobusemäe Suusa- ja Puhkekeskuse II
etapp“ omafinantseeringu tagamine. Otsustati garanteerida
omafinantseering summas 213 000 eurot projekti elluviimiseks.
7. Vallavanema puhkusele lubamine. Vallavanem lubati
puhkusele ajavahemikul 9.–20. mai 2016.

Vallavalitsuse istungitel
5. aprill
1. Enampakkumise tulemuste kinnitamine. Kinnitati 21. märtsil 2016
toimunud avaliku suulise enampakkumise tulemus korteriomandi Kopli-2
müügiks.
2. Hajaasustuse programmi taotluste
hindamiskomisjoni moodustamine ja
koosseisu kinnitamine. Moodustati
„Hajaasustuse programmi“ taotluste
hindamiskomisjon ja määrati valdkondade prioriteetsus.
3. Lisatasu maksmine. Maksti
lisatasu ühele töötajale täiendavate
tööülesannete täitmise eest.
4. Albu valla eelarvest kultuuri-,
spordi-, külaelu- ja noorsootööalaseks
tegevuseks toetuste määramine. Määrati
tegevustoetus 8 taotlejale.
12. aprill
1. Projekti „Valgehobusemäe Suusaja Puhkekeskus II etapp“ omafinantseeringu garanteerimine. Esitati volikogu otsuse eelnõu volikogule.
2. Albu valla arengukava 2015–2019
muutmine. Esitati volikogu määruse
eelnõu volikogule.
3. Albu valla eelarvestrateegia kinnitamine. Esitati volikogu määruse
eelnõu volikogule.
4. „Harju Rally“ 2016 taotluse
läbivaatamine. Otsustati mitte anda
nõusolekut korraldada Mägede ja Vetepere külas asuvatel teedel autospordivõistlus „Harju Rally“ 2016.
5. Kinnisasja jagamisel moodustatavatele katastriüksustele koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine. Nõustuti
Peedu ja Albu külas katastriüksustele
koha-aadresside ja sihtotstarbe määramisega.
6. Maa munitsipaalomandisse taotlemine. Esitati volikogu otsuse eelnõud
volikogule.

7. Tee ehituslubade väljastamine.
Otsustati väljastada Albu vallale teeehitusluba Lehtmetsa ja Mägede külas
Valgehobusemäe tee ümberehitamiseks
ning Valgehobusemäe rullsuusaraja rajamiseks.
8. Seidla–Ahula kergliiklustee ehitaja leidmiseks riigihanke korraldamine.
Otsustati korraldada riigihanke e-hange
Seidla–Ahula kergliiklustee ehitaja leidmiseks.
9. Kasutusloa väljastamine. Väljastati kasutusluba laiendatud elamu kasutamiseks.
10. Vee-ettevõtja määramine ja tema
tegevuspiirkonna kinnitamine. Esitati
volikogu otsuse eelnõu volikogule.
11. Vallavalitsuse hallatava asutuse
„Teenus“ lõpetamine. Arutati asutuse
lõpetamist.
12. Spordiklubi Vargamäe taotluse
läbivaatamine. SK Vargamäe kasutusse
anti tasuta maa-ala spordilinnaku rajamiseks.
14. aprill
1. Enampakkumise tulemuse kinnitamine. Kinnitati 11. aprillil 2016 toimunud avaliku suulise enampakkumise
tulemus Orumaja müügiks.
2. Ehituslubade väljastamine. Väljastati ehitusluba Valgehobuse kinnistule
suusasilla ümberehitamiseks ja põhinõlva tõstuki püstitamiseks.
3. Albu valla 2016. aasta 1.
lisaeelarve. Esitati määruse eelnõu volikogule.
22. aprill
1. Vara otsustuskorras kasutusse
andmine. MTÜ RR Suusaklubi kasutusse anti tasuta Albu rahvamaja keldri
üks ruum.

26. aprill
1. Kinnisasja jagamisel moodustatavatele katastriüksustele koha-aadressi
ja sihtotstarbe määramine. Nõustuti
Kaalepi külas asuva kinnistu jagamisega
ja määrati katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed.
2. Katastriüksusele koha-aadressi ja
sihtotstarbe määramine. Määrati JärvaMadise külas asuvatele munitsipaalomandisse taotletava maa-ala koha-aadress, sihtotstarve ja maksustamishind.
3. Valla teedel liikluse ajutise piirangu lõpetamine. Eelnõu lükati edasi
järgmisele istungile, liikluse piirangut ei
lõpetatud.
4. Eakate tervisetoetuse määramine
ja maksmine. Määrati tervisetoetus
neljale eakale.
5. Eakate tervisetoetuse maksmisest
keeldumine. Otsustati mitte maksta
ühele inimesele eaka tervisetoetust.
Eaka tervisetoetust makstakse 70-aastastele ja vanematele inimestele, taotleja
oli aga noorem.
6. Hooldajatoetuse määramine ja
maksmine. Määrati toetus 11 inimesele.
7. Valla eelarvest sotsiaaltoetuse
määramine ja maksmine. Täiendavat
sotsiaaltoetust määrati 3 inimesele.
8. Toimetulekutoetuse määramine ja
maksmine. Määrati toetus 15 inimesele.
9. Toimetulekutoetuse maksmisest
keeldumine. Keelduti toetuse maksmisest 1 inimesele.
10. Vajaduspõhise peretoetuse määramine ja maksmine. Määrati 2 perele
vajaduspõhist peretoetust.
11. Tänukirja andmine. Otsustati anda tänukiri Rutt Süvarile.
12. Ehituslubade väljastamine. Väljastati ehitusluba Valgehobuse kinnistule
korvpalliväljaku, rannavolle jalaste
mänguväljaku püstitamiseks.
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Toetused edukatele õpilastele ja sportlastele
Eduka õpilase ja noorsportlase toetust
makstakse riikliku rahvastikuregistri andmetel Albu vallas elavatele isikutele.
Toetuse saamiseks esitab taotleja Albu
Vallavalitsusele taotluse, milles märgitakse
- toetuse saaja nimi, kool ja elukoha aadress,
- millist toetust taotletakse,
- taotluse põhjendus.
Taotlusi toetuse määramiseks võivad
esitada koolijuhid, klassijuhatajad, õpilased, lapsevanemad, treenerid.
Eduka õpilase toetus
Eduka õpilase toetust on õigus saada 5.
kuni 12. klassi õpilastel, kellel on märkimisväärseid saavutusi õppetöös jooksval aastal.
Toetuse määramise eelduseks on õpilase:
- õppeainete kokkuvõtvad aastahinded
või kursuse hinded tunnistusel on vähemalt
„4“ või „5“,
- käitumishinne õppeaasta jooksul on
hea või eeskujulik,
- edukas osavõtt maakondlikust või
vabariiklikust aineolümpiaadist või konkursist, kusjuures edukaks osavõtuks loetakse
kohta esimese kolmandiku hulgas,
- gümnaasiumi lõpetamine hõbe- või
kuldmedaliga.
Toetuse määr on 50 eurot. Toetust
määratakse kuni 6 õpilasele. Taotlus toetuse
saamiseks esitatakse vallavalitsusele hiljemalt 5. juuniks

Eduka noorsportlase toetus
Eduka noorsportlase toetust on võimalik
saada 5. kuni 12. klassi õpilastel ja kutseõppeasutuse õpilastel, kellel on olnud
märkimisväärseid saavutusi taotlemisele
eelneval perioodil 1. juuni – 31. mai.
Toetuse määramise eelduseks on:
- õppeainete kokkuvõtvad hinded vähemalt rahuldavad,
- käitumishinne õppeaasta jooksul hea
või eeskujulik
- edukas osavõtt vabariiklikest või rahvusvahelistest tiitlivõistlustest, kusjuures
edukaks osavõtuks loetakse kohta esimese
kolmandiku hulgas.
Toetuse määr on 50 eurot. Toetust
määratakse kuni kolmele noorsportlasele.
Taotlus toetuse saamiseks esitatakse vallavalitsusele hiljemalt 5. juuniks.
Toetuse maksmine
Taotlus suunatakse menetlemiseks Albu
Vallavolikogu haridus- ja kultuurikomisjonile, kes kontrollib taotluse põhjendatust
ja esitab vallavalitsusele otsustamiseks oma
arvamuse.
Vallavalitsus vaatab taotluse läbi ja teeb
otsuse 15. juuniks
Vallavalitsus otsustab toetuse maksmise
oma korraldusega, mis tehakse teatavaks
taotlejale.
Albu Vallavalitsus

Teede hooldus ja tee-ehitus
Käes on kevad ning õige hetk teha kokkuvõtte lumetõrjest valla teedel ja peatuda sel
aastal plaanitavatel teede ehitusel.
Möödunud talvel said lumelükkajad lund lükata nii jaanuaris, veebruaris kui märtsis.
Kokku kulus lumetõrjele 21 700 eurot. Siinjuures tahaksin tänada kõiki ettevõtjaid, kes tegid
oma tööd kohusetundlikult: Arvi, Ristiku Teravilja osaühingust lükkasid Toomas ja Tuljo,
E.K. Partner Grupi osaühingust Eiler ja Ivo. Suur tänu maanõunik Helve Saarele, kelle
ülesandeks oli koordineerida lumetõrjet valla teedel!
Kevadine teehooldustööde aeg on alanud. Esimese tööna sai profileeritud suuremad
avalikud valla teed, mis on tuultele avatud. Järge ootavad väiksemate valla teede ja
metsavaheliste teede profileerimine. Nagu igal kevadel, nii teeme ka sel aastal kruusateede
tolmutõrjet valla teedel, kus on suurem liiklus ja mille ääres elavad inimesed. Lisaks nendele
töödele on kavandatud ka Albu bussipaviljoni ja valla kruusateede remont.
Sel suvel on planeeritud alustada kahe kergliiklustee ehitamisega:
* Albu jalg- ja jalgrattatee pikendamine kuni Männi väikekohani. Selle teelõigu
pikkus on 330 m. Albu Vallavolikogu on algatanud detailplaneeringu koostamise ning
lähtudes sellest on Maanteeamet saatnud vallavalitsusele 17 punktist koosneva lähteseisukohad, mida vallavalitsus peab arvestama Männi väikekoha jalgratta-ja jalgtee
detailplaneeringu koostamisel. 2016. aasta eelarves on kavandatud selle tee detailplaneeringu koostamiseks, projekteerimiseks ja ehitamiseks 38 240 eurot, mis eraldatakse
valla eelarvest.
* Kaalepi–Seidla–Ahula–Aravete kergliiklustee pikendamine Seidlast Ahulani.
Selle tee pikkus on 2,6 km ning on jätk kergteele, mis algab Kaalepist. Selle tee maksumus on
322 000 eurot. Projekti EAS-ile tegi vallavalitsus 2015. aastal ning nüüd tuli riigihalduse
ministrilt otsus, et vallavalitsus võib alustada ettevalmistusi tee ehitamiseks. Suuremas osas
rahastab selle tee ehitust EAS summas 272 000 eurot. Vallavalitsuse osa on 50 000 eurot.
Selle tee ettevalmistustööd on vallal juba ära tehtud ehk rajatava kergliiklustee teealune maa
on valla omandis ning olemas on teeprojekt koos valgustusprojektiga.
KALJU KERTSMIK, Albu vallavanem
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Tulumaks ja
ettevõtlus mullu
Tulumaks on suurim omatulu
Albu valla eelarves. 2015 aastal
laekus valla eelarvesse tulumaksu
684 224 eurot, mis on 6,3%
suurem kui 2014. aastal.
Suurimad tulumaksu maksjad
valla eelarvesse olid eelmisel
aastal:
Albu Vallavalitsus,
Tammsaare OÜ,
Terasman OÜ,
Woodman OÜ,
Sotsiaalkindlustusamet,
Kaitsevägi,
Pakpoord OÜ,
Maru Metall OÜ,
Agroplan OÜ/Essenta/Wildbuild
Eesti Haigekassa
Meie valla inimesed saavad
tööd väga paljudes ettevõtetes ja
asutustes. Maksuameti andmeil
laekus tulumaksu kokku 402
tööandjalt.
Albu vald erineb teistest
omavalitsustest selle poolest, et
siin pole suurt tööandjat erafirmade hulgast, vaid meil on pigem
väiksemad eraettevõtted tegutsemas. Ettevõtlust arvude poolest
iseloomustab see, et meil tegutseb
101 osaühingut, 73 füüsilisest isikust ettevõtjat, 26 mittetulundusühingut, 2 tulundusühistut, 1
sihtasutus ja 1 usaldusühing.
Suurimad eraettevõtetest tööandjad, kus töötavad meie valla
inimesed, olid 2015. aasta lõpu
seisuga (numbrid tööandja järgi
näitavad töötajate arvu Albu
vallast):
Tammsaare OÜ 25,
Woodman OÜ 18,
Agroplan/Essenta/Wildbuild 14,
Terasman OÜ 11,
Preskosa OÜ 10,
Kleisal OÜ 10,
Pakpoord OÜ 9,
Aravete Saeveski AS 7,
Maru Metall AS 7,
Hunting Grupp OÜ 6.
Huvitav seis on meil majutusasutustega, kus voodikohti on ühe
elaniku kohta kõige rohkem Järva
maakonnas – 10 majutusteenuse
pakkujat 311 voodikohaga. Nende
arvude kasvule on kaasa aidanud
turismi areng nii talvel kui suvel.
KALJU KERTSMIK,
vallavanem
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Albu valla 2016. aasta I lisaeelarve SELETUSKIRI
1. lisaeelarvega suureneb Albu
valla 2016. aasta eelarve 135 487 euro
võrra, millest suurema osa moodustab
EAS-i toetus Seidla–Ahula kergliiklustee ehitamiseks. Esialgu oli kavandatud
kergliiklusteed ehitada kahel aastal,
kuid majanduslikult on mõistlik tee rajada ühe aastaga.
Tulusid muuta järgmiselt:
3222 Laekumised spordi- ja puhkeasutuste majandustegevusest kasvavad
6550 euro võrra, sh.:
Valgehobusemäe teenustest täiendavalt 6550 eurot tulusid.
3225 Laekumised elamu- ja kommunaalasutuste majandustegevusest
vähenevad 37 200 euro võrra, sh.:
vallaasutus Teenus –37200. Alates
1. maist peaksid tulud laekuma otse
OÜ-le Albu Teenus.
3232 Laekumised muude majandusküsimustega tegelevate asutuste
majandustegevusest kasvavad 2814
euro võrra, sh.:
maavara kaevandamine kasvab 25
000 euro võrra ja see summa tuleb
2017. aasta tuludest;
kahju hüvitamine Elektrilevi poolt
814 eurot Valgehobusemäe Suusaja Puhkekeskusele. Kahju nõudis
vallavalitsus sisse seoses alajaama
avariiga 27. veebruaril.
3238 Muu kaupade ja teenuste
müük kasvab 359 euro võrra, sh.:
aadressandmete korrastamise kulude kompenseerimine Rahandus-

ministeeriumi poolt 359 eurot vallavalitsusele.
3500 Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks kasvavad 3964 euro võrra
ja need laekuvad projektidest, sh.:
Haridus- ja Teadusministeeriumist
erakooli kulude katteks 528 eurot;
Haridus- ja Teadusministeeriumist
üritusele Hansenist Tammsaareni 900
eurot;
Kultuuriministeeriumist Jaak Mae
võistluse kulude katteks 500 eurot;
Rahandusministeeriumist õppelaenu
toetus 186 eurot;
Järvamaa Omavalitsuste Liidult Jaak
Mae võistluse kulude katteks 600
eurot;
Järvamaa Omavalitsuste Liidult üritusele Hansenist Tammsaareni 250
eurot;
Eesti Olümpiakomitee toetus Albu PK
projektile 1000 eurot.
3502 Sihtotstarbelised toetused põhivara soetuseks kasvavad 136 000 euro
võrra, sh.:
EAS-i toetus Seidla–Ahula kergliiklustee ehituseks 136 000 eurot.

takse 161 000 euro võrra seoses sellega, et
2017. aastal kavandatud tööd on kavas
läbi viia 2016. aastal, sh.:
kergliiklustee ehitus Seidla–Ahula
161000 eurot.
6200 Vallaasutus Teenus kulud vähenevad 37 200 euro võrra seoses sellega, et
alates 1. maist 2016 majandab OÜ Albu
Teenus.
8109 Valgehobusemäe Suusa- ja Puhkekeskuse tulusid suurendatakse omateenitud tulude arvelt 7464 euro võrra, sh.:
inventari soetus: talvevarustus 2800
eurot ja voodid 5tk 750 eurot (lagunenud voodid asendatakse uutega);
rajatiste majandamiskulu suurendatakse seoses mäetõstuki ratta ostmisega 2000 eurot ja Elektrilevi hüvitis
814 eurot tekitatud kahjude hüvitamiseks;
üritused: saadud toetused Jaak Mae
võistluse läbiviimiseks 1100 eurot.
9212 Albu Põhikooli eelarvet suurendatakse 2336 euro võrra, sh.:
õppelaen 186 eurot;
üritused: Hansenist Tammsaareni
1150 eurot;
üritused: Eesti Olümpiakomitee proKulusid muuta järgmiselt:
jekt 1000 eurot.
1112 Vallavalitsuse tulusid suuren9220 Gümnaasiumide kohamakseid
dada 1359 euro võrra, sh.:
suurendatakse 528 euro võrra, sh.:
erisoodustusmaks 1000 eurot (laekub
toetus erakooli kulude katteks Haritäiendavalt Valgehobusemäe tuludusministeeriumist 528 eurot.
dest):
töötasu 268 eurot ja maksud 91 (eurot
Seletuskirja koostas
aadressandmete korrastus).
KALJU KERTSMIK,
4510 Valla teede eelarvet suuren-daAlbu vallavanem

Asutati OÜ Albu Teenus
Albu Vallavolikogu 31. märtsi 2016. a. otsusega nr.
11 asutati uus vee-ettevõte OÜ Albu Teenus, mis võtab
üle vee- ja kanalisatsiooniteenust pakkuva VA
„Teenuse” kohustused. Ettevõtte omanikuks on Albu
vald.
Uue ettevõtte asutamise tingis asjaolu, et veeseaduse
tähenduses peab olema vee-ettevõtja eraõiguslik juriidiline isik, kas osaühing või aktsiaselts. Teiseks nõudis
seda ka vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rahastaja SA
KIK, kes tegi positiivse otsuse rahastada Ahula, Kaalepi
ja Seidla asula ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimise II etapi projekti (KIK 845
600 eoroga, lisaks valla osalus 149 514 eorot ilma käibemaksuta) tingimusel, et on loodud eraõiguslik
juriidiline vee-ettevõte. Tarbijatele muutub see, et
teenuse hinnale lisandub käibemaks ja iga kliendiga
sõlmitakse uus leping.
Plaanipäraselt peaks uus vee-ettevõte tööle hakkama
1. juunil 2016.
OÜ Albu Teenuse tegevusaladeks on vee- ja
kanalisatsiooniteenuse pakkumine tarbijatele ja
prügiveo vahendamine.
KULDAR TAMMIK,
OÜ Albu Teenus juhataja

Koerte ja kasside vaktsineerimine
teisipäeval, 17. mail
17.30 Järva-Madisel
17.50 Kaalepi kaupluse parklas
18.15 Ahula kaupluse parklas

19.00 Albu vana töökoja juures
19.30 Lehtmetsa-Ristil
20.00 Albu rahvamaja juures,
Ojakülas

Koeri ja kasse vaktsineeritakse marutaudi vastu alates kolme
kuu vanusest. Kordusvaktsineerimine iga 24 kuu järel.
Kogunemispunktis on vaktsineerimine tasuta. Koduvisiidid palun
eelnevalt kokku leppida (tasulised). Enda ja teiste loomade turvalisuse huvides peab koer olema kindla rihma otsas (soovitavalt
suukorviga), kassid puuris või korvis. Kui keegi soovib oma loomale
kompleksvaktsiini (koerte katk, parvo, adenoviirus, paragripp,
leptospiroos, marutaud – tasuline 15 eurot), palun öelge veterinaararstile vahetult enne süstimist. Kompleksvaktsiini puhul on
vaktsineerimiste vahe 12 kuud.
Palun võtke kaasa loomade registreerimistunnistused või eelmise
aasta vaktsineerimise tõend, millel on märgitud järgmise vaktsineerimise aeg. Palun kontrollige, millal on teie looma vaja uuesti
vaktsineerida.
Info tel. 521 1152
Volitatud veterinaararst
MAIE KOMMUSAAR
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Eakate jüripäev Riigikogus
23. aprillil sai teoks Kersti Sarapuu
antud lubadus Albu eakatele – külaskäik
Riigikokku.Sel päeval oli küll Riigikogus lahtiste uste päev, kuid meid võttis
vastu Kersti Sarapuu isiklikult, et tutvustada meile Riigikogu tööd.
Päev algas kell 9 Kersti Sarapuu
tellitud bussi väljasõiduga Paidest Ahulasse, edasi Kaalepi kaudu Tallinnasse.
Kõik soovijad mahtusid bussi.
Riigikokku jõudes tervitas meid lossi
rõdult puhkpilliorkester. Läbinud turvakontrolli, kohtusime Kersti Sarapuuga,
kes andis meid üle ekskursiooniks lossis
Artur Talvikule. Põgus tutvus lossi ehitusega, ruumide tutvustus ja juba me
istusimegi kohvikus laudade taga. Riigikogu sotsiaalkomisjoni aseesimees
Moonika Haukanõmm tutvustas meile
pensionäride probleeme, mis on jõudnud
küll Riigikokku, kuid on veel menetlemata, sest see protsess on pikaajaline.
Pärast maitsvat lõunasööki külastasime omal valikul Riigikogu fraktsioone
ja kohtusime nende liikmetega. Kõikjal
valitses heasoovlikus ja meeldiv õhkkond.
Riigikogu hoone on praeguseni ainus
ekspressionistlikus stiilis parlamendihoone maailmas. Silmapaistvaim ruum
on läbi kahe korruse ulatuv siniste seinte
ja kaarduva laega istungisaal, sakilise
karniisi taha on peidetud lambid. Sakilisi
detaile on näha Riigikogu hoones nii lae
all, seintel, mööblil ja isegi trepikäsipuudel. Istungisaali sissepääsu ees asu-

vas ajakirjanike fuajees on koht, kus saab
kogeda erilist kõlakoja efekti: ühes
nurgas sosistatud sõnad on kuulda diagonaalselt vastas asuvas nurgas. Külastades Riigikogu erinevaid ruume, sai nii
mõnigi istuda rahvaasemike toolidel.
Tunnid möödusid märkamatult. Olime planeerinud kindlasti külastada Pika
Hermanni torni, kuid see lükkus aja puudusel järgmisse korda.

Tänu Kesti Sarapuule sisuka päeva ja
maitsva lõunasöögi eest! Ekskursioon
Tallinnas lõppes LIPO-st (Linnapoest)
sisseostude tegemisega.
Kellel tekkis huvi Riigikogu ruumide ja töö vastu, kasutage Riigikogu lahtiste uste päeva!
ELMA SÕMER,
Albu Eakate Ühenduse liige

Albu Eakate Ühenduse liikmed Riigikogus koos keskerakondlase Kersti
Sarapuu (esimeses reas paremal esimene) ja vabaerakondlase Artur Talvikuga
(tagumises reas paremalt esimene).

Vee Perearstikeskuse tööst Ahulas
Ahula arstipunkt on Vee Perearstikeskuse filiaal, kus toimuvad arsti vastuvõtud kolmapäeviti kella 9–12, kui patsiente on vastuvõtule registreeritud.
Albu vallast on dr. Külli Paju nimistusse kantud 203 patsienti, nendest 20
käivad arstipunktis Ahulas, ülejäänud
eelistavad sõita Paidesse. Dr. Külli Paju
viibib alates 1. aprillist lapsehoolduspuhkusel. Teda asendab Dr. Kadri Riivik,
kes on samuti väga tubli noor perearst
Miks oleme võtnud vastu otsuse, et
Ahulasse tuleb arst ainult siis, kui on
registreeritud patsiente sinna vastuvõtule. Mõeldamatu, et arst istub 4 tundi
kabinetis ja ootab patsiente, kui samal
ajal teised Albu valla patsiendid tahavad
teda külastada Paides. Teeme kõik endast
oleneva, et ikkagi iga kolmapäev oleks
arst Ahulas, kuid kui üks arstidest on
haige või puhkusel, ei ole kahjuks võimalik teist arsti Ahulasse saata, kuna siis
jääks Paide keskus, kus teenindatakse
3000 patsienti, ilma arstita.

Saan väga hästi aru, et patsient, kes
on apteegis ja sealt helistades soovib, et
perearstil oleks kohe talle võimalik
elektrooniline retsept edastada. Kahjuks
on neid inimesi, kes päeva jooksul retsepti soovivad, kui kogu retsepti edastamise keskkond maas. Igal juhul on
kõik meie töötajad väga hoolivad ja
teevad kindlasti omalt poolt kõik, et
retsept jõuaks kiiresti apteeki, kuid vahel
ei ole see lihtsalt meie võimuses.
Vee Perearstikeskuses on väga tublid
ja haritud pereõed, kellele peaks esmaselt oma muret kurtma, siis leiate ka
kõige kiirema lahenduse. Arstid on kahjuks tööga väga üle koormatud ja arsti
juurde peaks kiiresti jõudma ikka see
patsient, kes seda kõige rohkem vajab.
Millised on meie probleemid?
Patsiendid öelge palun oma nimi kui
te helistate! Rääkige selgelt ja täpselt
oma murest.
Viimasel ajal on patsiente, kes helis-

tavad ja ütlevad, et nad võtaksid töövõimetuslehe. Kahjuks ei saa patsiendid
töövõimetuslehte võtta, selle määrab
arst, kui näeb, et patsient ei ole võimeline
tööd tegema. Nii et pereõle ja arstile on
ikka vaja rääkida oma terviseprobleemist, mis segab tööle minemast. Töövõimetuslehti ei anta tagantjärgi!
Patsiendid soovivad lihtsalt saatekirja erialaarstile. Kahjuks ei ole perearst
saatekirja kirjutav sekretär, vaid ikkagi
arst, kes uurib ja ravib ja kui ta näeb
vajadust saata patsient teise arsti juurde
konsultatsioonile, siis ta seda ka teeb.
Hoolime oma patsientidest väga ja
soovime, et patsiendid hooliksid ka
meist.
Kiire probleemiga helistage telefonil
385 1887, telefoni võtavad vastu pereõde
Riina Randmäe ja Eljo Järva. Alati võib
helistada ka minu mobiilil 522 8622, kui
vähegi saan, võtan vastu.
Dr. INGRID ALT
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Jüriöö jooks – mitu isiklikku võitu
Päikeseline aprilliõhtu, kolm osalevat võistkonda, häälekalt kaasaelavad
taustajõud ning laisalt põlev lõke – selline oli saak tänavusel valla jüriöö
jooksul. Ah ja veel – nii palju kommi ja
küpsist, et hambaaugud on veel ka
järgmisel aastal garanteeritud.
Allakirjutanu tunnistab ausalt, et ei
ole lihtne tõmmata jalga jooksupükse,
mis värskes õhus liikumisest juba aastaid
unistama on pidanud, ning tosse, millel
asfaldi maitse ammu ununenud. Palju
kergem oleks olnud võtta ette järjekordne maitsev vahepala ning see siis
erinevate ekraanide ees kaastundega
jüriöö jooksul osalejatele mõeldes naudinguga energiaks salvestada. Kuid
lapse kutse ja püüd olla eeskujulik
lapsevanem said laiskusest võitu ning
lootus, et ehk on kunagistest treeningutest saadud sportlik vorm end aastaid
tagasi hoidnud, et just sel jooksul vallanduda sundisid rühi sirgeks lööma ja
toredate kaaslastega ühinema.
Ma olen kusagilt kuulnud, et spordivõistluse juures mängib väga suurt rolli

eelnev rivaalide vaimne töötlemine ning
neis ebakindluse tekitamine. Ma mõnda
võtet kasutasin ka, ähvardasin nimelt,
aga tulemustest võite näha, et see ei
töötanud seekord. Võta nüüd kinni, kas
asi on minu ebapiisavas autoriteedis või
väljendusoskuses.
Enne finišit proovisin veel üht võtet,
veits keelatud teine, kuid häda ei anna
häbeneda – nimelt krabasin liidripositsioonil olnud rebasetiimi ankrupoisil
ümbert kinni, et veidikenegi hoogu pidurdada (asulas 50 lubatud ikkagi ju, mis
sellest, et jooksuvõistlused), kuid siis
hakkasin mõtlema, et kui kohtusse
antakse, siis tänapäeva kohtupidamise
juures veniks asi nii pikaks, et tulemused
saabuksid tohutu aja pärast ja no on seda
närvipinget nii pikaks ajaks vaja... Nüüd
on kohe selge, et esimesena jõudsid
kohale kõige kiiremad ja teised tulid
kohe nende kannul.
Mis nüüd seda võistlust veel puudutab, siis ma ei pidanud pettuma. Vastupidi, ma sain sellest jooksust rohkem,
kui ma oskasin oodata. Esiteks tean

nüüd kindlalt, et mingit imet ei sünni ja
tugitoolisport vormi ei hoia ega tekita.
Teiseks paiskas jooks mind ühe pauguga
20 aastat tagasi kooli kehalise kasvatuse
tundi, kus pärast krossijooksu võideldes
veremaitsega suus ja klimbiga kurgus
mõtlesin, et ... Kolmandaks mõistsin, et
minu sportikud tippsaavutused jäävad
siiski aega, kui tõin Jaak Mae suusavõistlustelt koju naisjuunioride võidukarika.
Asjaolu, et ma ses sõidus ainus olin, ei
tuhmista kulla hiilgust. Ja neljandaks,
sain taaskord kinnitust, et seljavõit oma
laiskuse ja mugavuse üle kasvõi veremaitsega suus on ikka hiiglama hea.
Seepärast teen ma kõigi jooksjate ees
kummarduse, eriti kõige väiksemate ees.
Nähes vahetult enne koju minekut nimekirja sel päeval kohal olnud inimestest
oli hea meel nii suurt numbrit näha.
Seega on lootust, et osavõtt rahvaüritustest on ka meie mail tõusev trend ning
järgmisel aastal saab vere-maitse-suusnägusid veelgi rohkem näha.
Aitäh ka teile, Malle ja Merike!
ANITA HOMIN

Vargamäe muuseum kutsub pika peolaua taha
Merekultuuriaasta puhul pühendame
14. mail toimuva muuseumiöö lainetes
ujuvatele kaladele. Sellel aastal tutvustame muuseumi külastajatele 19. sajandi
talutoitu, keskendudes peamiselt just
kalale.
Kuna meie põhitegevus on kirjanik
A. H. Tammsaare sünnitalu ja romaani
"Tõde ja õigus" saamisloo tutvustamine,
siis muuseumiöö eriprogrammi jaoks
saime inspiratsiooni "Tõe ja õiguse" I
osast, kus Andres ja Mari poja varrudeks
peolauda ette valmistasid. Läbi selle
stseeni viime läbi ka õhtu programmi.

Muuseumi eriprogramm algab kell
18.00. Ajakava planeerimisel oleme arvestanud meie geograafilist asukohta ja
kaugust teistest muuseumidest, mistõttu
kordame programmi õhtu jooksul. Esimest toidu õpituba alustame kell 19.00,
teist 21.00.
Õpitoas valmistame koos külastajatega silgusuppi, keedukartulit praetud
räime ja hapupiimakastmega ning munavõid. Toidu valmistamise ajal räägime
romaani "Tõde ja õigus" saamislugu,
peatume romaanis kirjeldatud toitudel
ning esivanemate söögi- ja lauakom-

metel. Lisaks pakume külastajatele võimalust istuda pika pidulaua taha ning maitsta ehedat talutoitu
õiges talumiljöös nii, nagu seda 19. sajandi II poolel tehti.
Lisaks pakume lastega peredele ja ka
täiskasvanutele võimalust meisterdada
ning korraldame vanarahva mänge.
Muuseumi territoorium ja püsiekspositsioon on avatud kella 23.00-ni.
Ootame teid Vargamäe muuseumisse!
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Kevad Albu lasteaias

Albu valla haridusasutused said rahastuse liikumisprojektile „Liikumine teeb
erksaks!“ Coca-Cola Fondi rahastatud ja EOK koordineeritud liikumisprogrammi
eesmärk on rõhutada liikumise ja tervislikke eluviise. Oluline on tõsta inimeste
teadlikkust liikumise olulisusest, innustada inimesi oma kvaliteetaega pere ja
sõpradega sisustama aktiivsemalt ja liikudes. Projekt pakub rahalist tuge kogupere
liikumisürituste läbiviimiseks ning harib ürituste korraldajaid parima maailmapraktikaga.
Albu valla perespordipäev toimub 30. mail kell 10–14:30 Valgehobusemäel.
Buss väljub Ahula kooli juurest kell 9.10 ning peatub Kaalepis, Järva-Madisel, Albu
kooli juures ja Valgehobusemäel.
Lõbusal spordipäeval saab proovida mitmeid erksaid liikumisvorme. Seiklusi on
igale maitsele. Proovida saab batuuttakistusrada, parkouri, jumpingut ning paljusid
teisi huvitavaid liikumistegevusi. Loomulikult jagatakse näpunäiteid tervisliku
toitumise kohta ning päeva jooksul saab ka kehakinnitust. Ühel toredal
perespordipäeval on kohal ka üllatusesineja. Ootame kõiki Albu valla peresid,
elanikke, kogukondasid veetma koos toredat liikumispäeva. Terve Eesti eest!
SPORDIME JA SEIKLEME ÜHESKOOS!
TIIA MÄND, Albu Põhikooli kehalise kasvatuse õpetaja
KRISTIINA OPRIŠTŠENKO, Albu valla huvi- ja noortejuht

Taas on avatud laupäeviti kella 11 – 13
Kasutatud asjade tuba Kaalepis
aadressil Kaalepi 41-5 (poe poolt vaadates esimene maja)
Kokkuleppel on võimalik ka muudel aegadel külastada.
Olete oodatud uudistama ja ka võtame teie poolt pakutavaid asju vastu (puhtad ja
terved) Lisanformatsiooni saate küsida tel. 58028399

Tegelikult on küll nii, et kuidagi ei
suuda seda päris kevadet ära oodata –
mingi aeg tundub ta nii kaugel. Aga kui ta
käes on, siis justkui kõik jookseks su
ümber. Kevadel on alati rutt. Selleks et
aeg natukenegi rahulikumalt läheks ja
kõigel oleks oma aeg ja koht, panime
meie oma majas paika head ja huvitavad
teemad, et siis rahulikult minema hakata.
Aga ikkagi on kõik nii kiirelt läinud.
Mida me siis teinud oleme?
Me oleme teatris käinud. „Sipsikut“
käisime vaatamas. Etendus oli põnev ja
kaasahaarav.
Siis käisime kinos. Solarise keskuses
Apollo kinos. Lastele sai juba ammu
lubatud, et kevadel läheme kinno. Lubatud – tehtud! Ja mitte lihtsalt, et läheme kinno. Me tahtsime ekskursiooni
ka saada. Seega viidi meid sellistesse
põnevatesse ruumidesse, kuhu tavaliselt
ei satu. Lahe oli ka popcorni valmistamist näha – see käis hoopis teisiti kui
kodus. Vaatamiseks valisime alles
värskelt linastunud „Kaks kamraadi ja
kaval mäger.“ Kõik meeldis: film, jook,
söök, ekskursioon, bussisõit ja seltskond.
Paar päeva vahet ja külla tuli Maili
Antons Naiskodukaitsest, kelle eestvedamisel toimus õppus „Otsi Otti!“
Tegelikult on lapsed neid ümbritsevatest
ohtudest üsna teadlikud, kuid alati tasub
üle korrata, et paremini meeles püsiks.
Meie lapsed teavad nüüd üsna kindlalt,
mida teha, kui oled metsa eksinud või kui
hakkab külm ja sedagi, et kuidas jätta
märke enda leidmiseks.
Kohe-kohe on käes ka kevadpildistamise aeg, siis juba nõiakarneval ja nii
saabki aprill läbi.
Mai algab juba uute üritustega: 5.
mail algusega 16.30 on emadepäeva
kontsert, 18. – 20. maini on kevadpäevad, 19. mail lasteaiaöö ja 26. mail
algusega 17 lõpupidu. Pärast sellist
trallitamist jõuame veel osaleda ka Paides suurel tantsupeol ja kindlasti läheme
koos sünnipäevamatkale.
Suvel oleme ka olemas. Meie lasteaed puhkab 27. juunist 24. juulini.
Avatud oleme alates 25.juulist.
Kõik, mis teeme koos, on parim!
Albu Lasteaed
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XX Erika Rattaralli

Sünnipäevad
mais
Tatjana Saar
Leida Vinkel
Pavel Juht
Lidia Rohusaar
Ene-Reet Maasik
Eevi Tšajevskaja
Milvi Valdvee
Jüri Nork
Pavel Soitu
Vaike Tarassova
Vaike Pärn
Arvo Lass
Vello Kirsimäe
Liudmila Petrova

88
86
85
84
78
77
76
75
75
75
74
70
70
70

UUS VALLAKODANIK
EKKE MADIS
28.03.2016
AIDELIIS HALLIMÄE
12.04.2016
Õnnitleme vanemaid!

Kaalepi lastelaager
toimub sel aastal (27.–31. juuli)
juba 10. korda.
10 on suur ja uhke number ja
loodame selle tähistamiseks pakkuda
lastele midagi suurt ja uhket. Seega
pöördume teie poole palvega toetada
lastelaagrit annetusega Kaalepi poes
asuvasse annetuskasti või ülekandega Kaalepi Küla Seltsingu arvele
EE 581010011663226226 Sirle Gunin
(selgitusse Kaalepi lastelaagri toetuseks). Aitäh!

pühapäeval, 5. juunil

Ahulas

No nüüd on küll viimane aeg metsa
minna ning näha ja vaadata imelist
õiteilu. Värvivalik on päris mitmekesine,
lõhnadki on jumalikud. Ja siis veel need
linnud... Nemad ei suuda üldse rahulikult
olla. Jah, kevad on kõikjal! Kindlasti ka
sinus, hea albukas!
Lehetoimkond
AHULA RAAMATUKOGU
on puhkuse tõttu suletud
3. –13. mai

18. mail algusega kell 18
Albu Mõisas
„TURVALINE KÜLA”

PROGRAMM
11.45 VÕISTLUSTE AVAMINE
12.00 NUBLUDE START
12.20 1 KM START
13.00 48 KM START
13.20 5 KM START
13.40 10 KM START
PIDULIK LÕPETAMINE,
AUTASUSTAMINE
KIIVRIT KANDA KOHUSTUSLIK!

* Ühise arutelu käigus selgitame
välja, millised probleemid teevad
kogukonnale muret ja otsime võimalusi
nende lahendamiseks.
* Osa võtma on kutsutud POLITSEIJA PÄÄSTEAMET
* Arutelule on oodatud kõik Albu
valla külade elanikud ja külalised

JOONISTAMISTUBA
VIGURSÕIDUD

TULE JA RÄÄGI KAASA NING
ANNA OMA PANUS KOGUKONNA
TURVALISUSESSE!

VÕISTLUSDISTANTSID ja
VANUSEGRUPID
1 km
* 6–7aastased
* 8–9aastased
5 km
* 10–11aastased
* 12–13aastased
10 km
Täiskasvanutel osavõtumaks 2 eurot
* noored: 14–17aastased
* täiskasvanud: mehed 18–39,
naised 18–35
mehed 40–55
naised 36–55
mehed, naised 55+
PÕHIDISTANTS 48 km
AHULA – KIHME RIST–LEHTMETSA-RISTI–JÄNEDA–AHULA
* mehed 18–39, naised 18–35
* mehed 40–55, naised 36–55
* mehed, naised 55+
48 km osavõtumaks 7 eurot
Info ja eelregistreerimine
Seoses elektroonilise ajavõtuga eelregistreerimine kohustuslik 3. juuniks
mallel@albu.ee tel. 509 6797
Sponsorid: Järvamaa Kultuurkapitali
ekspertgrupp, Roosna-Alliku Pakiauto
Lammutuskoda, Hawaii Express, Reval
Sport, Albu Vallavalitsus, Preskosa OÜ,
Aravete apteek, Järvamaa Spordiliit,
Henkel, Hasartmänumaksu Nõukogu

Nõuniku uus vastuvõtuaeg
Aprillikuu Kodukajas sai eksitavalt
märgitud, et sotsiaal- ja lastekaitsenõuniku vastuvõtt Albu raamatukogus
on iga kuu esimesel neljapäeval.
Nõuniku uus vastuvõtuaeg Albu raamatukogus on iga kuu teisel neljapäeval kell
15.00–16.30. Muudel aegadel vastuvõtt
vastavalt eelnevale kokkuleppele telefonil 5822 8027, 38 20 500 või e-maili
teel claire@albu.ee
Sõidan hommikuti Tallinna ja õhtul
tagasi. Pakuksin teenust maarahvale
mugavalt ja kiirelt Tallinna ja aegade
sobivusekorral ka tagasisõitu. Võin läbi
tulla ROOSNA-ALLIKULT, AHULAST, ARAVETELT ja ALBUST. Huvilistel palun helistada tel. 5663 7388.
(Võimalik ka paki saatmine mõlemas
suunas.)
Müüa lõhutud küttepuid (lepp).
Info tel. 522 4930
Meie hulgast lahkunud
ILSE KALDA
LOREIDA EINMANN
EINO VANAISAK
HELMI SUVE
73402 Albu
Kontaktisikud: MARGE MIKSON,
ENE OTT kodukaja@albu.ee
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