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Tere tulemast Albu valla aastapäevapeole!
Albu valla 24. aastapäevapeo kõne,
mille kandis 22. aprillil ette volikogu
esimees Jüri Kommusaar
Väärikas oleks alustada mõne suurmehe sõnadega ja valik on lihtne, sest
meil on Tammsaare. “Midagi pole võimatu, niipea kui inimene hakkab sellest
kord tõsiselt mõtlema“, on kirjanik
öelnud. Õige, sest eks just ühine mõttetöö on teinud võimalikuks meie valla
edulood, mille üle uhkust tunda.

ringkonna, siis 1894. aastal liideti Seidla
vald Albu vallaga. Kahe aastaga valmis
uus vallamaja Järva-Madisel. 1896. aasta
8. novembril toimus volikogu koosolek
juba uues vallamajas (121 aastat tagasi).
Järgmine omavalitsuste reformi küsimus Eestis kerkis taas päevakorrale
1920. aastatel, mis lõpuks 1937. aastal
päädis Eesti oma vallaseaduse vastuvõtmisega. Ministeeriumi koostatud vallaseaduse kavas oli valla suuruse määramise põhiprintsiipideks sobiva keskuse
olemasolu, kaugus valla keskusest, territooriumi kuju ja terviklikkus. Selle
reformiga tuli Albu vallale juurde veel
endise Kuksema valla Kihme ja Kiigumõisa küla. Kahjuks ei saanud vald uue
seaduse järgi ja uutes piirides töötada
kuigi kaua, sest pärast Eesti okupeerimist
vallavolikogude tegevus 1940. aasta 25.
juulil lõpetati. Eesti NSV Ülemnõukogu
seadusega moodustati 1945. aastal Albu
valla koosseisus kolm külanõukogu –
Aravete, Järva-Madise ja Peedu.

Kuidas kõik algas?
Talurahva kogukonnad ehk vallad
moodustati Eestimaal 1816. aasta agraarreformiga, millega talupojad vabastati
pärisorjusest. Talurahvaseaduse alusel
arvati valla piirkonda mõisa maadest
eraldatud talumaad koos sellel elavate
talupoegadega. Praeguse Albu valla
territooriumil oli toona mõisate järgi
Ageri, Ahula, Albu, Kaalepi, Orgmetsa
ja Seidla vald ning pisike Järva-Madise
kirikuvald. Kogu võim oli mõisaomaniku käes. Vallakogukonnas kinnitas otsu- Praegune Albu valla territoorium kuseid ja ametimehi mõisnik.
junes 1978. aasta alguseks.
Tsaar Aleksander II 1866. aastal kinOmavalitsuste taassünd algas 1989.
nitatud maakogukonnaseadus kaotas aastal, kui Eesti NSV Ülemnõukogu
talurahvakogukonna organitelt mõisniku võttis vastu haldusreformi otsuse. Albu
ülemvõimu ning uudsena seati sisse vald sai omavalitsuse staatuse 22. aprillil
kogukonna volikogu ja nähti ette valla- 1993. Staatuse üleandmisega seoses
vanema (tol ajal tali-taja) amet. Albu külastas sama aasta 24. mail meie valda
valla volimeeste esimene nõupidamine
toimus 1867. aasta 4.
jaanuaril Albus vanas
Kangrumäe kohtumajas.
1889. aastal algas
väikevaldade ühendamine. Järva-Madise kirikuvald ühines
Albu vallaga ning
1892. aastal ühinesid
Ageri, Ahula, Kaalepi, Orgmetsa ja Seidla vald Seidla vallaks. Kuna Albu ja
Seidla vald moodustasid ühe vallakohtu
Segakoor Sink-Sale-Pro valla aastapäevapeol esinemas.

Eesti Vabariigi peaminister Mart Laar.
Vallavalitsuse koosseisu moodustasid vallavanem, vallasekretär, juristnõunik, maanõunik ja metsanõunik. 11.
aprillil 1994 kinnitati Albu valla lipp ja
vapp. Reet Kaljula kinkis Albu vallale ka
laulu. Esimesed Albu valla päevad peeti
1994. aasta suvel Järva-Madisel. Elanikke oli valla algusaastail 1640.
24 aasta jooksul on meie vallal olnud
2 vallavanemat, 5 vallasekretäri, 1
volikogu esimees ja ligi 50 volikogu
liiget läbi seitsme valimisperioodi.
Kahekümne nelja maareformiaasta
jooksul on moodustatud 1750 kinnistut.
Esimene talu tagastati 19. aprillil 1993.
See oli Sugalepa külas asuv Saare talu.
Albu valla pindala on kokku 25 705
ha ning sellest maast on eraomandisse
vormistatud 49,2%. Riigi omandisse on
jäetud 50% ning valla omandis on 0,5%
pindalast. Vormistamata on veel 0,3%,
mis tähendab, et 60 ha osas on reform
veel läbi viimata. Kui aasta lõpuks
õnnestub ka see pind katastrisse kanda,
siis saab lugeda maareformi eesmärgi
täidetuks ning iga maatükk on saanud
endale omaniku.
Mitmel meie valla üritusel on aastakümnete pikkune ajalugu.
Tammsaare rahvamatk on toimunud
(Järg 4. lk.)
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Detailplaneeringu kehtestamine

Vallavolikogu istungil
20. aprillil
1. Arvamuse andmine OÜ Sisek maavara
kaevandamise loa taotluse ja otsuse eelnõu
kohta. Volikogu pooldas loa andmist maavara kaevandamiseks.
2. Vallavanema puhkusele lubamine.
Volikogu rahuldas vallavanema taotluse
ning lubas vallavanema puhkusele.
3. Vallamaja kasutusvõimaluste arutelu.
Otsustati pöörduda avalikkuse poole ideede
saamiseks vallamaja edasise kasutusvõimaluste välja selgitamiseks.

Albu Vallavalitsuse 25.04.2017.a korraldusega nr 76 kehtestati Albu külas
Männi väikekoha jalg- ja jalgrattatee detailplaneering. Planeeringuala suurus on
1,3 ha ning planeeringu eesmärgiks on pikendada olemasolevat jalg- ja
jalgrattateed 316 m võrra Männi väikekohani. Hooneid detailplaneeringu alale ei
kavandata. Detailplaneering ei muuda üldplaneeringu põhilahendust.
Detailplaneeringu elluviimisel võivad majanduslikud mõjud kujuneda
neutraalseks. Sotsiaalne mõju kujuneb eeldatavalt tugevalt positiivseks, kuna
tekib parem ja turvalisem elukeskkond. Kultuuriline mõju kujuneb eeldatavalt
neutraalseks ning mõju looduskeskkonnale kujuneb suures osas ehitusaegseks
ehk ajutiseks.
Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda valla veebilehel www.albu.ee ja
vallamajas. Täiendav informatsioon taemar@albu.ee või 382 0500.
TAEMAR PAI, abivallavanem

Vallavalitsuse istungitel
11. aprillil
1. Vallavalitsuse liikmete vaheline
tööjaotus ja vallavanema asendamise
kord. Kehtestati Albu Vallavalitsuse liikmetevaheline tööjaotus ja vallavanema
asendamise kord.
2. Eluruumi üürileandmine. Otsustati anda eluruum üürile.
3. Hajaasustuse programmi taotluste
hindamiskomisjoni moodustamine ja
koosseisu kinnitamine. Moodustati „Hajaasustuse programmi“ taotluste hindamiskomisjon ning määrati valdkondade
prioriteetsus järgnevalt: veesüsteemid,
kanalisatsioonisüsteemid, juurdepääsuteed ja autonoomsed elektrisüsteemid.
4. Kinnisasja jagamisel moodustatavatele katastriüksustele koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine. Korraldusega nõustusti kinnisasja jagamisega
ning määrati katastriüksustele kohaaadressid.
5. Hooldaja määramine. Otsustati
määrata isikule hooldaja.
6. Kruusa purustamise teenuse osutaja leidmiseks lihthanke korraldamine.
Otsustati korraldada lihthange kruusa
purustamise teenuse osutaja leidmiseks.
7. Arvamuse andmine OÜ Sisek
maavara kaevandamise loa taotluse ja
otsuse eelnõu kohta. Vallavalitsus otsustas edastada materjalid volikogule arvamuse avaldamiseks.
8. Vallavanema puhkusele lubamine.
Otsustati edastada vallavanema avaldus
volikogule.
9. Riigihanke korraldamine. Otsustati korraldada riigihanke e-hange suvise
tuubiraja ostmiseks ja paigaldamiseks
Valgehobusemäe Suusa- ja Puhkekeskuse valdustesse.
10. Riigihanke „Suusasilla ümbertõstmine, soojaku, mänguväljakute ja aia
ehitamine“ pakkujate kvalifitseerimine,
pakkumuste vastavaks tunnistamine ja
eduka pakkumuse välja selgitamine. Otsustati tunnistada edukaks riigihanke
„Suusasilla ümbertõstmine, soojaku,

mänguväljakute ja aia ehitamine” AS-i
Valmap Grupp pakkumus kui vastavaks
tunnistatud pakkumuste hulgast madalaim pakkumus.
25. aprillil
1. Ehitusseadustikus sätestatud ülesannete delegeerimine. Otsustati edastada
volikogu määruse eelnõu volikogule.
2. Detailplaneeringu kehtestamine.
Otsustati kehtestada Albu külas Männi
väikekoha jalg- ja jalgrattatee detailplaneering.
3. Kasutusloa väljastamine. Otsustati
väljastada kasutusluba ehitise kasutamiseks.
4. Eduka pakkumuse välja selgitamine ja hankelepingu sõlmimine. Otsustati tunnistada edukaks riigihanke
„Kruusa purustamise teenuse osutamine” ning sõlmida hankeleping OÜ-ga
Aspen Grupp kui vastavaks tunnistatud
pakkumuste hulgast madalaim pakkumus.
5. Eakate tervisetoetuse määramine
ja maksmine. Otsustati määrata ja
maksta eakate tervisetoetust.
6. Hooldajatoetuse määramine ja
maksmine. Otsustati määrata ja maksta
hooldajatoetust.
7. Valla eelarvest sotsiaaltoetuse
määramine ja maksmine. Otsustati määrata ja maksta valla eelarvest sotsiaaltoetust.
8. Toimetulekutoetuse määramine ja
maksmine. Otsustati määrata ja maksta
toimetulekutoetust.
9. Vajaduspõhise peretoetuse määramine ja maksmine. Otsustati määrata ja
maksta vajaduspõhist peretoetust.
10. Kohustuse võtmine. Otsustati
sõlmida tasuta kasutamis leping.
11. Eduka pakkumuse väljaselgitamine ja laenulepingu sõlmimine. Otsustati sõlmida lühiajalise sihtfinantseerimislaenu leping Danske Bank AS Eesti
filiaaliga kui vastavaks tunnistatud pakkumuste hulgast madalaima marginaali

ja lepingutasu kogumaksumusega pakkumus.
12. Nõusoleku andmine isikliku kasutusõiguse seadmiseks munitsipaalomandis olevale maale. Otsustati edastada volikogu otsuse eelnõu volikogule.
13. Nõusoleku andmine riigimaale
hoonestusõiguse seadmiseks. Otsustati
seada riigimaale hoonestusõigus.
14. Kalda teel liikluse ajutine lubamine. Otsustati lubada AS-il Metsä
Forest Eesti ajutiselt kasutada Kalda teed
metsamaterjali ladustamise korraldamiseks ajavahemikul 1.–5. mai 2017.
15. Eelinfo vallavalitsuse 27. aprilli
istungist. Vallavalitsuse liikmed arutasid
istungi päevakorrapunkte.
16. Meelis Saare ärakuulamine.
Vallavalitsus kuulas Meelis Saare ära.
27. aprillil
1. Valla eelarvest sotsiaaltoetuse
määramine ja maksmine. Otsustati määrata ja maksta valla eelarvest sotsiaaltoetust.
2. Enampakkumise tulemuse kinnitamine. Otsustati kinnitada enampakkumise tulemus ja sõlmida leping Järvamaal Albu vallas Soosalu külas asuva
Nigulalauda kinnistu müügiks.
3. Enampakkumise tulemuse kinnitamine. Otsustati kinnitada enampakkumise tulemus ning sõlmida leping Järvamaal Albu vallas Järva-Madise külas
asuva Sotsiaalmaja kinnistu müügiks.
4. Riigihanke „Suusasilla ümbertõstmine, soojaku, mänguväljakute ja aia
ehitamine“ hankelepingu sõlmimine.
Otsustati sõlmida Valgehobusemäe suusasilla ümbertõstmine, soojaku, mänguväljakute ja aia ehituse hankeleping ASiga Valmap Grupp.
5. Riigihanke „Tuubitõstuki ostmine
ja paigaldamine“ pakkujate kvalifitseerimine, pakkumuste vastavaks tunnistamine ja eduka pakkumuse välja selgitamine. Otsustati tunnistada edukaks riigihanke „Tuubitõstuki ostimine ja paigaldamine” OY Kessu pakkumus, kui
vastavaks tunnistatud pakkumuste hulgast madalaim pakkumus.

Nr. 4 (294) 5. mai 2017
Haldusreformi tulemusena ühineb Albu vald teiste
valdadega Järva vallaks. Albu vallamaja minetab uuest
aastast oma funktsiooni. Kuna maja on vana ja väärikas,
soovitakse anda sellele uus funktsioon. Vallavolikogu
ootab 5. juunini ideid vallamaja kasutamisvaldkondade
kohta e-mailile: albu.vald@albu.ee

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, lapsevane-mad,
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” ja „5”,
- käitumishinne õppeaasta jooksul on hea või
eeskujulik,
- edukas osavõtt maakondlikust või vaba-riiklikust
aineolümpiaadist või konkursist, kus-juures edukaks
osavõtuks loetakse kohta esimese kolmandiku hulgas,
- gümnaasiumi lõpetamine hõbe- või kuldme-daliga.
Toetuse määr on 50 eurot. Toetust määratakse kuni
kuuele 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 saa-vutusi taotlemisele eelneval
perioodil 1. juuni – 31. mai.
Toetuse määramise eelduseks on:
- õppeainete kokkuvõtvad hinded vähemalt
rahuldavad,
- käitumishinne õppeaasta jooksul hea või ees-kujulik,
- edukas osavõtt vabariiklikest või rahvusva-helistest
tiitlivõistlustest, kusjuures edukaks osavõtuks loetakse
kohta esimese kolmandiku hulgas.
Toetuse määr on 50 eurot. Toetust määratakse kuni
kolmele noorsportlasele.
Taotlus toetuse saamiseks esitatakse valla-valitsusele
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
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Hajaasustuse programm avatud
Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades
elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata
kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.
Toetust saab taotleda hajaasustuspiirkondades asuvate
majapidamiste jaoks veesüsteemide, ka-nalisatsioonisüsteemide,
juurdepääsuteede ja autonoomsete elektrisüstee-mide rajamiseks.
Toetust saab taotleda elukohale, kus pere on elanud vähemalt
selle aasta algusest. Maksimaalne toetus ühe majapidamise kohta on
6500 eurot. Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab
kokku moodustama vähemalt 33,33% projekti abikõlblikest
kuludest.
Enne taotluste koostamist ja esitamist palume kindlasti tutvuda
prog-rammdokumendiga ja taotlejale suunatud informatsiooniga
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) kodulehel
http://www.eas.ee/teenus/ hajaasustuse-programm/
Programmdokumendis kehtestatud nõuetele vastavad
taotlused tuleb esitada vallavalitsusele hiljemalt 13. juuniks.
Infot ja nõu taotlemise kohta saab programmi
kontaktisikult Albu vallas : Kuldar Tammik, tel 553 3988,
kuldar@albu.ee
Järva Maavalitsuses on programmi kontaktisikuks: Hannele
Saksniit, arengu- ja planeeringuosakonna peaspetsialist, tel 385
9613, hannele.saksniit@jarva.maavalitsus.ee
KULDAR TAMMIK,
keskkonnaspetsialist

Laululapsed andsid endast parima

Oi seda siginat ja saginat,
mis 16. aprillil Albu mõisas
toimus. Algas Albu valla laste
lauluvõistlus. Elevil olid nii
lauljad kui ka õpetajad. Terve
pikk aasta nähti vaeva, et laulud
kenasti kõlaksid. Vaev tasus
ennast ära. Kakskümmend neli
tublit laululast rõõmustasid
pealtvaatajaid oma kenade
lauludega.
Piirkonda saadeti edasi Sädeli Rodendau (pildil), Daniel
Purk, Mia Stamm, Karoliine
Aas, Semir Podzõvalovski,
Kaspar Tarasov, Aleks Homin,
Tristian Sander Paarmaa, Grete
Roos ja Maria Praks.
Hindajate elu oli raske.
Keda võtta, keda jätta.

23. aprillil oli Albu mõisas
Põhja-Järvamaa piirkondlik
laste lauluvõistlus. Seal võtsid
mõõtu Albu, Ambla, Kareda,
Koeru ja Järva-Jaani laululapsed.
Maakondlikku vooru pääsesid meie vallast Sädeli Rodendau ja Kaspar Tarasov.
Hoiame neile pöialt!
Tänu õpetajatele: Kaja
Kraav, Pille Väisanen ja Reet
Kaljula. Tänu ka alati valmis
Maria Kraavile, Ingeri Helna
Kakkole ja Ülary Salmule.
Järgmisel aastal jälle!
MALLE LOMP,
valla rahvamajade
juhataja
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Tere tulemast Albu valla aastapäevapeole!
(Algus 1. lk.)
37, Albu sügisjooks 23, Indrek Liiva
mälestusvõistlus sangpommis 22, Erika
Rattaralli 20, Albu valla perepäev 20 ja
Albu suusasõit Jaak Mae karikatele 17
korral.
Juba aastast 1978 andis Tammsaarenim. kolhoos välja kirjanduspreemiat.
Kolhoosi reorganiseerimise tõttu jagab
1994. aastastst kirjanduspreemiaid Albu
vald. Vald on andnud 23, kokku koos
Tammsaare kolhoosiga on välja antud 40
kirjanduspreemiat.
Valla esimene ajaleht ilmus 1992.
aasta detsembris. Nimeks oli „Albu Valla
Teataja” ja toimetajaks Age-Li Liivak.
Selle nimega lehte ilmus 5 numbrit. Nimi
vahetus ning tänane „Kodukaja”, mida
praeguseks on ilmunud 293 numbrit,
ilmub aastast 1993.
Albu valla esimeseks aukodanikuks
valiti 30. jaanuaril 1938 kultuuriteenete
eest Anton Hansen (kirjanikunimega
Anton Hansen-Tammsaare). 2011. aastal
võttis volikogu vastu „Albu valla tunnustuste avaldamise korra” ja sestpeale
on valla aukodanikuks valitud spordimees Jaak Mae, endine külanõukogu
esimees, vallavolikogu- ja riigikogu
liige, hindamatu ideede ja mõtete
algataja ja teostaja valla algusaastatel
Rein Arjukese, Tammsaare-nim. kolhoosi esimees Jaan Nõlve, kultuurielu
edendaja Age-Li Liivak, vallavanem
Kalju Kertsmik ja volikogu esimees Jüri
Kommusaar.
Albu valla teenetemärgi on aastate
jooksul saanud Enda Trubok, Merike
Nuiamäe, Inge Kuusemaa, Kaja Kraav,
Kersti Liivak, Marika Tamtik ja Valeri
Homin.
Valla suureks rikkuseks on olnud edukad ja omanäolised haridusasutused.
Albu kool sai sügisel 95-aastaseks.
Esimene põhikooli lend lõpetas 1991.
aastal. Selles, et algkool põhikooliks

kasvas, oli suuri teeneid kauaaegsel
koolijuhil Õile Kalmel ja kolhoosi
esimehel Jaan Nõlvel. Suurim õpilaste
arv oli Albu koolis 1992/1993. õppeaastal, mil koolis õppis 144 last.
Tänaseks on Albu Põhikooli lõpetanud
26 lendu (303 õpilast, 12 kiitusega
lõpetajat). Praegu on koolis 59 õpilast.
Koolis on pikemat aega töötanud veel
direktorid Eduard Ubaleht, Ervin Jürisoo
ja Maie Rambi ning õpetajad ja koolitöötajad Age-Li Liivak, Merike Kernu,
Kersti Liivak, Mare Kabel, Külli Pesti,
Kaja Kraav, Anneli Trummer, Merike
Nuiamäe, Kaja Tamsalu, Pille Väisanen,
Küllike Veede, Valdu Konrad, Enda
Trubok, Tiia Mänd ja Silvi Väinsalu.
Ümberehitustööd koolimajas toimusid aastatel 1995 – 2000. Sündis kaunis ja
kordumatu mõisakool.
Õpitulemustelt on Albu Põhikool
võrdne teiste sama tüüpi maakoolidega.
Lõpetajad jätkavad edukalt õpinguid
järgmistes kooliastmetes. Vabariigi parimate hulka on jõudnud õpilaste koduuurimustööd. Edu on saavutatud ka
spordis.
Tulemuslikult on tegutsenud koorid
ja tantsuringid, kunsti-, sõnakunsti- ja
näitering. Populaarseks on muutunud
pilliõpe. Õpilased on saavutanud võimaluse osaleda laulu- ja tantsupidudel,
auhindu on võidetud üleriigilisel kooliteatrite festivalil, etlus- ja lauluvõistlustel, animafilmide festivalidel. Tuntust
on toonud üleriigilise võistulugemise
„Hansenist Tammsaareni“ korraldamine
neljateistkümnel järjestikusel aastal.
Koolis töötavad suurepärased õpetajad: Järvamaa klassiõpetaja ja aasta
õpetaja tiitli omanik, kirjastuse Maurus
õppekomplektide kaasautor Mare Kabel; parim noorsootöötaja ning särav
karjäärikoordinaator Tiia Mänd; Kultuurkapitali aastapreemia laureaat Kersti
Liivak, aasta kultuurihoidja tiitlit kandev
Kaja Kraav; Järvamaa aasta õpetaja,

võistulugemise „Hansenist Tammsaareni“ algataja ja endiselt meie kooliga
seotud Enda Trubok.
Ahula Algkool avati 1992. aastal, mil
alustasid 1. klass 10 ja 2. klass samuti 10
õpilasega. Esimesed õpetajad olid Inge
Kuusemaa ja kooli juhataja Marika
Tamtik. 1993. aastal asus tööle õpetaja
Ingrid Külv, avati Ahula laste mängutuba
13 lapsega, õpetajateks Kilti Vaarmaa ja
Ülle Külv, hakkas tööle 0-klass, 1995.
hakkas klassiõpetajana tööle Merle Martinson, alustas tegevust muusikaring
õpetaja Pille Väisaneni juhendamisel.
Aastate jooksul sai kool uue katlamaja,
pakettaknad ja uue katuse, 2004. aastal
liideti kool ja lasteaed lasteaed-algkooliks. 2008 avati sõimerühm koos
maja saaliga. Tänaseks on koolimaja
soojustatud ja üle viidud maaküttele.
Kõige rohkem on koolis olnud 61
õpilast, lasteaias 42 last. Praegu on
koolis 14, sügisest 9 õpilast. Saabuval
sügisel liidetakse Ahula ja Albu kool
Albu Kool-Lasteaiaks asukohaga Albus. Ahulasse jääb lasteaed.
1. juunil 1998 sündis Albu Vallavolikogu otsusega Albu laste mängutuba, esimesteks õpetajateks said Irina
Poddubnaja ja juhataja Marge Mikson.
Loodi kaks liitrühma, mis tänaseks on
saanud nimed: „Naerupallid“ ja „Rõõmupallid.“ Esimesel aastal oli lapsi
nimekirjas 24, jõukamatel päevadel ligi
40. Tänavu on lapsi 28. Praegu töötavad
lasteaias Kersti Hein, Sirle Gunin, Ivi
Kütismaa, Irina Poddubnaja, Küllike
Veede, Kaja Kraav, Tiia Mänd ja juhataja
Marge Mikson.
Noorsootöö, mis aastaid oli koolikeskne, leidis koos Aune Suvega tee
koolist välja. Loodi skaudisalk, millest
kasvas välja Kõrvemaa lipkond, kuhu
parimatel aegadel kuulus 69 Albu valla
noort.
2000. aasta kevadel eraldati kultuurimajas ruum, kus aktiivsed noored

A. H. T. (Jaan Murumaa, Jüri Kommusaar, Lauri Koger ja Tiit Tammleht) 20 aastat hiljem taas esinemas.
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asutasid MTÜ Albu Noortekeskus.
Päevas veetis noortekskuses aega kuni
70 noort. 2006. aasta sügisel avati noortetuba ka Ahulas. Kaalepi küla noortel on
olnud toredad eestvedajad Maiu Mäe ja
Tiina Kask oma kogukonnast. Nii on neil
olemas külatuba, kus sisukalt aega veeta.
Kuigi noorte arv on kahanenud ja Ahula
noortekeskus regulaarse tegevuse lõpetanud, saavad tegusad noored end teostada paljudes põnevates huviringides.
Mitmele ringile pakuvad peavarju rahvamajad.
Kui vald 1993. aastal moodustati, oli
kaks eraldi majandavat rahvamaja: üks
Ahulas ja teine Albus. 2001. aasta
alguses moodustati ühtselt juhitav asutus
Albu Valla Rahvamajad.
Albu Rahvamaja renoveeriti valla ja
projektide toel. Hoonesse ehitati korralik
elektri-, venilatsiooni- ja maaküttel töötav küttesüsteem. Rajati jõusaal ja
abiruumid. Lisaks soojustati hoone väljastpoolt ning tehti uus välisviimistlus.
Albu rahvamaja taasavati 5. novembril
2010. Avamisel osales ka toonane maavanem, meie praegune vallavanem Tiina
Oraste.
Ahula rahvamajal on korda tehtud
katus, saali põrand, pesemis- ja riietusruumid, elektrisüsteem, soojustatud ja
värvitud on hoone välisseinad.
Rahvamajade taidlus- ja spordiringe
on kokku 17. Pikema ajalooga ringideks
on Alburahva Teater, Kakerdaja, SinkSale-Proo,Vargamäe Noored ning laste
lauluringid.
Pikaajalisemad ringijuhid on Kersti
Liivak, Kaja Kraav, Tiit Tammleht, Mare
Kabel, Ülle Oru ja Pille Väisanen.
Rahvatantsurühm Kakerdaja tähistas
möödunud aastal oma 30. aastapäeva.
Rühmas tantsib 7 vanaema-vanaisa, rühmal on 15 lapselast. Selgeks on õpitud
enam kui 90 tantsu, esinetud on Lätis,
Soomes ja Rootsis. Näiteringile pani
aluse 35 aastat tagasi Age-Li Liivak,
sündinud on 60 lavastust, mänginud 111
näitlejat ning etenduste esituste rekord
on 54 korda aastas (kekmiselt kord
nädalas).
Lisaks harrastusteatrile armastatakse
Albu vallas ka kutselist teatrit. Seda on
jagunud nii pööningule, rehe alla, põllule
ja rappa, varahommikusse, keskpäeva,
hilisõhtusse ja koguni ööpäev läbi kestvasse teatrimaratoni. Lemmikkohaks on
siiski jäänud Vargamäe. Paarikümneaastane teatripraktika on toonud meie
maile nimekaid näitlejaid, tunnustatud
lavastusi ja kümneid tuhandeid pealtvaatajaid. Teatriprojekte on väsimatult
vedanud vallavanemana Kalju Kertsmik
ja Tammsaare muuseum.
Muuseum Vargamäel avati 59 aastat
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tagasi (1958). 2002. aastast alates alates
töötab muuseum valla ja riigi osalusega
sihtasutusena. Muuseumitöö eestvedajateks on juhatuse esimees Reelika Räim,
teadur Siiri Kvell ja programmi-juht
Kristi Kirss. Nõukogu esimees on kaua
aega olnud Kalju Kertsmik.
Mõne päeva pärast tähistab oma 25.
aastapäeva Järvamaa Kultuurihiis Vargamäel, kuhu on oma puu istutanunud
paljud kodumaakonna ja Eesti tuntud
inimesed.
Olulisteks hariduse ja hingeabi templiteks on raamatukogud. Kuni aastani
2002 oli Albu raamatukogu koduks
kahetoline korter Männil. Siis sai raamatukogu uued remonditud ruumid Albu
rahvamajaga ühe katuse alla. Albu
raamatukogu juhatab Silvi Väinsalu. Lugejaid on raamatkogus juba aastaid 150
ringis ja fondis on raamatuid 9000 jagu.
Ahula raamatukogu avati 1996. aastal
praegustes ruumides. Raamatukogu juhib pikka aega Kaja Leidtorp.
Raamatukogudes on kohtutud kirjanikega ja räägitud raamatutest, korraldatud minikontserte ja töötubasid. Avastusrõõmu pakuvad vahvad näitused.
Sageli on külas lasteaia mudilased ja
kooliõpilased. Kõik on oodatud raamatuid laenutama, ajakirju-ajalehti lugema
ja juttu ajama.
On veel üks tänuväärne asutus, kuhu
jutupuhujaid ja mälestuste heietajaid
külla oodatakse. See on Ahula sotsiaalne
varjupaik. Esimene klient saabus sinna
jaanuaris 1996. Ametlikult registreeriti
asutus 1. juulil 1997. Esimene juhataja
oli Eda Valgemaa, alates 2001. aastast
töötab juhatajana Marika Tuherm. Varjupaigas on nende aastate jooksul töötanud
20 inimest. Hooldaja Lea Tarassov töötab varjupaigas esimesest, avamispäevast peale. Asutus on olnud 21 aasta
jooksul koduks 150 inimesele
Mitmekülgse eneseharimise tervistavaks osaks on sport.
1999. aastal ostis Albu vald Valgehobusemäe kinnistu suurusega 13,9 ha.
Eesmärk oli rajada sinna spordi- ja tervisekeskus. 2006 aastal alustati ehitust.
Külastuskeskuse hoone avati 2007. ning
ülejäänud rajatised 2008. aastal.
Aastas korraldab keskus 15–17 suuremat spordiüritust. Tuntuim spordivõistlus on Albu Suusasõit Jaak Mae
karikatele.
Eelmisel aastal külastas keskust
41 000 inimest 37 riigist.
Tänaseks on saanud keskusest sihtasutus, mille juhataja on meie endine
külanõukogu esimees ja kauaaegne
vallavanem Kalju Kertsmik.
Käesoleval aastal alustati Valgeho-
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busemäel uuendustöid, mille maksumus
on 1,4 miljonit eurot (sellest 1,2 miljonit
Euroopa Liidu toetus). Tulemust saab
näha juba käeoleva aasta lõpus.
1996. aastal asutati valla asutus
„Teenus” veevarustuse ja kanalisatsiooni
ettevõttena ning jäätmeveo vahendajana
ning tegutses Albu, Kaalepi, Seidla ja
Ahula külas kuni 1. juunini 2016. Tänaseks on sellest saanud OÜ Albu Teenus
mida juhatab kauaaegne valla keskkonnaspetsialist Kuldar Tammik. Uuesti on
rajatud 3 veepuhastusjaama. Aasta lõpuks on rekonstrueeritud kõik reoveepuhastusjaamad, 9,2 km veet- ja 11 km kanalisatsioonitrasse.
Albu Toiduait avati 13 aastat tagasi
2004 aastal. Toiduaidast saavad söögi nii
kooliõpilased, sotsiaalse varupaiga elanikud kui ka vallarahvas lõuna, tähtpäevade ja pereürituste tarvis. Toiduaida
aitas käivitada selle kauaaegne juhataja
Ene Niinsalu. Praegu on toiduaidas kolm
töötajat, seda juhatab Sirje Nurmik.
See oli vaid väike osa meie pisikese
valla suurusest.
Aastal 2018 oleme uues olukorras.
Ühineme koos Ambla, Järva-Jaani,
Kareda, Koigi ja Imavere vallaga Järva
vallaks. Kokkuleppe kohaselt saab valla
juriidiline keskus olema Järva-Jaanis.
Olenevalt valitsuse otsusest võidakse
meile juurde liita veel ka Koeru vald.
Teeninduskeskused jäävad kõikidesse senistesse valdadesse. Albu vallas
oleme veidi teistsuguses olukorras, sest
senine vallamaja Järva-Madisel ei ole
meie piirkonna tegelik tõmbekeskus.
Leppisime volikogus kokku, et Albu
valla piirkonna teeninduskeskus tuleb
Aravetele, kuhupoole on meie inimestel
on rohkem toimetamist: kas siis söögipoodi, arsti või pangaautomaadi juurde
või siis apteeki. Samas jäävad toimima
ka valla teeninduspunktid Albu, Ahula ja
Kaalepi külas vastavalt ametnike vastuvõtuaegadele.
Senine vallamaja Järva-Madisel jääb
uuest aastast vabaks. Kui kellelgi on hea
idee, mis sellelest majast edasi võiks saada, ootame teie mõtteid ja ettepanekuid.
Suur tänu kõigile meie tublidele
ettevõtjatele, kelle jaoks just see paik on
olnud ainus ja õige, et jaksate areneda,
teenindada ja toota, pakkuda kodukoha
lähedal tööd, hoida külapoed avatud.
Soovin kõigile rahu kodudesse,
erksat meelt ning edu ja õnne teie
ettevõtmistele ja toimetamistele. Aitähh
tehtu eest! Hoiame kõrgel oma kogukonna meelt meie uues suures moodustuvas vallas.
Palju õnne aastapäeva puhul!
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PRIA-st saab taotleda pindalatoetusi
2.–22. maini saab PRIA-st taotleda
pindalapõhiseid otsetoetusi, üleminekutoetusi ning Maaelu arengukava
pindala- ja loomapõhiseid toetusi.
Hilinenult on võimalik taotlust esitada
kuni 16. juunini, kuid siis vähendatakse toetust 1% iga hilinetud päeva
eest.
Enne taotlusvooru algust saab ePRIA s joonistada põlde ning avatud on
taotluste eeltäitmine. Eeltäidetud taotlusi
saab esitada alates 2. maist.
Alates 1. aprillist saab e-PRIAs joonistada poollooduslike koosluste alasid
ning edastada Keskkonnaametile kooskõlastamiseks. 2. maist saab koosluste
alad taotlusele ja PRIA-le esitada.
Selle aasta
suuremad muudatused
Varasematel aastatel juba rakendatud
toetusmeetmetele on lisandunud kaks
üleminekutoetust (põllumajanduskultuuri üleminekutoetus ja heinaseemne üleminekutoetus), mida saab taotleda
2010. aastal määratud toetusõiguste
alusel, täpsem info toetusõiguste kohta
on PRIA kodulehel www.pria.ee.
2017. aastal ei pea põllumajandusmaa hooldamisel hekseldatud rohtu
kokku koguma.
Taotlejad, kes peavad täitma rohestamise nõudeid ja kelle kasutuses on
2017. aastal püsirohumaa tagasirajamise
kohustuse arvutamise aluseks olnud
maad, ei tohi püsirohumaid rohkem üles
harida ja vajaduse korral peavad ülesharitud püsirohumaad tagasi rajama
määratud hektarite ulatuses. Tagasirajatavad püsirohumaad tuleb taotlusel
märkida maakasutustüübiga TAR. Nõude täitmata jätmisele järgneb rohestamise toetuse vähendamine.
Maastikuelementidena säilitamisele
kuuluvate toetusõiguslike kraavide pindala arvestatakse alates 2017. aastast
koos nende serval ja nõlval ning serva ja
põllu vahel oleva puittaimestikuga kuni
12 m laiuselt. Metsaäärse kraavi pindala
hulka arvatakse üksnes kraavist põllu
poole jääv puittaimestik, kraavi põhi
ning metsa poole jääv nõlv kuni servani.
Kraavi põhi, põllupoolne nõlv ja serv
peavad olema visuaalselt tuvastatavad.
Puu- ja köögivilja kasvatamise otsetoetuse (PKV) puhul on pirnipuu minimaalne istutustihedus muudetud 270
puult 100 puule ha kohta. Viinapuu, kultuurmustikas, kultuurjõhvikas, ebaküdoonia ja aroonia ei ole enam PKV
toetusõiguslikud. PKV toetusõiguslike
kultuuride hulka on lisatud valge
peakapsas, lillkapsas, spargelkapsas ehk
brokoli, nuikapsas, lehtkapsas, brüsseli

kapsas ja hiina kapsas.
Pirnipuude minimaalset istutustihedust on sarnaselt PKV otsetoetusega
muudetud ka mahetoetuse (MAH) ning
keskkonnasõbraliku puuvilja- ja marjakasvatuse (KSA) toetuse puhul.
KSA toetatavate kultuuride loetelu
täieneb nelja uue kultuuriga – harilik
sarapuu, söödav kuslapuu, kurdlehine
kibuvits ja harilik pihlakas. Samadele
kultuuridele kehtestati mahetoetuse
puhul istutustihedus.
Ravim- ja maitsetaimede kultuuridena ei ole enam toetusõiguslikud harilik
kurgirohi, kõrvenõges, harilik orashein,
harilik sigur ja harilik võilill. Keskkonnasõbraliku majandamise (KSM) mesilaste korjealade rajamise lisategevuse
toetuse määr tõuseb 193 euroni hektari
kohta aastas.
2017. aastast alates ei või võtta uut
KSM, KSA, KSK, MULD, SORT, PLK
ja MAH kohustust sellise maa kohta ega
suurendada kohustust sellise maa arvelt,
mis Harju, Rapla ja Pärnu maakonnas
algatatud maakonnaplaneeringu kohaselt määratakse Rail Balticu raudtee
trassikoridori asukohaks. Trassikoridor
on nähtav Maa-ameti kaardirakenduses.
Satelliitseire aitab
niitmist tuvastada
PRIA arendab rakendusprogrammi,
mille abil saab kindlaks teha, kas
rohumaad on niidetud. PRIA võtab
kasutusele Euroopa Liidu Copernicuse
programmi satelliitide Sentinel-1 ja
Sentinel-2 pildid ja meteoroloogilised
andmed. Rakenduse autoriteks on Eesti
teadlased, programmi loomisega tegeleb IT-ettevõte CGI Eesti.
Satelliidiandmed laekuvad PRIA-le
kogu Eesti territooriumi kohta keskmiselt üks kord nädalas. Seejärel tehakse
kalkulatsioon biomassi muutustest iga
põllu kohta. Monitooring toimub kevadest sügiseni ja seda tehakse nendel
põldudel, mis on esitatud jooksva aasta
pindalatoetuste taotlustel.
2017. aasta on planeeritud rakenduse
testimiseks ja kogemuste saamiseks.
Plaanime näidata testtulemusi alates
juuli keskpaigast. PRIA veebikaardil
tuleb selleks avada kiht „Niitmiste
tuvastamine. e-PRIA-s näeb samu
tulemusi teenuses „Minu Põllud“.
Esialgu ei ole plaanis ainult satelliidiinfo põhjal sanktsioone rakendada, küll
aga annab see põllumeestele infot oma
tööjärjest ja PRIA-le nõuete täitmisest.
Ühesuguse info saavad nii kliendid kui
PRIA töötajad; taotlejal on rohkem
võimalusi vajalikke töid õigel ajal
planeerida. Loodav rakendus muudab

PRIA kontrollsüsteemi jaoks avatumaks
ja läbipaistvamaks.
Rakendusprogramm peab valmima
2018. aasta alguseks. Projekti toetatab
EL regionaalarengu fond.
Taotluse esitamine
Toetusi tutvustavaid materjale ja
taotlusvorme PRIA klientidele koju ei
saada. Info meetmetega seotud nõuete ja
toetuste taotlemise kohta avaldame
kodulehel (vt rubriike Taimekasvatus,
Loomakasvatus, Nõuetele vastavus) ja
info täieneb jooksvalt, kui ilmuvad
täiendustega määrused. Nõuded on
põhjalikult selgitatud juhendites „Abiks
taotlejale“. Infomaterjale võib küsida ka
PRIA maakondlikest teenindusbüroodest.
PRIA soovitab toetustaotluse täita
elektrooniliselt vanas e-PRIA-s https://
epria.pria.ee/epria/, vt „Teenused“
menüüs alajaotus „Pindalatoetused“.
Kes ei ole veel PRIA klient või kliendiandmeid on vaja muuta, saab need
toimingud teha uue e-PRIA teenuses
"Kliendi andmed". Pindalatoetuste taotlemisega seotud e-teenuste kasutamiseks
on vaja ID-kaarti koos paroolidega või
Mobiil ID-d, samuti saab siseneda
pangaparoolidega Eesti.ee kaudu.
Toetuste taotlemist e-PRIA-s kergendab iga toetuseliigi juures leitav lisainfo,
mis annab taotlejale teada tema kohustuste või toetusõiguste andmed. Samuti
teeb süsteem esmased kontrollid nõuete
osas. Taotlejale kuvatakse erinevaid
teateid taotluses esinevate ebatäpsuste
kohta ning tal on võimalik oma taotlust
veel muuta.
Teenindusbüroodes saab kasutada ePRIA kliendiarvuteid ning paluda
juhendamist büroo töötajalt. Infot võib
küsida otsetoetuste infotelefonil 7377
679.
Ka tänavu on võimalik kõigil pindalatoetuste taotlejatel pöörduda taotluste vastuvõtuperioodi ajal konsulentide poole e-PRIA-s kasutamise
tasuta juhendamise saamiseks. Nõuandekeskuste ja konsulentide kontaktid
leiate aadressil http://www.pikk.ee/ . Kes
ei esita taotlust e-PRIA-s, võib selle saata
digitaalselt allkirjastatult aadressil:
info@pria.ee, viia või postitada teenindusbüroosse või PRIA keskuse aadressil.
Soovitame taotluse täita juba aegsasti
ning mitte jätta seda viimastele päevadele!
Alates 2018. aastast on võimalik
pindalatoetusi taotleda ainult e-PRIA
kaudu.
PRIA teabeosakond
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Tammsaare võistulugemine viimast korda albu vallas
XIV Hansenist Tammsaareni võistulugemine toimus Albu vallas viimast
korda. Suur aitäh ja kummardus abivalmile Albu vallavalitsusele ja Albu
valla rahvale osalemise, aitamise, toetamise ja korraldamise eest 14 aasta
jooksul. Vallad kaovad, aga rahvas jääb.
Ootame kõiki XV võistulugemisele
2018. aasta jaanuari viimasel reedel uues
omavalitsuses.
27. jaanuaril loeti peast kuni 5minutilisi katkendeid Tammsaare loomingust. Esinejateks oli 54 V–XII
klasside õpilast. Hindamine toimus kolmes vanuserühmas: V–VII, VIII–IX ja
X–XII klass. Vanuserühmade võitjad
võistlesid peapreemiale.
Hindamiskomisjoni kuulusid Viljandi Kultuuriakadeemia õppejõud Garmen
Tabor ja teatriala üliõpilased ning Albu
valla staažikad hindajad Age Li Liivak,
Mare Kabel, Maret Alev, Kersti Kertsmik, Küllike Veede, Marika Tamtik,
EESELTSi esinaine Kaja Sarapuu, SA A.
H. Tammsaare Muuseum Vargamäel teadur Siiri Kvell, meie konkursi veteran
Anett Pullerits. Hinnati 10-palli süsteemis. Igas vanuserühmas anti välja 3
preemiat ja eripreemiad.
Üritust toetasid Järvamaa Omavalitsuste Liit, Kultuurkapitali Järva ekspertgrupp, Hasartmängumaksu Nõukogu,
Haridus- ja Teadusministeerium, Albu
vallavalitsus, TÜ Narva kolledž, Vargamäe muuseum, Albu PK, AS Eesti Pagar.
Hindamisel arvestati repertuaari
valikut ja sobivust lugejale, teksti mõtte
esiletoomist, kõnetehnika valdamist (rõhud, rütm, välted, diktsioon), kontakti
publikuga (silmsidet jne), teksti peasolekut, emotsionaalset tervikut, mõjuvust kuulajale.
Peapreemia: Getter Mägi (pildil),
Kehra Gümnaasium, „Kõrboja peremees“, juhendaja Anne Tammaru.
NOOREM VANUSERÜM 5. – 7. kl

Punak).
KESKMINE VANUSERÜHM 8. –
9. kl (22 osalejat)
I Getter Mägi, Kehra Gümnaasium,
„Kõrboja peremees“ ,Anne Tammaru;
II Kadi Tihane, Aravete Keskkool,
„Ramilda kiri“, Janne Palu:
III Andrus Pajumägi, Kambja
Põhikool, „Tõde ja õigus“ II, Tiina
Tiideberg.
Eripreemiad:
Triinu-Liis Tammjärv, Tallinna
Reaalkool, „Ma armastasin sakslast“,
Mirja Särg;
Hanna Aadusoo, Kambja Põhikool,
„Tõde ja õigus“ II, Tiina Tiideberg;
Uku Pokk, Orissaare Gümnaasium,
„Kõrboja peremees“, Maret Aardam;
Liisbet Inger Saatmann, Vodja Kool,
„Kirjad tütrele” ,Triin Toome-Hosman.

(20 osalejat)
I Stella Vesi, Tartu Hansa Kool,
„Tõde ja õigus“ V, Lea Sokman;
II Jakob Patrik Ross, Tallinna Reaalkool, „Tõde ja õigus“ I, Mirja Särg;
III Ketlin Kõiv, Rapla ÜG, „Koolis“,
Koidula Takk.
Eripreemiad:
SA A. H. Tammsaare Muuseumilt
Vargamäel Eliise Luka Tegovale (Tartu
Mart Reiniku Kool, „Tõde ja õigus“ I,
Silja Russak);
Narva Kolledžilt Arabella Antonsile
(Tartu Mart Reiniku Kool, „Põrgupõhja
uus Vanapagan“, Silja Russak);
Albu vallalt Jürgen Tihanovile (Tartu
Hansa Kool, „Tõde ja õigus“ II, Lea
Sokman);
Albu Põhikoolilt Kaspar Karolinile
(Põlva Kool, „Tõde ja õigus“ I, Maia

VANEM VANUSERÜHM 10. – 12.
kl (12 osalejat)
I Merilin Innos, Kiviõli 1. Keskkool,
„Ramilda kiri Indrekule“, Anu Vau;
II Heleriin Lass, Viimsi Keskkool,
„Kõrboja peremees“, Külli Täht;
III Emily Bruus, Viimsi Keskkool,
„Ma armastasin sakslast“, Külli Täht.
Eripreemiad:
Joonatan Kivi, Viimsi Keskkool,
„Kõrboja peremees“, Külli Täht;
Eliisa Kruberg, Narva Eesti Gümnaasium, „Varjundid“, Ene Kurme;
Mattias Reinula, Tartu Tamme Gümnaasium, „Tõde ja õigus“ II, Piibe
Leiger;
Eleriin Miilman, Rakvere Gümnaasium, „Ma armastasin sakslast“, Aili
Teedla;
Hans-Joosep Hanson, Viimsi Keskkool, „Ma armastasin sakslast“, Külli
Täht.
Huvitavat võistulugemise sündmuskohalt Külli Pesti sulest: http://tegemi
sed123.blogspot.com.ee/2017/01/report
aaz-sundmuskohalt.html

Rahvusvaheline Hansenist Tammsaareni lugemiskett 2018
Tegevusaeg: 30. jaanuarist 1. märtsini 2018
Eesti Vabariigi 100. juubeli, kirjandusklassik A. H.
Tammsaare 140. sünniaastapäeva ja "Hansenist Tammsaareni"
võistulugemise 15. juubeli tähistamiseks kutsuvad Albu
Põhikool ja Narva kolledž kõiki eestimaalasi ja väliseestlasi osa
võtma rahvusvahelisest lugemisketist kirjaniku sünni- ja
surma-aastapäeva vahelisel perioodil.
Lugemisketis osalemiseks palume registreerida ennast 20.
jaanuariks 2018 Albu Põhikooli kodulehel.
Meie esiproosakirjaniku loomingu väärtustamiseks palume
lugeda kuni 5-minutilise katkendi kirjaniku loomingust
(soovitavalt peast) ning salvestada oma esinemine. Videoklipid

palume veebi üles laadida, teatades meile aadressi või saata
Albu põhikooli/Narva kolledžisse. Videoklippidest valmib
film.
Eelmist lugemisketti saate vaadata aadressilt:
https://vimeo.com/album/2552321
Tänan kõiki abilisi ja osalenuid!
ENDA TRUBOK,
Hansenist Tammsaareni projekti juht
Enda.trubok@gmail.com või enda.trubok@ut.ee
tel. +372 5569 9341
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Albu valla taidlejate kontsert
Reedel, 7. aprilli õhtul kogunesid
Albu rahvamajja valla aktiivsemad inimesed, et alustada iga-aastase taidlejate
peoga.
Pidu algas ringijuhtide tänamisega.
Neid on sellise väikese valla kohta päris
palju. Ka valdkondade valik on lai –
muusikaringid ja laulukoorid, rahavatantsurigid lastele ja täiskasvanutele,
näiteringid, naiste ja tüdrukute võimlemine, droonide ring, parkour, suusatamine, kodutütred! Ei teagi, kas said kõik.
Igal juhul peaks kõik endale midagi
meelepärast leidma, kui tegutsemissoovi
on. Ringijuhid said mälestuseks vaibakese, mis kohe tänamise käigus lendava
vaiba tiitli sai. Olgu ringijuhtidel lennukust ja teotahet edaspidisekski!
Kontserdi avaloona kõlas klaveripala
Kadi Tihase esituses. Tema järel astus
lavale lastekoor, kellel nüüdseks juba ka
laulupeo ülevaatusel käidud. Lastekoorile järgnes valla noorim kollektiiv –
kandlenaised (neil veel õiget nime polegi, ettepanekud on teretulnud).
Seejärel täitis lava mudilaskoor, kelle
esituses kõlas kaks hoogsat pala. Nemad
alles ootavad ettelaulmist tähtsale žüriile, kes otsustab nende suurele peole
pääsemise. Vahepalaks kõlas tore duett
klaveril, misjärel oli esinemiskord täiskasvanud lauljate käes. Lavale tuli SinkSale-Proo, kes esitas kolm pala.
Nüüd oli kord teistlaadi esinejatel –
õpetaja Tiia võimlemistüdrukutel. Ne-

mad olid möödunud mereaastast ajendatuna olid õppinud kava "Meri".
Pillimängijaid on Albu vallas palju. Üks
huvitav kollektiiv on Kaja juhendamisel
kaks aastat koos käinud Karmoskasõbrad. Nende esituses kuulsime kolme
lahedat karmoskalugu.
Lõpuks olid tantsulapsed rahavariided selga saanud ja järg jõudiski
nendeni. Õpetaja Kersti karmi käe all on
nii Vargamäe Lapsed kui Vargamäe
Noored terve pika sügise ja talve hoolsalt
harjutanud eelseisval suvel toimuva XII
noorte laulu- ja tantsupeo jaoks. Neid
tantse saime meiegi Albu rahvamajas

sellel õhtul näha. Viimasena esines kõige
suuremate kogemustega kollektiiv – segarahvatantsurühm "Kakerdaja", kellel
täitus möödunud sügisel 30 tegutsemisaastat. Lõpetuseks nägime kõiki tantsurühmi ühistantsus "Oige ja vasemba".
Toredaks üllatuseks oli nö tantsuõhtu, mil astusid lavale kõikvõimalikud
ansamblid, mille koosseisus oli lapsi,
emasid, õpetajaid, vilistlasi jne.
Nagu ikka, said osalised suu magusaks kommidega ja eriliselt priviligeeritud on täiskasvanud taideljad, keda selgi korral ootas kaetud laud lasteaia saalis.
TRIIN RANNU

Lumelaudurite kõrged lennud
Eelmisest sügisest alustasin koos
Kristofer Kallasega MTÜ Lumelauakooli treeninguid uue klubi all. Käes oli aeg
võtta teatepulk üle kohaliku lumelaudurite kogukonna rajajalt Karel Kangrolt.
Treeninguid alustasime väheke hiljem kui mullu, kuid siiski saime sügisilmasid soojas Albu saalis trotsida. Seal
said lapsed ka uute juhendajatega
harjuda. Õnneks ei pidanud me saalis
kaua olema, võrdlemisi ruttu saime
Valgehobusemäele lustima minna.
Selline see spordiala juba kord on, et
õpime mängides ja rõõmu tundes.
Võistlushooaeg algas jaanuari keskel Kiviõlis väga edukalt. Vana kahurivägi, Maanus Udam ja Mehis Udam
võitsid oma vanuseklassis. Positiivse
üllatuse tõi Aleks Homin, kes alustas
treeninguid alles sügisel, ja debüüdil
kohe poodiumile jõudis. Tüdrukutest
andis vinge lahingu Anna-Maria Praks.
Hooaja eelviimasel võistlusel, kohalikul Valgehobusemäe Rodeol oli suur
rõõm näha osalemas suurt osa trennilastest, kes esinesid kodusel nõlval väga

edukalt. Maanus Udam võitis suureskooriliselt, Aleks oli juba kolmandat
korda hooaja jooksul poodiumil. Kõva
konkurentsi pakkusid mudilaste vanuserühmas veel Semir Podzõvalovski,
Rasmus Ilm ning noorim osaleja ja
eriauhinna võitja Justus Udam. Natuke
suurtemate poiste konkurentsis võitlesid
poodiumikoha meie klubile Mehis Udam
ja Markus Ubaleht. Juuniorite võidu
haaras kindlakäeliselt vana kala Karl
Kallas. Tüdrukutest olid väga tublid
Anna Maria Praks ja Marta Ann
Grossfeldt.
Hooaja viimasel etapil tõestasid
mudilaste klassis võistlevad Maanus
Udam ja Aleks Homin kaksikvõiduga, et
tulevik on nende päralt. Mudilaste
vanuserühmas tegi eduka debüüdi Juhan
Petsaar andes märku, et temalt on mida
oodata. Natukene vanemad kutid Markus Ubaleht ja Mehis Udam, sooritades
juba keerulisemaid vigureid suurematelt
hüpetelt, olid hädas hoo saamisega nagu
Kelly Sildaru tihtipeale. Nemad pidid
leppima vastavalt neljanda ja viienda

kohaga. Kolmanda kohaga pidi leppima
ka Karl Kallas. Tüdrukutest küündis
tabeli esimese poole sisse Anna Maria
Praks.
Hooaja kokkuvõttes saavutasid mudilaste vanuserühmas kaksikvõidu
Maanus Udam ja Aleks Homin. Poiste
tihedas konkurentsis võidutses Mehis
Udam ja kolmanda koha sai Markus
Ubaleht. Juuniorite tugeva taseme juures
pidi teise kohaga leppima Karl Kallas.
Tüdrukutest saavutas Anna Maria Praks
tugeva kuuenda ning lõbus Marta Ann
Grossfeldt 13. koha.
Tiitlite arvestuses oli Lumelauakooli
klubi sel hooajal kõige edukam! Suur
tänu kõigile lastele ning nende vanematele eduka koostöö eest. Valgehobusemäe Suusa- ja Puhkekeskusele kunstlume ja nõlva eest ning Albu vallale
toetuse eest, milleta see võimalikuks
poleks saanud. Kas pole imeline, et
Albust tulevad Eesti parimad noored
lumelaudurid ;)
MARK UBALEHT,
MTÜ Lumelauakool
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jooks

24. aprillil toimunud järjekordsest
jüriöö jooksust osa võttes jõudsin järeldusele, et mees, kes sealt ülevalt ilma
korraldab, ei ole teps mitte Taat, vaid on
ehtne Jüri. No peab ju olema Jüri, kui
selle kevade superilm vaid jüriöö
jooksuks saabus. Edasi läks ilmaga juba
nii, või isegi veidi kehvemini, nagu sel
kevadel ikka...
Seekordne heitlus toimus kahe, omavahel juba väga hästi tuttava võistkonna

vahel. RR Suusaklubi oli välja tulnud
erakordselt noore tiimiga, kuigi vanuselist keskmist tõstis tugevalt mõni nende võistkonnas osalenud eakas. Kirjeldades veidi suusaklubi taktikat, siis on
selge, et nad püüdsid vastaseid segadusse ajada nooruse, peatreeneri puudumise
(mis võiks märk olla tugevast vormist ja
enesekindlusest) ning staažika logistikajuhiga.
Neile pakkus konkurentsi iga-aas-

9

tasest "koti pähe saamisest" revanši ihkav Kaalepi võistkond, kelle taktikast
pole siiani aimu. Enne starti oli õhus
isegi võimalus, et võistkond, kelle mitu
liiget on pärjatud nii mõnegi sportliku
meistritiitliga, lihtsalt killustub. Õnneks
sport seekord võitis...
Lõpuks saigi Kaalepi võistkond selle, mille järele nad kõik need aastad
jooksnud on – võiduga kaasneva au ja
kuulsuse. Kuluaarides oli juba kuulda
sosinaid, et tark võtab tossud jalast ja
lahkub areenilt tipus olles. Samuti võis
kuulda ideid ning sõlmiti kokkuleppeid
uute tiimide tekkeks.
Seekordsel jüriööjooksul hakkasid
silma ka mõned põnevad uuendused:
* jüriöölõkke asemel pakuti jüriöötossu;
* esimest korda oli jooksjatele auhinnaks tervislik pähklitest ja rosinatest
koosnev pakike. Mis sellest, et nii enne
kui ka pärast tervise ja südame hoidmise
juttu paluti kast küpsist nahka pista;
* nii stardis kui ka finišis kaasa elanud vallavanem oli värskendav ja positiivselt üllatav igastahes.
Kas ja kuidas harjumuspärane valla
jüriöö jooks pärast haldusreformi välja
hakkab nägema, näitab aeg.
ANITA HOMIN

RR Suusaklubi noorsuusatajad lõpetasid teise hooaja
25. märtsi viimase Swedpanga Karikaetapiga lõpetas enamik meie
klubi suusatajaid koduse suusahooaja. Vaatamata kesisele talvele oli
meil väga ilusaid hetki ja nagu spordis ikka ka ebaõnnestumisi, millest
saab ainult õppida. Klubi suusatajad olid esindatud maratonidel,
Swedpank Karikasarjas, Eesti MV-l , Eesti Valdade Talimängudel, FISvõistlustel, kodusel maailmakarikaetapil ja U23 maailmameistrivõistlustel ning isegi täiskasvanute maailmameistrivõistlustel Lahtis.
Eesti suurimas, Swedpanki karikasarjas olime esindatud 21
sportlasega, kellest jõudis medalile koguni 11: Maanus Udam, Aleks
Homin, Mehis Udam, Rico Rohi, Aron Ott, Kaarel Kasper Kõrge, Õnnela
Rodendau, Kirke Jamnes, Karoliina Tõnisson, Aiki Jalakas ja Anni
Jalakas. Poodiumi kõrgeimale astmele said astuda Õnnela, Karoliina
(2 korda) ja Aiki. Hõbeda tõid koju lisaks eespool nimetatutele veel Rico,
Aron, Anni ja Kaarel. Pronksmedalitega pidi leppima Maanus. Kokku
tõid noored etappidelt koju 32 medalit. Üldarvestuses 5 parema hulka
jõudis 8 sportlast (kuna Aleks osales vaid kahel ja Kaarel ühel etapil, siis
neil ei tekkinud selleks võimalustki).
Eesti MV-l võistlesid meie klubi sportlased enamjaolt aasta või paar
vanematega. Individuaalselt võitis U23 vanuseklassis Kaarel hõbemedali. Aron Otti jäi aasta vanematega 10 km vabatehnikadistantsil
medalist lahutama vaid 2,2 sekundit. Individuaalselt jõudsid esikuuikusse peale Kaarli veel Aron Ott, Anni Jalakas, Aiki Jalakas, Rico
Rohi ja Õnnela Rodendau. Teatesuusatamises oli vanuseklasside
meistrivõistlustel meil väljas 3 võistkonda, kellest kaks tuli medalitele ja
üks pidi lõpetama 4. kohaga. Hõbemedalid teenisid N14 vanuseklassis Õnnela Rodendau, Karoliina Tõnisson ja Keitlin Jalast. M14 vanuseklassis saavutasid pronksmedalid aasta vanematega sõitnud Mehis
Udam, Rico Rohi ja endast koguni 3 aastat vanemate seltsis Maanus
Udam. N16 vanuseklassis võistles meil 3 aastat vanematega Kirke
Jamnes ja endast aasta vanematega võistelnud Anni ja Aiki Jalakas.
Nemad pidid leppima 4. kohaga. Kevadistel N18 vanuseklassi sprinditeatevõistlustel sõitsid Anni Jalakas ja Aiki Jalakas ennast 3 aastat
vanemate tüdrukute konkurentsis 5. kohale. Lisaks võtsime klubi
ajaloos esimest korda (arvatavasti ka Järvamaa ajaloos, kui mitte siis
viimase 20 aasta ajaloos kindlasti) osa ka täiskasvanute teatesuusatamise Eesti meistrivõistlustest. Naiste võistluses võistlesid meie
noored kohalikud N15 vanuseklassi neiud Aiki ja Anni ning alles N14
vanuseklassi neiu Karoliina Tõnisson. Tüdrukud saavutasid tubli 8.
koha. Meestest olid võistkonnas Ilmar Udam, Kaarel Kasper Kõrge ja
Uku Karing ehk hetke tugevaim Järvamaa meessuusatajate võistkond.

Meestele tuli võistlustelt samuti 8. koht.
Eesti Koolinoorte MV-l Haanjas kuulus väikeste koolide arvestuses
võidukasse Aravete Keskkooli 23-liikmelisse võistkonda meie klubist
17 sportlast. Kooli neljast võidetud medalist kuulusid kõik meie klubi
liikmetele. Individuaalselt tuli Eesti koolinoorte meistriks Aron Ott. Rico
Rohi, Karoliina Tõnisson ja Anni Jalakas saavutasid 3. koha. Teatesuusatamises saavutati väikeste koolide arvestuses samuti I koht. 6liikmelisse võistkonda kuulusid meie klubist Christina Rohi, Aron Ott,
Õnnela Rodendau ja Aiki Jalakas.
Eesti Valdade Talimängudel murdmaasuusatamises võidukasse
Ambla valla 22-liikmelisse võistkonda kuulus meie klubist 13 sportlast
(lisaks 5 Ambla SK ja 4 vallaga seotud sportlast). Kaheksa parema hulka
sõitis ennast 8 sportlast: Ilmar Udam (I koht), Rico Rohi (III), Õnnela
Rodendau (III), Aron Ott (IV), Aiki Jalakas (VI), Kirke Jamnes (VI), Janno
Rodendau (VI), Anni Jalakas (VIII). Teatesuusatamise 3-liikmelistes
võistkondades sõitsid N14 vanuseklassis Õnnela Rodendau, Kirke
Jamnes ja Keitlin Jalast ennast hõbemedalile, N16 vanuseklassi
kuldsesse võistkonda kuulus Aiki Jalakas, M16 hõbedasse võistkonda
Rico Rohi ja Aron Ott, meeste 12. koha võistkonda Uku Karing ning M40
võidukasse võistkonda Janno Rodendau ja Ilmar Udam.
Estoloppeti maratonide sarjas osalesid meie klubi noorsportlased
vaid Tallina Maratonil poolmaratoni distantsil. M15 vanuseklassis saavutasid Aron Ott (I) ja Rico Rohi (II) kaksikvõidu. N15 vanuseklassis
võtsid tüdrukud koguni kolmikvõidu: I Aiki Jalakas, II Anni Jalakas, III
Karoliina Tõnisson. Poolmaratoni üldarvestuses oli esikuuikus 5 meie
klubi sportlast! Vahemärkusena võib veel öelda, et M40 vanuseklassis
võttis võidu Ilmar Udam, Janno Rodendau oli 11. Meeste põhiklassis oli
Uku Karing 14.
Kõige kõrgema kategooria võistlustel osales meie klubist Kaarel
Kasper Kõrge. U23 maailmameistrivõistlused USA-s Soldier Hollow´s
saavutas ta sprindis 36., 30 km suusavahetusega sõidus 19. ja 15 km
klassikas 25. koha. Igati kõrged kohad, arvestades, et ta sõidab selles
vanuseklassis alles esimest aastat. Heade sõitudega tagas Kaarel
pääsu ka Otepää maailmakarikaetapile, kus ta sai esmakordselt elus
jõudu katsuda maailma absoluutse paremikuga. Kaarel tegi väga
südika sõidu ning lõpetas võistluse 64. kohaga, ühtlasi arvati Kaarel
Lahti Maailmameistrivõistlustel Eestit esindava koondise liikmeks.
Kaarel startis ainult 30 km suusavahetusega sõidus ja saavutas oma
MM-i debüütvõistlusel korraliku 54. koha.
(Järg 10. lk.)
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Tähistame emadepäeva
tervisepäevaga
12. mail Albu kultuurimajas

Sünnipäevad
mais
Pavel Juht
Lidia Rohusaar
Eevi Tšajevskaja
Milvi Valdvee
Jüri Nork
Pavel Soitu
Vaike Tarassova
Vaike Pärn
Vello Kirsimäe
Liudmila Petrova
Arvi Karbi
Linda Nurken
Vello Pihlakas
Matti Vilho Kokkarinen

86
85
78
77
76
76
76
75
71
71
70
65
60
60

Albu Vallavalitsus tänab
Marina Roos
Silvi Koplimets
Toivo Kaljusaar
Andrus Tammerik
Janno Hermann
Suur tänu, et olite abiks ja aitasite
heakorratöödel!

11.30 tervituskontsert Albu Põhikooli
õpilastelt
12.00 tervisepäevaloeng “Vaba aja vigastuste ennetamine ja esmaabi”
12.45 kohv ja kringel
13.15 tervisepäev jätkub
14.30 lõuna Jäägri Villas (omal kulul)
(12.50) vajalik eelregistreerimine tel.
520 5382
15.00 päeva lõpetuseks Jäägri Villa tutvustamine

ALBU
EAKATE
ÜHENDUS
Kohalik Albu ettevõte on huvitatud
kasvava metsa raieõiguse, ümarmaterjali
ja hakkematerjali ostust. Pakume harvendus- ja lageraie ning võsa ülestöötamise teenust. Müüme küttepuitu.
Mark Ubaleht 5332 7568
mark.ubaleht@gmail.com
Heikki Ubaleht 514 8238
heikki.ubaleht@metsagroup.com

RR Suusaklubi noorsuusatajad lõpetasid teise hooaja
(Algus 9. lk.)
Selle hooaja viimasteks võistlusteks sõitsime 12. aprillil Põhja-Soome. Esimesel võistluspäeval oli kavas vabatehnika distants (2–5 km). Väga raskel rajal olid meie sportlaste kohad
järgmised: Maanus M12 vanuseklassis 11., N14 vanuseklassis Karoliina 14. ja Õnnela 16., M14
vanuseklassis Rico 3. ja Mehis 11., N16 vanuseklassis Anni 7. ja Aiki 8., M16 vanuseklassis Aron
10. 15. aprillil oli kavas n.ö. proloog (distantsid 1–3,3 km). Maanus sõitis ennast 8., Karoliina 9.,
Õnnela 15., Rico taaskord 3. ja Mehis jällegi 11. kohale. Anni saavutas seekord 6. ja Aiki 11. koha.
Aron sai seekord 9. koha. Viimasel päeval, 16. aprillil sõitsid meie võistlejad vastavalt vanuseklassile 10 (Maanus) ja 22 km. Sel võistlusel oli igaühe enese otsustada, kas ta võistleb või
läheb lihtsalt nautima hooaja viimast suusasõitu, rohket lund ja ilusat suusailma. Kohad olid
järgmised: Maanus 11., Õnnela 6., Karoliina 10., Rico 4. ja Mehis 10. Parima tulemuse eest
hoolitses Anni, kes sõitis ennast 3.-ks. Aron finišeeris 13.-dana. Käsikäes ületasid maratoni
finišijoone Aiki ja Karoliina, oma vanuseklassi 11. ja 10. kohaga
Hooajaga võib peaaegu rahule jääda. Tänan toetajaid ja abistajaid – Ambla ja Albu valda,
Roosna-Alliku Pakiautot, Arvmer OÜ-d, SCHOBERG-i, Jäägri Villat, Kultuurkapitali Järvamaa
ekspertgruppi, Hasartmängumaksu Nõukogu, LEADER-programmi, perearst Enn Sultsi, kõiki
lapsevanemaid, kes abistasid erineval moel. Eriline tänu läheb veel Valgehobusemäe Suusa- ja
Puhkekeskusele piisava lume ja treenimiosvõimaluse eest.
RAIDO ROHI

Koerte ja kasside vaktsineerimine marutaudi vastu
Teisipäeval, 16. 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 (soovita-

valt suukorviga)., kassid puuris või korvis. Kui keegi soovib oma loomale
kompleksvaktsiini (koerte katk, parvo,
adenoviirus, paragripp, leptospiroos,
marutaud), mis on 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, kus on märgitud järgmise vaktsineerimise aeg. Palun kontrollige, millal on teie looma vaja uuesti
vaktsineerida. Info tel. 521 1152
Volitatud veterinaararst
MAIE KOMMUSAAR

Siin ta on – see kauaoodatud kaunike, päris nagu ise tehtud. Kevad! Linnulaulu on, rohkem päikest on ka. Olgu
selle sooja ilmaga kuidas on, aga ta pidavat siiski siia jõudma. Nii me tunneme
ju oma südameis. Hoidke siis Teie ka oma
kuumad tunded alles, nii astub looduse
ilu kiiremini Teie õuele, head albukad.
Lehetoimkond

©Kuulutused © Teated
© Reklaam
Albu valla laste kevadpäevad
15. – 17. mai. Täpsem info lasteaedadest.

Maikuu Albu Lasteaias
Emadepäeva pidu toimub neljapäeval, 11. mail 16.30. Pärast kontserti koolitus/loeng teemal „Emotsioonid – tähtsus ja toimetulek nendega. Liikumapanev jõud.“ Lastega tulevad mängima
kodutütred.
Lasteaiaöö II rühma lastele toimub
neljapäeval, 18. mail.
Hooaja lõpupidu toimub neljapäeval,
25. mail 17.00.
Matk „Otsime sipelgapesi ja maasikaõisi“ toimub mai lõpus, info lasteaiast.
Albu Lasteaed puhkuseks suletud 26.
juunist 23. juulini. Lasteaed taas avatud
24. juulist kell 7.00 – 18.00.
*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. Tel.
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
KALJU STOLTSEN
73402 Albu
Kontaktisikud: MARGE MIKSON,
ENE OTT kodukaja@albu.ee
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