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Tasuta

Albu Põhikool tähistas 95. aastapäeva
Igaühel, kes Albu kooliga seotud või
olnud seotud, on oma ettekujutus ja arusaam ja mäletamine meie koolist. Mäletamine inimestest, kellega kokkupuutumine on meid märkamatult mõjutanudkujundanud. Albu kool – erinevad aastad,
erinevad inimesed, suhted ja väärtused.
Kõige selle juures on aga midagi, mis on
aastate jooksul olnud ühine, mis on püsinud, mida on osatud hoida ja edasi arendada. Ühised mälestused liidavad ja teevad
südame soojaks.
Tänavu tähistame Albu kooli 95. aastapäeva, kuid haridust on siinmail antud oluliselt kauem. Seeme pandi mulda 1687.
aastal, mil Järva-Madise kihelkonnas avati
kirikukool. Albu Algkool alustas tööd teadaolevalt 1. novembril 1921. Haridusreformide käigus on kool olnud 6-, 7-, 4- ja 3klassiline. 1986/1987. õppeaastal saadi luba ülekasvamiseks 8-klassiliseks kooliks,
mis edaspidi kandis Albu 9-klassilise kooli
ning praegu Albu Põhikooli nime. Kooli
tugevusele ja püsimisele on aluse pannud
(Järg 3. lk.)

Kooli aastapäevapeo külalised õpilaste esinemist jälgimas.

Rahvaküsitlus
Ligi pool aastat kestnud läbirääkimised Albu valla, Ambla valla, Imavere valla, Järva-Jaani valla,
Kareda valla, Koeru valla ja Koigi valla esindajate vahel on jõudmas otsustavasse faasi.
Rahvaküsitlus toimub Albu vallamajas 20. novembril 2016 kell 9.00 kuni 17.00 ja 21. novembril
kell 8.00 kuni 16.00.
Hääletada saab üksnes küsitluspunktis kehtiva iskut tõendava dokumendi alusel. Küsitluse käigus
saavad 16-aastased ja vanemad Albu valla elanike registrisse kantud inimesed avaldada arvamust
küsimuses, kas toetatakse Albu valla, Ambla valla, Imavere valla, Järva-Jaani valla, Kareda valla, Koeru
valla ja Koigi valla ühinemist üheks omavalitsusüksuseks või mitte.
Esialgsed küsitlustulemused peaksid selguma 21. novembril ning need saadetakse omakorda
volikogule kinnitamiseks. Seejärel loodavad läbirääkijad ühinemisotsuste langetamise volikogudesse
suunata. Olgugi et volinikel pole seadusjärgset kohustust hääletada vastavalt rahvahääletuse tulemustele,
on kohalike inimeste arvamus rahvaesindajatele kindlasti väga oluline. Seepärast loodavad läbirääkijad, et
piirkonna inimesed löövad rahvaküsitlusel aktiivselt kaasa ning annavad selge signaali, millisena nad
kodukandi arengut juba lähitulevikus näha soovivad.
ANDI LIBLIKMAN, vallasekretär
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Vallavolikogu istungil
13. oktoober
1. „Albu valla eelarvestrateegia aastateks 2017–2020”
laekunud ettepanekute läbivaatamine ning kinnitamine.
Otsustati vastu võtta vallavalitsuse määrus „Albu valla
eelarvestrateegia aastateks 20172020”.

2. Lühiajalise laenu võtmine projekti „Kaalepi–Seidla–
Ahula kergliiklustee ehitamise jätkamine” toetuse sihtfinantseerimiseks. Otsustati võtta laenu projekti toetuse
sihtfinantseerimiseks.

Vallavalitsuse istungitel
4. oktoober
1. Liiklusmärkide paigaldamine.
Otsustati vastu võtta korraldus liiklusmärkide paigaldamiseks Albu valla
teedele.
2. Haridusasutuste direktoritele preemia maksmine. Otsustati maksta haridusasutuste direktoritele preemiat.
3. Rahvakoosolekute korraldamine.
Otsustati korraldada rahvakoosolekud
seoses Albu valla, Ambla valla, Imavere
valla, Järva-Jaani valla, Kareda valla,
Koeru valla ja Koigi valla ühinemisega
üheks omavalitsusüksuseks.
4. SK „Barrel” avalduse läbivaatamine. Otsustati jätkata avalduse
arutamist pärast SK Barrel esindaja
ärakuulamist.
5. Riigihanke „Kunstlumetootmise
seadmete soetamine“ hanketeate ja
hankedokumentide muutmine. Otsustati
muuta hanketeadet ja hankedokumente.
6. Lühiajalise laenu võtmine projekti
„Kaalepi–Seidla–Ahula kergliiklustee
ehitamise jätkamine” toetuse sihtfinantseerimiseks. Otsustati edastada volikogu
otsuse eelnõu Albu Vallavolikogule.
7. Riigihanke korraldamine investeerimislaenu võtmiseks projekti „Valgehobusemäe Suusa- ja Puhkekeskuse II
etapp” omaosaluse katteks. Otsustati
korraldada riigihange investeerimislaenu võtmiseks.
20. oktoober
1. Ehitusloa väljastamine. Otsustati
väljastada ehitusluba puurkaevu rajamiseks.
2. Kinnisasja jagamisel moodustatavatele katastriüksustele koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine. Otsustati
nõustuda Albu vallas Ahula külas asuva
Turbi kinnistu jagamisega ja määrati
jagamisel tekkivatele katastriüksustele
koha-aadressideks Turbi ja Turbipõllu.
3. Kinnisasja jagamisel moodustatavatele katastriüksustele koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine. Otsustati
nõustuda Albu vallas Järva-Madise külas
asuva Kabaku kinnistu jagamisega ja
määrati jagamisel tekkivatele katastriüksustele koha-aadressideks Kabaku ja
Kolmekiige
4. Kinnisasja liitmiseks sobiva maa
erastamine. Otsustati nõustuda Albu
vallas Vetepere külas asuva Ellu kin-

nistuga piirneva reformimata riigimaa
erastamisega OÜ-le Grundar Puit ning
selle liitmisega Ellu kinnisasjaga. Kinnisasjaga liitmiseks sobiva maaüksuse
koha-aadressiks määrati Väike-Ellu.
5. Pakkumuste kutse edastamine.
Otsustati edastada lihthanke pakkumuse
kutse kolmele eeldatavale pakkujale.
Projekti Valgehobusemäe Suusa- ja
Puhkekeskuse II etapi projektis on ühe
tegevusena ette nähtud ATV soetamine
koos järelkäru ja lumesahaga. ATV-d
vajatakse radade hooldamiseks murdunud puudest, prügi koristamiseks,
lumekoristustöödeks keskuse ümber
jms.
6. Kunstlumetootmise seadmete soetamise riigihanke pakkuja kvalifitseerimine, pakkumuse vastavaks ja edukaks
tunnistamine ning hankelepingu sõlmimine. Otsustati tunnistada edukaks ja
sõlmida hankeleping Kessu OY-ga. Hankelepinguga paigaldadakse Valgehobusemäe Suusa- ja Puhkekeskusesse kunstlume tootmise seadmed.
7. Tänukirja andmine. Otsustati anda
tänukiri Ene Otile pikaajalise pühendunud töö eest.
8. Ettepanekute tegemine Albu valla,
Ambla valla, Imavere valla, Järva-Jaani
valla, Kareda valla, Koeru valla ja Koigi
valla ühinemislepingu projekti. Otsustati
tehe ettepanekuid ühinemislepingu
projekti muutmiseks ning täiendamiseks.
27. oktoober
1. Eakate tervisetoetuse määramine
ja maksmine. Otsustati määrata ning
maksta eakate tervisetoetust.
2. Hooldajatoetuse määramine ja
maksmine. Otsustati määrata ja maksta
hooldajatoetust.
3. Koduteenuse osutamine. Otsustati
osutada koduteenust.
4. Valla eelarvest sotsiaaltoetuse
määramine ja maksmine. Otsustati määrata ja maksta valla eelaarvest sotsiaaltoetust.
5. Toimetulekutoetuse määramine ja
maksmine. Otsustati määrata ja maksta
toimetulekutoetust.
6. Vajaduspõhise peretoetuse määramine ja maksmine. Otsustati määrata ja
maksta vajaduspõhist peretoetust.
7. Üldhooldekoduteenuse osutamine.

Otsustati osutada üldhooldekoduteenust.
8. Riigihanke „Elektritööd, sh. vaatetorni LED-valgustuse ja hoonevälise
helisüsteemi ehitus“ pakkujate kvalifitseerimine, pakkumuste vastavaks
tunnistamine ja eduka pakkumuse välja
selgitamine. Otsustati tunnistada edukaks ja sõlmida hankeleping OÜ-ga
MTR Haldus ja OÜ-ga Saaretu. Hankelepinguga paigaldadakse Valgehobusemäe Suusa- ja Puhkekeskusesse
vaatetorn, LED-valgustus, hooneväline
helisüsteem ning teostatakse muid
vajaminevaid elektritöid..
9. Riigimaale hoonestusõiguse seadmine. Otsustati nõustuda Albu vallas
Kaalepi külas asuva Sakkepuu maaüksuse riigi omandisse jätmisega hoonestusõiguse seadmise eesmärgil.
10. Valgehobusemäe tee, rullsuusaraja ehitamise, lumekrossiraja ning
nõlvade planeerimise omanikujärelevalve lihthanke korraldamine. Otsustati korraldada lihthange omanikujärelevalve teenuse soetamiseks.
11. Eduka pakkumuse väljaselgitamine ja hankelepingu sõlmimine.
Otsustati tunnistada edukaks ja sõlmida
hankeleping investeerimislaenu võtmiseks Danske Bank A/S Eesti filiaalilt
projekti „Valgehobusemäe Suusa- ja
Puhkekeskuse II etapp” omaosaluse
katteks.
12. Riigihanke „Valgehobusemäe tee
mustkatte alla viimine, rullsuusaraja
ehitus, lumelauakrossi raja ja nõlvade
planeerimine ning kunstlumetootmise
süsteemi ehitus“ pakkujate kvalifitseerimine, pakkumuste vastavaks tunnistamine ja eduka pakkumuse välja
selgitamine. Otsustati tunnistada vastavaks ja edukaks riigihanke „Valgehobusemäe tee mustkatte alla viimise,
rullsuusaraja ehituse, lumelauakrossiraja ja nõlvade planeerimise ning kunstlumetootmise süsteemi ehituse” OÜ
Nordpont poolt esitatud pakkumus, kui
madalaim.
13. OÜ Albu Teenus vee erikasutusloa taotluse kohta seisukoha andmine.
Otsustati anda nõusolek OÜ-le Albu
Teenus vee erikasutusloa andmiseks.
14. Elektritööde. sh. vaatetorni LEDvalgustuse ja hoonevälise helisüsteemide ehitamise omanikujärelevalve
lihthanke korraldamine. Otsustati kor-
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raldada lihthange omanikujärelevalve teostaja leidmiseks.
15. Eluruumi üürileandmisest
keeldumine. Otsustati keelduda
eluruumi üürile andmisest.
16. Hankelepingu sõlmimine.
Otsustati sõlmida hankeleping
ATV soetamiseks OÜ-lt Heladora kui madalaima pakkumuse
esitajaga. Projekti “Valgehobusemäe Suusa- ja Puhkekeskuse II
etapp” raames on ühe tegevusena
ette nähtud ATV soetamine koos
järelkäru ja lumesahaga. ATV-d
vajatakse radade hooldamiseks
murdunud puudest, prügi koristamiseks, lumekoristustöödeks keskuse ümber jms.
17. Rahvaküsitluse korraldamine. Otsustati korraldada
rahvaküsitlus elanike arvamuse
selgitamiseks seoses Albu valla,
Ambla valla, Imavere valla,
Järva-Jaani valla, Kareda valla,
Koeru valla ja Koigi valla ühinemisega üheks omavalitsusüksuseks.
Rahvaküsitlus toimub Albu
vallamajas 20. novembril 2016
kell 9.00 kuni 17.00 ja 21.
novembril kell 8.00 kuni 16.00.
Esitatav küsimus: „Kas toetate Albu valla, Ambla valla,
Imavere valla, Järva-Jaani valla,
Kareda valla, Koeru valla ja
Koigi valla ühinemist üheks
omavalitsusüksuseks?” Vastust
saab anda Jah ja Ei valikust.
18. Albu Vallavolikogu 29.
12.2010 määruse nr 18 „Ahula
Lasteaed-Algkooli põhimäärus”
muutmine. Otsustati edastada
volikogu otsuse eelnõu Albu Vallavolikogule.
19. Haridusasutuste ühise
juhtimise alla viimine. Teema
arutelu jätkub valla haridus- ja
kultuurikomisjonis.
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Albu Põhikool tähistas...
(Algus 1. lk.)
kauaaegsed koolijuhid Johannes Raudsepp
(juhataja aastail 1925–1941), Johannes Voldemar Peltser (1955–1970) ja Õile Kalme
(1970–1998).
Albu Põhikooli on tänaseks lõpetanud
26 lendu (303 õpilast). Õpilaste arvult saavutasime kõrgtaseme 1992/1993. õppeaastal, mil koolis õppis 144 last. Suuremad ümberehitused majas leidsid aset aastatel 1995
–2000. Olime kapitaalremondi lõppedes üks
omapärasemaid ja kauneimaid mõisakoole.
Albus on hea ajalooline ja kultuuriline
taust ning traditsioonid, mis toetavad õpilaste arengut ja vaba aja veetmist. Pikka
aega ja tulemuslikult on tegutsenud koorid
ja tantsuringid, kunsti-, sõnakunsti- ja näitering. Tuntust on toonud üleriigilise võistulugemise Hansenist Tammsaareni korraldamine kolmeteistkümnel järjestikusel aastal.
Auhindu on nopitud etlus- ja lauluvõistlustelt, näitemängude ja animafilmide festivalidelt. Väga populaarseks on muutunud
pilliõpe. Sportimisvõimalusi on pakkunud
meie õpilastele ka vallas tegutsevad ringid.
Koolipere hindab meie traditsioonilisi ettevõtmisi: tantsupäev, hekiringijooks, rammumehe valimised, emadepäeva- ja jõulukontserdid, õpetajate päev, jõululaat jpm.
Õpitulemustelt on Albu Põhikool võrreldav teiste sama tüüpi maakoolidega. Nagu
igas nüüdiskoolis toimub meilgi digipööre,
viime läbi nutitunde ja kasutame e-õpikuid.
Tunneme head meelt, et meie lõpetajad jätkavad edukalt õpinguid.
Meil töötavad väga tublid õpetajad.
Järvamaa aasta õpetajateks on valitud Enda
Trubok ja Mare Kabel, parimaks noorsootöötajaks ja karjäärikoordinaatoriks Tiia
Mänd, kultuurkapitali aastapreemia on
saanud Kersti Liivak ja aasta kultuurihoidja
tiitli Kaja Kraav. Mitmeid on tunnustatud
Albu valla teenetemärgi ja tänukirjadega.
Oleme teostanud palju projekte, tänu
millele on meie õpilased saanud käia Eestimaa erinevates paikades ja ettevõtetes,
külastada teatreid ja muuseume, osaleda
liikumis- ja spordiüritustel. Täiustunud on

materiaalne baas. Sageli on tegevusse kaasatud ka meie head koostööpartnerid valla
teistest asutustest ja ettevõtetest, lapsevanemad ja vilistlased.
22. oktoober oli pühendatud kooli aastapäevale. Koolimajas olid näitused, sai
vaadata slaidiprogrammi kooli tegemistest,
kohtuda endiste klassikaaslastega ja meenutada vanu aegu. Kella 17ks koguneti Albu
rahvamajja pidulikule kontsert-aktusele.
Oma kõnes tänas direktor Maie Rambi Albu
kooli kauaaegset õpetajat ja direktorit Õile
Kalmet, endisi direktoreid Eduard Ubalehte
ja Ervin Jürisood. Tänati inimesi, kes on
Albu koolis töötanud üle 20 aasta: Age-Li
Liivak, Külli Pesti, Kersti Liivak, Merike
Kernu, Kaja Kraav, Anneli Trummer,
Merike Nuiamäe, Mare Kabel, Pille Väisanen, Kaja Tamsalu; samuti kooli toetajaid
ja koostööpartnereid: Albu vallavalitsus,
Tammsaare OÜ, Hunting Grupp OÜ, MTÜ
Albu Avatud Noortekeskus, SA A. H.
Tammsaare Muuseumi Vargamäel, Albu
raamatukogu ja rahvamaja.
Kauni kontserdi olid pidulikuks õhtuks
ette valmistanud Kaja Kraav, Kersti Liivak,
Mare Kabel, Tiia Mänd, Pille Väisanen ja
Sirje Pehk. Esinesid peaaegu kõik praegused õpilased, aga ka vilistlased ja õpetajadki. Õhtut aitas korraldada ja juhtida
samuti kooli vilistlane Tiit Tammleht. Peolaua kattis ja hoolitses külaliste kehakinnituse eest Tanksemäe Saffer OÜ (Aili
Tammleht, meie vilistlane, ja Marek Balder). Tantsumuusikat tõi ansambel Hollarii.
Ühe vaheaegadest sisustas kooli vilistlane
laulja Renate Saluste.
Kooli olid õnnitlema tulnud valla allasutuste nimel Marika Tamtik ja Marge
Mikson, Tammsaare OÜ poolt Agu Sammelselg, Aravete Keskkooli poolt meie kunagine õpetaja Jüri Leet, Albu vallavalitsuse
poolt andis lilled üle Marika Tamtik.
Albu Põhikool tänab kõiki õpilasi,
õpetajaid, vilistlasi ja külalisi, kes muutsid
kooli 95. aastapäeva eriliselt meeldejäävaks!
MAIE RAMBI, direktor

Sügisene õppeveerand Ahula lasteaed-koolis
Koos vihmadega lõppes ka esimene
õppeveerand. Esimesed kokkuvõtted
sellest õppeaastast olid järgmised:
II klassis õppisid hinnetele „4“ ja „5“
MEHIS KELGO ja MARILY TAMM,
III klassis õppis hinnetele „5“ RANELY
SÕÕRD;
IV klassis õppis hindele „5“ KADILI
ARULA ning hinnetele „4“ ja „5“
ALEKS HOMIN JA MARKUS ALEKS
METSO.
Õppeveerand algas meil projektiga
“Reipalt koolipinki“, kus traditsiooni-

liselt koos Albu kooli õpilastega toimus
maastikumäng igasuguste huvitavate
kontrollpunktides olevate ülesannetega.
Lapsed olid väga elevil ja rahul selle
päevaga. Sügise alguse puhul käisid
lasteaia- ja koolilapsed matkal ning
otsisid sügist Ahulast. Raamatukogutädi
Kajaga sai ette valmistatud 3 kontrollpunkti, kus lapsed pidid ära tundma aiamaal kasvavad taimed, leidma, millest
toorsalat koosnes ja maitsmise järgi
arvama maitsetaimi. Matkamas käisime
Seidla tuuliku juures.

See aasta on merekultuuriaasta. Koolis toimus laste mereteemalise ettelugemise päev ja parimaks osutus Kadili
Arula, kes võttis osa Paides korraldatud
maakondlikust ettelugemise päevast
„Meri raamatulugudes“.
19. ja 20. oktoobril toimus ettelugemise päev lasteaias ja koolis. Loeti
mereteemalisi luuletusi ja meisterdati
kalu.
Nii möödus I õppeveerand meie
koolis ja lasteaias.
MARIKA TAMTIK, direktor
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UUS VALLAKODANIK

Sünnipäevad
novembris
Johannes Kreisberg
Livia Vaaderpall
Luule Valdvee
Ants Viisitam
Endel Evisalu
Nadežda Sõmera
Tiiu Hein
Heiki Reinu
Heljo Musting
Raul Tekku
Ülle Pennonen
Gunnar Aali
Sirje Tiido

KAREL JALAST
21.10.2016
88
86
79
77
76
75
72
71
70
70
65
65
60

Õnnitleme vanemaid!

Tänusõnad Albu koolile!
Suur tänu Albu kooli õpetajatele ja
õpilastele ilusa ja sisuka 95. aastapäeva
kontserdi ja ürituse korraldamise eest!
Külalised ja vilistlased

HEI ALBU NOOR,
KASUTA SUUREPÄRAST
VÕIMALUST!
Kui oled 15–24aastane, tule osale

Isadepäeva pidu
Albu lasteaias kolmapäeval, 9. novembril algusega 17.00.

Eakate jõululõuna
22. detsembril kell 13.00 Albu toiduaidas. Täpsemalt järgmises vallalehes.

Tore päev pealinnas
5. ja 6. oktoobril toimusid Tallinnas
Salme Kultuurikeskuses taas eakate
päevad Ka Albu valla pensinärid Õile
Kalme eestvedamisel võtsid teekonna
ette. Otsustati sõita teisel päeval, et oleks
veidi rahulikum ja vähem trügimist.
Kultuurikeskuse kõigil kolmel korrusel oli väga palju uudistamisväärset.
Sai mõõta vererõhku, veresuhkrut, kolesterooli, luutihedust jne. Pakuti loodustooteid, hooldusvahendeid igaks
elujuhtumiks, spaad tutvustasid oma
tooteid ja sooduspakkumisi. Toimusid
loengud unehäirete, toitumise jms kohta.
Hiina meditsiini asjatundja Rene Bürk-

Nüüd on õige aeg küünlatule nautimiseks. Soe ja hele valgus lubab sul olla
parem, sõbralikum ja õnnelikum. Ja kui
mõnel hetkel tulebki masendus või igapäevane tusatuju peale, siis vaata küünlaleeki – kõik on jälle korras!
Lehetoimkond

land pidas huvitava loengu inimese keha
energiate liikumisest ja kuidas seda õige
toitumisega suunata.
Kõik tahtsid kindlasti kuulata Marko
Matvere kontserti, mis oli tõesti südant
soojendav.
Päev läbi pakkusid taidlejad meeleolukaid esinemisi.
Need kuus tundi möödusid märkamatult. Kõik said kuulda ja näha midagi
õpetlikku ja huvitavat. Suur tänu vallavalitsusele toetuse ja muidugi pensionäride pealikule Õilele toreda päeva
eest!
Pensionärid Ahulast

meediakoolitusel.
Järjekordne koolitus 12. novembril
kell 10.00.
Koolitused toimuvad kord kuus
Albu noortekeskuses.
Meid harib „Järva Teataja“ ajakirjanik Birgit Itse.
Rohkem infot:
Kristi Kirss,
kristi.kirss@live.com
Kristiina Oprištšenko,
noortekas@albu.ee

*Sõidu- ja veoautode ning traktorite

REHVIVAHETUSTÖÖD
*Kruusa ja killustiku ning vee

23. novembril kell 19.00
ALBU RAHVAMAJAS

VEOTEENUS
*Multiliftkonteinerite

TELLIMINE
FIE Arvi Rohusaar
Albu vald, Orgmetsa küla
Tel. 501 5908
e-post: arvirohusaar@hot.ee
Müüa lõhutud küttepuid (lepp,
toores).
Info tel. 522 4930

PILET 3 eurot

Meie hulgast lahkunud
JAAN NÕLVE
VELLO RANNU
EINO PARKER
73402 Albu
Kontaktisikud: MARGE MIKSON,
ENE OTT kodukaja@albu.ee
Layout & trükk
OÜ MULTIPRESS, Paide

