Albu valla ajaleht
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Õpetaja Mare Kabel – Järvamaa aasta õpetaja
Mare Kabel töötab Albu Põhikoolis
klassi-, käsitöö- ja kodunduse õpetajana,
annab majandusõppe tunde ning juhendab näiteringi. Ta lööb aktiivselt
kaasa kooli meeskonna liikmena projekti
“Ettevõtlik kool” tegemistes. 2015. aastal
on tema tegevust tunnustanud
tänukirjaga Eesti Lugemisühing, mille
nõukoja liige ta on, ja Junior Achievement Eesti.
Ta on algklasside õppekomplekti
kaasautor ja katsetaja. Priit Pärna 3.
animafilmifestivalil said tema õpilased
oma vanusegrupis peaauhinna. Kuuel
korral on Albu näiteringi õpilased osalenud üleriigilisel teatrifestivalil Väike
Lava. Möödunud õppeaastal saavutasid
Mare Kabeli õpilased häid tulemusi
õppetöös. Tema kaheksateistkümnest
õpilasest seitsmel olid tunnistusel ainult
hinded “5” ning viiel “4” ja “5”. Õpetaja
Mare peab oluliseks klassikollektiivi
ühtseks ja üksteise suhtes hoolivaks kujundamist.
Õpetaja Mare kasutab oma tunnis
tänapäevaseid õppemeetodeid, on loominguline ja loov.
Õpilaste arvamusi õpetaja Marest:
Anna Maria (6. klass): Väga tore
õpetaja, hea huumorimeelega.
Kaarin (6. klass): Tema tunnid (käsitöö) on huvitavad ja naljakad. Käsitöös
teeme põnevaid asju.
Romi (3. klass): Lahe õpetaja. Ei ole
eriti karm. Oskab hästi seletada. Kasutame vahel tahvelarvuteid.
Maanus (3. klass): Tunnid on väga
toredad. Teeme vahvaid asju. Vahel
mängime.
Margen ja Kristo (9. klass): Toiduvalmistamise tundides oli lõbus, sai tihti
nalja. Õppisime tegema koostööd. Õppisime tegema suppi, küpsisepalle jm.
Praegu on see küll meelest läinud, kuid
retseptide abiga oskame ikka neid toite
valmistada.
Lapsevanemate arvamusi õpetaja
Marest:
Ingrid Sommer: Mare on õiglane, kohusetundlik, aus, tagasihoidlik ja täpne.
Algklassiõpilaste arvates on ta suhte-

liselt range, ent samas ka leebe. Seetõttu
valitseb tunnis kord.
Laste silmis on ta autoriteet. Läbi
aastate on ta suutnud oma õpilastele õpetada olulisi väärtusi eluks: näiteks
kokkukuuluvustunne, üksteisega arvestamine, hoolivus. Need väärtused võtab
laps kaasa edasisse ellu. Ta on inimene,
kes sobib täielikult õpetaja ametisse.
Eesti haridussüsteem vajab selliseid
õpetajaid nagu on MARE KABEL.
Triin Rannu: Õpetaja Mare on pühendunud, loov, leidlik, rahulik ja vajalikult nõudlik. Sõbralik, rõõmus ja tore
kaaslane, kelle peale võib alati kindel
olla.
Tiit Tammleht: Õpetaja, mitte ainult
maa sool, vaid ka suhkur, vanilje, kardemon, vajaduse korral ka pipar. Teeb oma
tööd põhjalikult ja südamega, kogu hingega. Inimene, kelle ees ei pea varjama
pisaraid, kes toetab sõpra igas olukorras
ja on alati olemas. Näitlejana laval nagu
viitsütikuga pomm, püssirohi susiseb
ammu, aga plahvatuse aega ja suunda ei
oska aimata.
Suur tänu Õpetaja MARE KABEL!
Edu, häid ideid ja särasilmseid
õpilasi!
Albu Vallavalitsus

Tervitame õpetajate
päeval!
Aga õpetaja, see
luges puude eluringe,
kuulas noorte pungade
vaevu aimatavat hinge.
Mõtles saarte sadamaid,
ilma et neid oleks näinud,
mägesid ja madalaid,
ilma et seal oleks käinud.
Mõtles puude kohinast
üle männiokkais raja,
mõtles iga oma õpilast
läbi aastate ja aja.
(E. Niit)

Sel õppeaastal tähistavad oma tööjuubeleid Albu Põhikoolis:
Merike Kernu – 30 aastat
Anneli Trummer – 25 aastat
Mare Kabel – 25 aastat
Silvi Väinsalu – 15 aastat
Maie Rambi – 5 aastat Albu kooli
direktor ja enne 20 aastat direktori
asetäitja
Küllike Veede – 10 aastat Albu valla
haridusasutuste eripedagoog.
Tervitame kõiki haridustöötajaid
õpetajate päeval!
Albu Vallavalitsus
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Vallavolikogu
istungil
24. septembril
1. Arupärimisele vastamine. Vallavanem vastas Ester Valdvee ja Aune
Suve-Küti arupärimisele seoses vallasekretäri töökoormuse vähendamisega.
2. MTÜ Järva Arengu Partnerid uue
perioodi käivitamisega seotud tegevustest ja ajakavast. Silva Anspal tutvustas
uue perioodi käivitamisega seotud tegevusi ja ajakava.
3. Abu valla arengukava aastateks
2011–2018 muutmise eelnõu ja Albu
valla eelarvestrateegia
2016–2019 eelnõu läbivaatamine
ning avaliku väljapaneku korraldamine.
Otsustati korraldada 25. septembrist
kuni 10. oktoobrini 2015 Albu valla
arengukava 2011–2018 tegevuskava
muutmise eelnõu ja Albu valla eelarvestrateegia 2016–2019 eelnõu avalik
väljapanek vallavalitsuse kantseleis ja
valla veebilehel. Avalikustada avaliku
väljapaneku teade valla veebilehel ja
vallalehes „Kodukaja”. Määrata eelnõude kohta arvamuste ja ettepanekute
esitamise tähtajaks 10. oktoober 2015.
Korraldada avalik arutelu 13. oktoobril
2015 kell 14.00 Albu vallamajas eelnõude kohta laekunud arvamuste ja
ettepanekute läbivaatamiseks.
(Albu vallasekretär vabandab, et
augustikuus volikogus vastu võetud
otsus Albu valla arengukava 2011–2018
ja Albu valla eelarvestrateegia 2016–
2019 ei olnud avalikustatud õigel ajal
veebilehel.)
4. Loa andmine riigihangete korraldamiseks. Lubati vallavalitsusel korraldada järgmised riigihanked:
4.1. Albu mõisa energiasäästumeetmete projekteerimiseks.
4.2. Neitla karjääri ekskavaatoriteenuse osutaja leidmiseks.
4.3. Albu külas asuva Lombi kinnistu
detailplaneeringu ja geodeetilise alusplaani koostamiseks.
4.4. Männi väikekoha jalg- ja jalgrattatee detailplaneeringu koostamiseks
ja projekteerimiseks.
4.5. Valgehobusemäe rullsuusaraja
projekteerimiseks.
5. Ühissõidukite peatustele nimede
määramine. Määrati Albu valla territooriumil asuvate ühissõidukipeatuste
nimed ühtse nimekirjana
6. Albu Vallavalitsuse teenistuskohtade koosseisu muutmise arutelu.
Otsustati jätkata eelnõu lugemist järgmisel korral.
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Vallavalitsuse istungitel
4. septembril
1. Informatsioon seoses pagulastega.
Sotsiaal- ja lastekaitsenõunik tutvustas
Sotsiaalministeeriumi kirja „Pagulaste
vastuvõtmisest”. Vallavalitsus otsustas,
et Albu Vallavalitsusel on pagulaste paigutamise võimalused ebapiisavad (tugiisikute puudumine, keeleõpe, väikeses
maakohas pole tagatud turvatunne).
2. Õile Kalmele tänukirja andmine.
Õile Kalme on tugiisikuna aidanud aastaid probleemset peret ning just tänu
tema heale tööle, on tänaseks perekond
toimetulev. Sellega seoses anti Õile
Kalmele Albu valla tänukiri kohusetundliku ja eeskujuliku töö eest.
3. Ehitusloa väljastamine. Väljastati
AS-ile Essenta ehitusluba Ahula külas
Mihkli kuivati kinnistul asuva puidutööstuse hoone laiendamiseks.
4. Loa andmine riigihangete korraldamiseks. Esitati otsuse eelnõu volikogule.
5. Kasutusloa väljastamine. Väljastati Riina Lumistele kasutusluba Orgmetsa külas Koonla kinnistule püstitatud
imbsüsteemi kasutamiseks.
6. Detailplaneeringu algatamine.
Algatati detailplaneering Albu vallas
Neitla külas asuvale Mammakodu, Sootaga, Ahula külas Kraavi tee T2 kinnistutele ja jätkuvalt riigi omandis olevale maale. Detailplaneeringu eesmärk
on rajada Jägala jõe ehituskeeluvööndisse kanalisatsiooni- ja veetrass, kanalisatsiooni ülepumpla, tuletõrje veevõtu
koht, maakütte torustik, sidekaabel ning
avalikult kasutatav juurdepääsutee.
7. Halduslepingu sõlmimine. OÜ
Ground esitas avalduse, mille kohaselt
soovib algatada detailplaneeringu Ahula
ja Neitla külas, et Jägala jõe ehituskeeluvööndisse ehitada tehnovõrke ja -rajatisi
ning avalikult kasutatav tee. Vallavalitsus otsustas sõlmida OÜ-ga Ground
halduslepingu.
8. Informatsioon üldplaneeringu
koostamisest. Abivallavanem andis
informatsiooni üldplaneeringu koostamisest.
22. septembril
1. Ehitusloa väljastamine. Väljastati
Toivo Vilole ehitusluba Kaalepi külas
asuvale Lookna kinnistule puurkaevu
rajamiseks.
2. Albu Põhikooli direktorile lisatöö
lubamine ja selle tasustamine. Lubati
Albu Põhikooli direktoril Maie Rambil
anda 2 majandusõppe tundi nädalas
2015/2016. õppeaastal.
3. Ahula Lasteaed-Algkooli direktorile lisatasu maksmine. Lubati Ahula
Lasteaed-Algkooli direktoril Marika

Tamtikul anda 3 matemaatika tundi
nädalas 2015/2016. õppeaastal
4. Ahula Lasteaed-Algkoolis pikapäevarühma moodustamiseks nõusoleku
andmine. Anti nõusolek Ahula LasteaedAlgkoolis pikapäevarühma moodustamiseks 10 tunni ulatuses nädalas
2015/2016. õppeaastal.
5. Albu Põhikoolis pikapäevarühma
moodustamiseks nõusoleku andmine.
Anti nõusolek Albu Põhikoolis pikapäevarühma moodustamiseks 17 tunni
ulatuses nädalas 2015/2016. õppeaastal.
6. Albu Vallavalitsuse teenistuskohtade koosseisu muutmine. Esitada
volikogu määruse eelnõu volikogule.
7. Kinnisasja jagamisel moodustatavatele katastriüksustele koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine. Nõustuti
Albu vallas Vetepere külas asuva Kaarna
kinnistu, suurusega 10,8 ha, jagamisega
ja määrati jagamisel tekkivatele katastriüksustele koha-aadressid järgmiselt:
1.1. Katastriüksuse, mille suurus pärast
jagamist on 3,56 ha, koha-aadress on:
Järva maakond Albu vald Vetepere küla
Kaarna; 1.2. Katastriüksuse, mille suurus pärast jagamist on 6,59 ha, kohaaadress on: Järva maakond Albu vald
Vetepere küla Kaarnametsa; 1.3. Katastriüksuse, mille suurus pärast jagamist on
2508 m2, koha-aadress on: Järva maakond Albu vald Vetepere küla NapuKautla tee T5. Kaarna katastriüksuse
jagamisega Kaarna, Kaarnametsa ja
Napu-Kautla tee T5 katastriüksuseks
tekkinud pindalade erinevus (3992 m²)
on tingitud mõõdistamise täpsusest.
8. Katastriüksuse koha-aadressi ja
sihtotstarbe muutmine. Muudeti Albu
vallas Vetepere külas asuva Saare
katastriüksuse lähiaadress ning määrati
koha-aadress järgmiselt: Järvamaa Albu
vald Vetepere küla Pärna.
9. Informatsioon seoses liiklusmärkide paigaldamisega valla teedele. Maanõunik tutvustas vallavalitsusse saadetud kahte kirja, kus valla kodanikud muretsevad valla liiklusohutuse pärast.
Vallavalitsus otsustas Albu küla Sõstra
kinnistu juurde panna liiklusmärgid 50
km/t koos lisatahvliga “Mõjupiirkond”
ja Lehtemetsa teeristi liiklusohutuse
parandamiseks võtab vallavanem ühendust Maanteametiga.
10. Munitsipaalomandisse taotletavate maade ülevaatamine. Maanõunik
tutvustas Maa-ameti poolt saadetud kirja
reformimata maade kohta. Vaadati üle
munitsipaalomadisse taotlevate maade
pinnad ja piirid. Kuna maatulundusmaa
sihtotstarbega maaalasid (v.a. köögiviljamaad) munitsipaalomandisse ei anta
otsustati külakeskuste juurde planeeritud

Nr. 9 (276) 3. ioktoober 2015
põllumaad jätta riigi omandisse.
11. Eakate tervisetoetuse määramine ja
maksmine. Määrati kuus tervise-toetust.
12. Hooldaja määramine. Määrati ühele
isikule hoodaja.
13. Ranitsatoetuse määramine ja maksmine. Määrati kuus ranitsatoetust.
14. Sünnitoetuse määramine ja maksmine. Määrati üks sünnitoetus.
15. Hooldajatoetuse määramine ja maksmine. Määrati 12 hooldajatoetust.
16. Sotsiaaltoetuse määramine ja maksmine. Määrati üks kriisiolukorra toetus.
17. Hajaasustuse programmi aruande
heakskiitmine. Kiideti heaks „Hajaasustuse
programmi” raames Riina Lumiste projekt
„Koonla kinnistu imbsüsteemi ehitamine”
aruanne.
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Valla teede tänavused suuremad
investeeringud tehtud
Käesoleval aastal on valla teede
remondile, hooldusele ja renoveerimisele kulunud 50 000 eurot.
Suurematest investeeringutest, mis
sai tehtud, oli Albu küla Männi väikekoha teede renoveerimise jätkamine,
mida alustati eelmise aastal. Kokku
kulus vallal sellel aastal Männi teede
renoveerimisele 14 000 eurot.
Teine suurem investeering oli Metso–Ageri tee 200 m lõigu mustkatte alla
viimine, mis läks vallale maksma 5500
eurot.
Külades asuvate kruusateede re-

mondile kulus ligi 6000 eurot, mille
eest paigaldati purukruusa. Tolmutõrjele valla kruusateedel kulus 5300
eurot. Lisaks muidugi teede profileerimine ja talvine teedhooldus. Sügisel on
kavas veel teeääri niita.
Heameel on tõdeda, et sellel aastal
said mustkatte alla ka kaks vallas asuvat
riigiteed, mille osas vald on pidanud
läbirääkimisi riigiga mitu aastat. Mustkatte alla said Järva-Madise–Ahula ja
Seidla–Ageri teelõik.
KALJU KERTSMIK,
vallavanem

Albu valla arengukava muutmise eelnõu ja Albu valla
eelarvestrateegia eelnõu avaliku väljapaneku
korraldamine

Õppeaasta on alanud
tegusalt

Albu Vallavolikogu otsustas oma 24. septembri istungil
korraldada 25. septembrist kuni 10. oktoobrini 2015 Albu valla
arengukava 2011–2018 muutmise eelnõu ja Albu valla eelarvestrateegia 2016–2019 eelnõu avaliku väljapaneku vallavalisuse kantseleis ja valla veebilehel (www.albu.ee). Eelnõu kohta
arvamuste ja ettepanekute esitamiste tähtajaks määrati 10.
oktoober 2015.
Ettepanekuid võib esitada kirjalikult Albu Vallavalitsuse postiaadressil: Albu Vallavalitsus, Järva-Madise küla, 73409 Albu
vald, e-postiga aadressil: albu.vald@albu.ee või telefoni teel
numbril 382 0500. Avalik arutelu eelnõude kohta laekunud
arvamuste ja ettepanekute läbivaatamiseks toimub 13. oktoobril
kell 14.00 Albu vallamajas. Ootame kõigilt aktiivset osavõttu!
Albu Vallavalitsus

Alustasime kooliaastat traditsiooniliselt maastikumänguga “Reipalt koolipinki”, mis tegelikult viis meid koolimajast välja. Kontrollpunktides said õpilased õpetajate
juhendamisel lahendada nuputamisülesandeid, meisterdada
ja panna proovile oma füüsilist vormi. Ühistes meeskondades võistlesid nii Albu kui ka Ahula kooli lapsed ja korraldamisel olid tegevad mõlema kooli õpetajad. Kaasatud oli ka
Albu Laste Mängutoa vanem rühm. Päeva jäid meenutama
fotod, stendid, kartulitrükis ahi ja puidust putukad.
Sel aastal osales meie kool Euroopa spordinädalal. Eestis
olid fookuses koolinoored. Kampaania eesmärk oli pakkuda
võimalikult paljudele noortele liikumisega seotud positiivseid kogemusi ja elamusi. 10. septembril toimuski Albu kooli
liikumispäev. Kohal olid kuulsad külalistreenerid. Alati särav treener, tele- ja raadiosaatejuht Liina Randpere tegi body
balance´i. Meie kooli vilistlane, Tallinna Ülikooli tudeng
Imre Liivak juhendas akrobaatikat ja parkouri. Rõõmus ja
graatsiline treener, õpetaja ja kultuurijuht Triin Väin õpetas
tantsulist liikumist. Osalesid kõik õpilased ja ka mõni
õpetaja.
Möödunud aastal osales V klass noorte kodu-uurijate
konkursil. Kirjutati ühistöö “Käbi ei kuku kännust kaugele”.
Individuaalse töö esitas Anna Maria Praks. Kokkuvõtteid
tehti 11. septembril Paides, kus meie kooli esindasid Kaarin
Rannu, Anna Maria Praks, Brenda-Rane Peterson ja Marleen
Liiv.
Juba talvel kirjutasid meie õpetajad projekti “Inimene ja
keskkond – teekond Valgehobusemäelt tuhamägedele”.
Projekt sai KIK toetuse 1918 eurot, mille abil saavad kõik
meie kooli õpilased käia ekskursioonil Lääne- ja Ida-Virumaal. 16. septembril saigi esimene reis teoks. Sõidu sihtpunkt oli Kohtla Kaevanduspark-Muuseum. Lapsed said
tutvuda kaevuritööga, maitsta kaevurilõunat, ronida Kukrusel tuhamäe otsa ja katsuda Saka rannas Läänemere vett. Oli
huvitav ja õpetlik päev. Oktoobri alguses teevad selle õppereisi läbi ka VII – IX klassi õpilased.
17. septembril oli koolis külas lastekirjanik ja Keeleinspektsiooni peadirektor Ilmar Tomusk. Külaline rääkis,
kuidas algas tema töö riigiametis ja sellest kuidas sündisid
tema lasteraamatud. Huviga kuulati kirjaniku suust katkendeid raamatutest. Kohtumise lõppedes said soovijad
(Järg 4. lk.)

Detailplaneeringute algatamise teade
Planeerimisseaduse § 128 lõige 7 alusel teatab Albu Vallavalitsus, et algatas 4.09.2015 korraldusega nr 229 detailplaneeringu Neitla külas asuvale Mammakodu (katastritunnus
12901:001:0177), Sootaga (katastritunnus 12901:001:0174)
ning Ahula külas asuvale Kraavi tee T2 (katastritunnus
12902:003:0302) kinnistutele ja jätkuvalt riigiomandis olevale
maale. Planeeringuala suurus on 5,04 ha ning planeeringuala piir
kattub koostatud geodeetilise alusplaani alaga (OÜ Gem-Geo töö
nr 9772). Detailplaneeringu eesmärk on rajada Jägala jõe
ehituskeeluvööndisse kanalisatsiooni- ja veetrass, kanalisatsiooni ülepumpla, tuletõrje veevõtu koht, maakütte torustik,
sidekaabel ning avalikult kasutatav juurdepääsutee. Planeeringu
koostamiseks ei ole täiendavaid uuringuid vaja teha.
Planeerimisseaduse § 128 lõike 7 alusel teatab Albu Vallavalitsus, et algatas 27.08.2015 korraldusega nr 214 Albu külas
asuva Lombi kinnistu (katastritunnus 12901:001:0239) detailplaneeringu. Detailplaneeringu eesmärk on rajada kinnistule
avalik kuni 1 ha suurune veekogu. Detailplaneeringuala suurus
on 2,1 ha ning planeeritava ala piir kattub kinnistu piiriga.
Detailplaneeringu koostamiseks on vaja koostada geodeetiline
mõõdistamine.
Taemar Pai
Albu Vallavalitsus
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Albu Põhikooli info lastevanematele
Käesoleval õppeaastal õpib meie koolis 70 õpilast ja õpetab
13 õpetajat. Klassikomplekte on 7.
Klass Tüdrukuid
1.
1
2.
2
3.
2
4.
3
5.
5
6.
4
7.
2
8.
6
9.
3

Poisse
2
4
8
1
2
2
8
7
8

Kokku
3
6
10
4
7
6
10
13
11

Klassijuhataja
Mare Kabel
Kersti Liivak
Mare Kabel
Kersti Liivak
Sirje Pehk
Kaja Kraav
Kaja Kraav
Ivi Madison
Tiia Mänd

Kooli direktor on Maie Rambi. Sotsiaalpedagoogina töötab
Külli Pesti. Eripedagoog on Küllike Veede. Psühholoogilist
nõustamist viib läbi Kaidi-Ly Välb Süda-Eesti Sotsiaalkeskusest. Raamatukoguhoidjana töötab Silvi Väinsalu.
Kooli telefonid:
direktor 38 53 726, 53 324 259;
õpetajate tuba 38 53 727, 38 53 729;
e-post: albupk@albu.ee
kodulehekülg: http://kool.albu.ee
Õpetajad:
Sirje Pehk – eesti keel ja kirjandus V – IX klass;
Anneli Trummer – inglise keel IV – IX klass;
Ingrid Sommer – inglise keel II – III klass;
Elle Viljamäe – vene keel;
Ivi Madison – matemaatika V – IX klass, õpiabi VI – VII ja VIII
klass;
Maarja Liiv – keemia, füüsika, informaatika;
Külli Pesti – loodusõpetus V – VII klass, geograafia, bioloogia,
ühiskonnaõpetus VI klass, inimeseõpetus VIII klass;
Kaja Kraav – muusika, ajalugu, ühiskonnaõpetus IX klass;
Tiia Mänd – kehaline kasvatus, inimeseõpetus V – VII klass,
majandusõpe IX klass;
Mare Kabel – eesti keel, matemaatika, inimeseõpetus, loodusõpetus, majandusõpe I + III klass, majandusõpe V klass, käsitöö
ja kodundus V – IX klass, õpiabi III klass;
Kersti Liivak – eesti keel, matemaatika, inimeseõpetus ja loo-

Õppeaasta on alanud tegusalt
(Algus 3 lk.)
endale autogrammiga järjehoidja. Selgus, et V klassi õpilane
Õnnela Rodendau on kõik Ilmar Tomuski ilmunud lasteraamatud läbi lugenud.
Noored sportlased esindasid kooli Järvamaa koolide
kergejõustiku 4-võistlusel. Tublid võistlejad olid Õnnela
Rodendau, Kristel Vürmer, Viivika Liiv, Kristiine Kiisküla,
Mehis Udam. Erko Särg, Andero Peterson, Maanus Udam,
Hirvo Rannu, Kadi Tihane, Merit Kaasik, Kaarin Rannu,
Marleen Liiv, Marten Saluste, Brett Puppart, Karli Tihane ja
Chris Oscar Sommer.
Igal sügisel külastab kooli liikluspolitseinik. I klass saab
kingituseks liiklusaabitsa, et hakata põhjalikumalt liiklustõdesid õppima. Teistele tuletatakse meelde pimedal ajal helkuri kandmise ja jalgrattaga sõites kiivri kandmise olulisust.
Peatselt tähistame õpetajate päeva. Soovin koolirõõmu ja
toredaid õpilasi õpetajatele ning koolirõõmu ja häid õpetajaid
õpilastele!
MAIE RAMBI,
Albu Põhikooli direktor

dusõpetus II + IV klass, kunst ja tööõpetus I – IV klass, kunst V
– IX klass, õpiabi II + IV klass;
Küllike Veede – õpiabi ja logopeediline õpiabi, LÕK eesti keel
ja inimeseõpetus;
Valdu Konrad – tehnoloogiaõpetus V – IX klass;
Maie Rambi – majandusõpe II ja IV klass.
Kõikidel õpetajatel on konsultatsiooniajad. Kasutada saab
neid nii etteõppimiseks kui ka järelevastamiseks.
Koolis töötab pikapäevarühm. Pikapäevarühma kasvataja
on Triin Murd.
Koolitundide ajad:
1. tund 8.20 – 9.05
2. tund 9.10 – 9.55
3. tund 10.05 – 10.50
4. tund 11.00 – 11.45
Söögivahetund

5. tund
6. tund
7. tund
8. tund

12.05 – 12.50
13.00 – 13.45
13.50 – 14.35
14.45 – 15.30

Õppeaastas on neli õppeveerandit ja 175 kohustuslikku
õppepäeva.
2015/2016. õppeaasta koolivaheajad on:
sügisvaheaeg 17. – 25. oktoober 2015;
talvevaheaeg 23. detsember 2015. – 10. jaanuar 2016;
kevadvaheaeg 19. – 27. märts 2016;
suvevaheaeg (v.a lõpuklassid) 4. juuni – 31. august 2015..
Hindamiseks on õppeaasta jaotatud võrdseteks õppeperioodideks (8 + 9 + 9 + 9 = 35 õppenädalat). Kokkuvõtvad
hinded pannakse välja õppeperioodide lõppedes.
Õppeperioodid 2015/2016. õppeaastal on:
I õppeperioodi lõpp – 2 november 2015;
II õppeperioodi lõpp – 20. jaanuar 2016;
III õppeperioodi lõpp – 30. märts 2016;
IV õppeperioodi lõpp – 1. juuni 2016;
Õppeainetes, milles on üks tund nädalas, pannakse kokkuvõtvad hinded välja II ja IV perioodi lõpus.
Haridus- ja Teadusministeeriumi viib läbi üleriigilised
tasemetööd järgmiselt:
3. klassis eesti keel 11. mail, matemaatika 17. mail 2016;
6. klassis eesti keel 10. mail, matemaatika 12. mail, ajalugu,
inimeseõpetus, kehaline kasvatus, kunst, käsitöö ja kodundus,
loodusõpetus, muusika, tehnoloogiaõpetus, võõrkeel või ühiskonnaõpetus 18. mail 2016.
Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained ja ajad on:
1) eesti keel (kirjalik) – 1. juuni 2016;
2) matemaatika (kirjalik) – 8. juuni 2016;
3) valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas,
geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise keeles – 13.
juuni 2016.
Koolis töötavad järgmised huviringid:
tantsuring 2. – 4. klass, juhendaja Kersti Liivak;
tantsuring 5. – 9. klass, juhendaja Kersti Liivak;
näitering, juhendaja Mare Kabel;
mudilaskoor, juhendaja Kaja Kraav;
lastekoor, juhendaja Kaja Kraav;
poistekoor, juhendaja Kaja Kraav;
arvutiring 2. – 4. klass, juhendaja Maarja Liiv;
kunstiring 1. – 4. klass, juhendaja Kersti Liivak;
kunstiring 5. – 9. klass, juhendaja Kersti Liivak;
meediaring, juhendaja Maarja Liiv;
sõnakunst, juhendaja Enda Trubok;
võimlemine, juhendaja Tiia Mänd.
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Etenduse ajal loomade söötmine keelatud!
Alburahva Teater tegi sel suvel midagi pöörast: viskas
lavastuse majast välja. Seda lausa kaheksal korral ja publikut,
kes sündmust pealt vaatama tuli, jagus alati meeldivalt palju.
Kõik need pooltuhat inimest teavad nüüd,
• millega Aire oma lapsi toidab ja et need polegi üldse tema
omad,
• kuidas käituvad ägestudes Mare ja Kaja,
• mida tuleks karta, kui Maarja või Erko külla tulevad,
• mis on Mareki meelest kõige ohtlikum viskerelv,
• millega armastab Veljo seinu kaunistada,
• miks Küllike äikest kardab,
• mis sunnib Leod kätt kibuvitsapõõsasse pistma,
• miks Merike vorsti ei söö
• ja milliseks suudab Tiit teha TREPIKOJA.
Teistmoodi teatrisuvel aitasid õnnestuda mänedžer ja
majaperemees Marek, Eesti Kultuurkapital, MEIE
toidukaubad, Mäeküla kõrts, Tanksemäe Saffer, Baribal, KeskEesti Teatritrupp, Eesti Piimandusmuuseumi Sõprade Selts,
Mägise Aed, Piletilevi, helimees ja tõlkija Rait, helimees ja
helilooja Viljar („allilmas-tuntud-kui-Seib“), kunstnik Maris,
õmbleja Inge, dekoraator Kaupo, tundmatuks jääda sooviv

valge Lada (numbrimärgiga 996 AKE), numbrimärgita punane
jalgratas, lõbus publik, ilm ja kuid kestnud kaose vapralt välja
kannatanud Kairit, Aili, Moona, Meie Kass, kuldnokapere ning
toonekurepaar.
„Küllike, sa hävitasid illusiooni!“ kurtis Järva Teataja
Birgit. „Koerte haukumine pole minu jaoks enam kunagi
endine. Tropp, tropp, tropp!“

Rahvamajad kutsuvad ringidesse!
Suvepuhkused puhatud, esimesed tarkused koolist kogutud, aiaviljad talvekorterisse sätitud. Paras aeg on mõelda,
millega sisustada pikki talve- ja sügisõhtuid. Vaevalt et ühele
sporti ja taidlust armastaval inimesele piisab ainult arvutist ja
televiisorist. Loodan, et leiate endale meelepärase tegevuse
rahvamajades tegutsevates ringides.
Ahula Rahvamaja:
Laste lauluring neljapäeviti 14.45 koolimajas, juhendaja
Pille Väisanen.
Tervisevõimlemine teisipäeviti 17.30 ja neljapäeviti 17.30,
alustab 6. oktoobril Ahula Rahvamajas, Hiie Kapten.
Võimalus kasutada jõusaali tööpäeviti 15.00 – 20.00
On väga kurb, et poisid ei ole huvitatud jalgpallitreeningutest. Eelmisel hooajal oli kordi, kui kohale tuli ainult üks tüdruk. Küsitluse põhjal lubas tänavu tulla 5 õpilast. See arv on
treeninguks ebapiisav. Treener Viktor Mets on väga hõivatud.
Lapsevanemad, palun tehke kodus selgitustööd.
Albu Rahvamaja:
Laste lauluring teisipäeval 14.00 Albu Mõisas, Kaja Kraav.
Näitering teisipäeval 19.00 ja neljapäeval 19.00, Tiit
Tammleht,
Rahvatantsuring Vargamäe Noored neljapäeval 14.30,
Kersti Liivak.
Segakoor neljapäeval 19.00 mõisas, Kaja Kraav.
Mudilaste laulu- ja tantsuring teisipäeval 15.00 lasteaias,
Kaja Kraav.
Rahvatantsuring Kakerdaja kolmapäeval 19.30 ja pühapäeval 19.00, Ülle Oru.
Zumba treeningud teisipäeval 18.00, Kristiina Ots.
Tütarlaste võimlemis- ja liikumisring neljapäeval 15.30,
Tiia Mänd.
Raskejõustiku individuaaltreeningud, info Ahti Uppinilt.
Jõusaal avatud esmaspäeval ja kolmapäeval 14.00 – 19.00,
teistel päevadel kokkuleppel.
Lumelauatreeningud teisipäeval ja reedel 15.30, Karel
Kangro.
Keraamikaring Otsal Kassiaru talus Kairit Lainoja, tel.
5342 0818.
Olete oodatud osalema!
Ootan häid ettepanekuid tel. 509 6797 või mallel@albu.ee
MALLE LOMP, valla rahvamajade juhataja

Uued tantsu- ja lauluhuvilided oodatud
Segarahvatantsurühm „Kakerdaja“ alustab 30. hooaega pühapäeval, 4. oktoobril kell 19 Albu Rahvamajas. Proovid toimuvad pühapäeviti, vajadusel kolmapäeviti.
Hakkame õppima uusi tantse,
seega parim aeg liituda on oktoober.
Õpetaja Ülle Oru
ja teised tantsijad

Segakoor SINKSALE-PROO alustab
hooaega 1. oktoobril
kell 19 Albu mõisas.
Ootame kõiki kooriliikmeid, kui ka uusi
lauljaid! Uus hooaeg,
uued laulud ja uued
eesmärgid!
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Suvi möödus sel aastal erilise rutuga.
Oli teine ka kuidagi kesine. Aga sügis
seevastu pidavat tulema ilus: soe,
värviküllane ja muhe. Mets on seeni
äärest ääreni täis ja kindlasti Teie
keldrisse midagi ikka mahub veel. Olge
siis tublid, head albukad.
Lehetoimkond

Meenutame Albu
veresauna

UUS VALLAKODANIK

Sünnipäevad
oktoobris
Erich Tomingas
Voldemar Laube
Adelja Lepper
Maria Krünberg
Hans Saluste
Valentina Pihlapuu
Vilma Niinepuu
Ülo-Leo Veskioja
Vaike Siilak
Eino Vanaisak
Mall Lindsaar
Vello Altmets
Mall Lumiste
Eevi Jamnes
Evi Nuiamäe
Tõnu Paimets
Valdek Satmm
Silva Kinnes

MIKK SAAR
10. august 2015
92
89
88
87
83
82
81
81
79
79
78
77
74
74
73
70
60
60

Õnnitleme vanemaid!
RR Suusaklubi ootab treeningutele 1.–4. klassi
õpilasi. Treeningud
toimuvad vastavalt
vanusele 2–4 korda nädalas E, T, N ja R
algusega kell 15.00 Aravetel.Treener on
Raido Rohi.
Tel. 522 5285, rrsuusaklubi@mail.ee
XXI INDREK LIIVA
MÄLESTUSVÕISTLUSED
SANGPOMMIS
24. oktoobril kell 11.30
ALBU RAHVAMAJAS

Rahvas nautis sügisjooksu ja
terviseliikumispäeva
Pühapäeval 27. septembril toimus
Valgehobusemäe suusa- ja puhkekeskuses traditsiooniline 22. Albu Sügisjooks
ja 11. Terviseliikumispäev. Ilus sügisilm
tõi kümned pered nii Albu vallast kui
kaugemalt keskusesse sportima ja liikuma. Suurt rõõmu saab tunda selle üle, et
kõige väiksemaid, kuni 6 aastaseid lapsi
oli stardis 26.
Võistluspäev algas mäkkejooksuga,
mille 400 m distantsi võitis Jarmo Kaasiku. Edasi jätkus päev laste jooksudega.
7–9 aastatest poistest oli parim Aleks Homin ja tüdrukutest Mariliis Tiits. 10–12
aastastest tüdrukutest oli parim Karoliina
Tõnisson ja poistest Joosep Koov. Põhidistantsi, 8,5 km võistluse Kõrvemaa
maastikul võitis meestest Tauno Hang ja

naistest Kaidy Kaasiku. Meesveteranidest oli siin parim Toomas Aan ja
naisveteranidest Vilve Pilv. Lisaks
jooksjatele nautisid Kõrvemaa 8,5 km
jooksurada ligi 20 kepikõndijat.
Suurim tänu vabatahtlikele, kes aitasid võistluspäeval üritust korraldada:
Ene Ott, Surat Pulotov, Malle Lomp,
Merike Nuiamäe, Irina Poddubnaja ja Ivi
Madison. Suur tänu Igor Hominile ATV
eest!
Kohtumiseni 23. Albu Sügisjooksul
ja 12. Terviseliikumispäeval, mis toimub
25. septembril 2016 !
KALJU KERTSMIK,
Albu vallavanem,
Valgehobusemäe suusa- ja
puhkekeskuse projektijuht

1861. aasta 1. novembril leidis Albus
Kukenoosi rehe juures mõisahäärberi
vastas aset Albu veresaun. Laadoga jalaväepolgu soldatid peksid seal halastamatult ümbruskonna talupoegi mõisnikule vastuhaku eest. Traagilist sündmust
meenutab Albu kultuurimaja ette püstitatud mälestusmärk. Talupoegade karistamist on oma romaanis “Prohvet Maltsvet” kujutanud värvikalt Eduard Vilde,
kes 1904. aastal külastas ka Eesti asundusi Krimmis.
Albu veresauna ajel lahkus Järvamaalt hulk talupoegi prohvet Maltsveti
ehk Juhan Leinbergi õhutusel Krimmi
kui tõotatud maale, kus voolab ojadena
piima ja mett ning on tohutult rikkad ja
ilusad põllumaad ja viljapuuaiad.
KUTSE
Ootame kõiki albulasi ja Eesti ajaloost huvitatud inimesi kolmapäeval, 7.
oktoobril kell 14.00 Kukenoosi rehe alla,
et mälestada Albu veresaunas hukkunuid
ning tähistada Eduard Vilde juubelit.
Kava:
14.00 Kukenoosi rehe tutvustus, kohtumine omanike Vello ja Helgi Altmetsaga.
14.15 Lühiettekanded talupoegade
elust 19. sajandil, Krimmi väljarändamisest, Albu veresaunast, E. Vildest. Esinevad Albu PK lastekoor, Kaja Kraav,
Rene Tammleht ja TÜ Narva Kolledži
üliõpilased.
15.15 Tõrvikutega mälestusretk Kukenoosi rehe juurest Albu veresauna
mälestuskivi juurde, kus hukkunuid
mälestab Järva-Madise koguduse diakon
Rutt Süvari. Küünalde süütamine mälestuskivi juures
PS. Palume soojalt riidesse panna ja
võtta võimaluse korral kaasa kas tõrvik,
küünal või latern vms.
ENDA TRUBOK
MÜÜA soodsalt remontivajav 3toaline korter Aravete alevikus, teine
korrus, 69,3 ruutmeetrit, korteriühistu.
Tel. 56 484 081
73402 Albu
Kontaktisikud: MARGE MIKSON,
ENE OTT kodukaja@albu.ee
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