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Kaunist õpetajate
päeva!
5. oktoobril tähistame traditsioonilist õpetajate päeva meie
valla haridusasutustes, kus töötavad kohusetundlikud ja oma
tööd armastavad pedagoogid. Õpetajate päeval on tore
õnnitleda pedagooge ja abipersonali, kes tähistavad sellel
õppeaastal meie haridusasutustes tööjuubelit.
30 aastat:
Kilti Vaarmaa – Ahula Lasteaed-Algkooli lasteaia õpetaja
Irina Poddubnaja – Albu Laste Mängutoa õpetaja
20 aastat:
Pille Väisaneni – Albu haridusasutuste muusikaõpetaja
Kaja Tamsalu – Albu Põhikooli administraator-koristaja
15 aastat:
Valdu Konrad – Albu Põhikooli poiste tööõpetuse õpetaja
ja majandusjuhataja
10 aastat:
Ivi Kütismaal – Albu Laste Mängutoa õpetaja
Soovin kõigile õpetajatele ja abiõpetajatele meie koolides
ja lasteaedades toredat ja meeldejäävat õpetajate päeva!
Jätkugu Teil tarkust, häid emotsioone ja meelekindlust
teadmiste edasiandmisel meie lastele ja õpilastele!
KALJU KERTSMIK,
Albu vallavanem

Albu Põhikool tähistab
95. aastapäeva
Ootame vilistlasi ja endisi koolitöötajaid
Albu kooli 95. aastapäeva tähistamisele
22. oktoobril
Koolimaja avatakse kell 14.00
Kontsert-aktus kell 17.00 Albu rahvamajas
Vilistlasõhtu ansambliga kell 19.00 Albu rahvamajas
Näitused. Puhvet. Üllatused
Osalustasu 10 eurot tasuda kohapeal.
Eelregistreerimine 20. oktoobrini
albupk@albu.ee või tel 385 3726, 5332 4259

EAS annab Valgehobusemäe tarbeks
1,2 miljonit eurot investeeringuraha
Euroopa Liidu piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringute toetuse Järva, Lääne-Viru,
Valga ja Võru maakonna 1. taotlusvoorus toetati 18 projekti elluviimist
19,6 miljonit euroga.
Järvamaal toetati nelja projekti, s.h.
Albu Vallavalitsuse poolt esitatud projekti „Valgehobusemäe Suusa- ja
Puhkekeskuse II etapp“. Toetuse suurus
on 1,2 miljonit eurot. Toetuse abil on
kavas luua Valgehobusemäe Suusa- ja
Puhkekeskuse juurde suviste tegevuste
võimalusi ning likvideerida talviste teenuste kitsaskohad: Valgehobusemäe tee
mustkatte alla viimine, rullsuusaraja
ehitamine, lumekrossiraja ehitamine
ning nõlvade planeerimine, täiendava
kunstlumetootmise süsteemi ostmine ja
ehitus, suusasilla ümbertõstmine, soo-

jaku ehitamine, korv- ja võrkpalliväljaku ning laste mänguväljaku ehitamine,
mitmesugused elektritööd, vaatetorni
atraktiivsemaks muutmine läbi heli ja
valgustuse, mäe- ja tuubitõstukite ostmine ja paigaldamine, suvise tuubiraja
ostmine ja paigaldamine, mäenõlva
muutmine turvalisemaks. Lisaks soetatakse ATV, arendatakse keskuse kodulehekülge, koolitatakse personali ja
paigaldatakse Euroopa Liidu tänutahvel.
Projekti ettevalmistustööd on juba
alanud ning plaanide kohaselt peab
projekt olema ellu viidud 2017. aasta
lõpuks.
KALJU KERTSMIK,
Albu vallavanem,
Valgehobusemäe Suusa- ja
Puhkekeskuse projektijuht

Albu bussipaviljon
uues kuues
Lisaks suurematele tee-ehituse projektidele nagu Seidla–Ahula jalgratta- ja
jalgtee ehitamine sai käesoleval aastal
teede eelarvest rahastatud Albu mõisa
juures olevat bussiootepaviljoni rekonstrueerimist.
Paviljonil sai vahetatud katus, värvitud seinad ja paigaldatud uus prügikast. Paviljoni viimistlemisel kasutasime valla sümboolika värve: tumeroheline katus ja tumekollased seinad.
Töid teostas OÜ Mirdi Ehitus. Need
läksid maksma 2944 eurot.
Rahastajaks oli Albu Vallavalitsus.
Albu Vallavalitsus

«KODUKAJA» 2

Vallavolikogu istungil
15. septembril
1. „Albu valla eelarvestrateegia aastateks
2017–2020” läbivaatamine ning avaliku väljapaneku korraldamine. Otsustati algatada eelnõu
vastuvõtmine ning korraldada eelnõu avalik
väljapanek Albu Vallavalitsuses ja raamatukogudes.
2. Albu valla 2016. aasta 2. lisaeelarve. Albu
valla 2. lisaeelarvega suurenes eelarve 29 532 euro
võrra. Vallavolikogu otsustas vastu võtta Albu
valla 2016. aasta 2. lisaeelarve. (Vt. seletuskirja.)
3. Loa andmine riigihangete korraldamiseks.
Otsustati anda load riigihangete korraldamiseks.
4. Laenu võtmine projekti „Valgehobusemäe
Suusa- ja Puhkekeskuse II etapp” omaosaluse katteks. 30. augustil otsustas Ettevõtluse
Arendamises Sihtasutuse toetada projekti
„Valgehobusemäe Suusa- ja Puhkekeskuse II
etapp” 1 206 037,84 euroga. Projekti
kogumaksumus on 1 418 868,05, millest
omaosalus on 212 830,21 eurot. Albu valla 2016.
aasta eelarve ja „Albu valla eelarvestrateegia
2016–2020” kohaselt on ette nähtud võtta laenu
projekti omaosaluse katteks.
Vallavolikogu otsustas võtta laenu projekti
omaosaluse katteks summas 212 830 eurot
tagasimakse tähtajaga 10 aastat alates laenulepingu sõlmimisest.
5. Lisatasu maksmine.
EAS otsustas toetada projekti „Valgehobusemäe Suusa- ja Puhkekeskuse II etapp“ 1,2 miljoni
euroga. Toetuse abil on kavas luua suusa- ja puhkekeskuses suviste tegevuste võimalusi ning
likvideerida talviste teenuste kitsaskohti, rajatakse
rullsuusarada, pallimänguplatsid, mäenõlv muu.detakse turvalisemaks ning parandatakse kunstlume tootmise tingimusi. Parendatakse ka juurdepääsu keskusele. Albu vallavanem Kalju Kertsmik
on eespool toodud toetuse saamiseks täitnud
täiendavaid ametikohustusi, mis ei ole otseselt
seo-tud vallavanema kohustustega. Samas on
valla-vanema tegevus osutunud projekti
ettevalmista-misel läbi mitme aasta määravaks
toetuse saa-misel.
Ugala teater mängis sel suvel Vargamäel suurt
vabaõhulavastust «Kõrboja perenaine». Lavastus
osutus menukaks, seda külastas 8840 inimest ning
praegu müüakse pileteid lisaetendustele 2017.
augustis. Vallavanem osales vahetult lavastuse
ettevalmistamises, millest sõltus suuresti lavastuse
edukus. Selle tulemusena kasvas Albu valla külastatavus ning aktiviseerus turism.
Volikogu otsustas maksta vallavanemale lisatasu ühe kuupalga ulatuses.
6. Ühinemislepingu Albu valla investeeringute
kava läbivaatamine. Vallavolikogu arutas vabas
vormis ühinemislepingu investeeringute kava.
7. Vallavolikogu esindaja valimine Vabariigi
Presidendi valimisteks. Albu Vallavolikogu esindab Valimiskogus Jüri Kommusaar.
8. Informatsioon Järva valla keskuse võimaliku asukoha ning Vabariigi Presidendi valimiste
kohta. Vallavolikogu arutles nimetatud teemadel
vabas vormis.
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Vallavalitsuse istungitel
7. septembril
1. Albu valla 2016. aasta 2. lisaeelarve. Otsustati edastada volikogu otsuse eelnõu vallavolikogule.
2. Loa andmine riigihangete
korraldamiseks. Otsustati edastada
volikogu otsuse eelnõu vallavolikogule.
3. Laenu võtmine projekti „Valgehobusemäe Suusa- ja Puhkekeskuse II etapp” omaosaluse katteks. Otsustati edastada volikogu
otsuse eelnõu vallavolikogule.
4. Ehitusloa väljastamine. Otsustati väljastada Riigimetsa Majandamise Keskusele ehitusluba
Vetepere külas asuvale Simisalu
matkakodu kinnistule Simisalu
vaatetorni püstitamiseks.
5. Lisatasu maksmine. Otsustati
edastada volikogu otsuse eelnõu
vallavolikogule.
6. Pärandvara vastuvõtmine.
Otsustati pärandvara vastu võtta.
7. Lisatasu maksmine. Otsustati
maksta lisatasu.
8. Informatsioon energiamärgisest. Ettekandja Taemar Pai tutvustas energiamärgise olemust ja
eesmärki.
21. septembril
1. Ahula Lasteaed-Algkooli
direktorile lisatöö lubamine ja selle
tasustamine. Otsustati lubada direktoril anda tunde ning kehtestati
tehtava töö eest tasu maksmine.
2. Ahula Lasteaed-Algkoolis
pikapäevarühma moodustamiseks
nõusoleku andmine. Otsustati anda
nõusolek pikapäevarühma moodustamiseks.
3. Albu Põhikoolis pikapäevarühma moodustamiseks nõusoleku
andmine. Otsustati anda nõusolek
pikapäevarühma moodustamiseks.
4. Albu Laste Mängutoa hoolekogu koosseisu kinnitamine. Otsustati kinnitada hoolekogu koosseis käesolevaks õppeaastaks.
5. Vallavalitsuse reservfondi
kasutamine. Otsustati suunata vallavalitsuse reservfondist vahendeid
noorteürituste alameelarvesse.
6. Kinnisasja jagamisel moodustatavatele katastriüksustele koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine. Otsustati määrata katastriüksuse nimi ja sihtotstarve.
7. Kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine. Otsustati
erastada Albu vallas Kaalepi külas

asuva Ristiku kinnistuga piirneva
reformimata riigimaa OÜ-le Ristiku Teravili
8. Koduteenuse osutamine. Otsustati osutada koduteenust.
9. Ranitsatoetuse määramine ja
maksmine. Otsustati määrata ja
maksta ranitsatoetust.
10. Eakate tervisetoetuse määramine ja maksmine. Otsustati
määrata ja maksta eakate tervisetoetust.
11. Hooldajatoetuse määramine
ja maksmine. Otsustati määrata ja
maksta hooldajatoetust.
12. Valla eelarvest sotsiaaltoetuse määramine ja maksmine.
Otsustati määrata ja maksta valla
eelaarvest sotsiaaltoetust.
13. Toimetulekutoetuse määramine ja maksmine. Otsustati määrata ja maksta toimetulekutoetust.
14. Vajaduspõhise peretoetuse
maksmisest keeldumine. Otsustati
keelduda vajaduspõhise peretoetuse maksmisest.
15. Vajaduspõhise peretoetuse
määramine ja maksmine. Otsustati
määrata ja maksta vajaduspõhist
peretoetust.
16. Üldhooldekoduteenuse
osutamine. Otsustati osutada üldhooldekoduteenust.
17. Ehitusprojektile nõuete esitamine. Korraldusega esitati nõuded ehitusprojektile.
18. Eluruumi üürileandmine.
Otsustati eluruum üürile anda.
19. Riigihangete korraldamine.
Otsustati korraldada riigihanked
Valgehobusemäe Suusa- ja Puhkekeskuses:
* Valgehobusemäe tee mustkatte alla viija, rullsuusaraja ehitaja, lumelauakrossi raja ja nõlvade
planeerija ning kunstlumetootmise
süsteemi ehitaja leidmiseks;
* Elektritööde, sh. vaatetorni
LED-valgustuse ja hoonevälise
helisüsteemi ehitaja leidmiseks;
* Kunstlumetootmise seadmete
soetamiseks.
20. Ühinemislepingu ja investeeringukava arutelu. Otsustati teha
vallavolikogule ettepanek ühinemislepingusse ja investeeringukavasse täienduste lisamiseks.
21. Lisatasu maksmine. Otsustati maksta Albu Valla Rahvamajade juhatajale Malle Lombile lisatasu täiendavate tööülesannete täitmise eest.
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Albu valla 2016. aasta 2. lisaeelarve SELETUSKIRI
Albu valla 2. lisaeelarvega suurenes
eelarve 29 532 euro võrra.
TULUD
Lisaeelarvega suurendatakse tulusid
järgmiselt:
Laekumised spordi ja puhkeasutuste majandustegevusest (tulud Valgehobusemäe Suusa- ja Puhkekeskusest)
20 000 eurot;
Laekumised muudelt majandusaladelt 32 097 eurot, sh. kahjuhüvitus
Elektrilevi OÜ-lt Valgehobusemäe Suusa- ja Puhkekeskusele, mille nõudis sisse
vallavalitsus 1097 eurot; maavara müük
31 000 eurot.
Sihtotstarbelised toetused jooksevkuludeks 3411 eurot:
- Haridus ja Teadusministeerium –
erakooli kulude katteks 1566 eurot;
- Kultuuriministeerium – vallavalitsuse projekt Albu sügisjooksu korraldamiseks 500 eurot:
- Kultuurkapitalilt – Albu Valla Rahvamajade projekt Kunstisuve korraldamiseks 350 eurot:
- Järva Maavalitsus – 995 eurot
lapsehoiuteenuse osutamiseks:
Sihtotstarbelised toetused põhivara soetamiseks 3369 eurot:
- Järva Maavalitsus – hajaasustuse
programmi 3369 eurot (riigi toetus hajaasustusega piirkondades taristu rajamisel).
Riigipoolne vajaduspõhine peretoetus 2655 eurot
Vähendada eelarves tulusid 32 000
euro võrra.
Vähendatakse laenude võtmist 32
000 euro võrra, kuna Albu–Männi
kergliiklustee pikendust hakatakse ehitama 2017. aastal. Käesoleval aastal
valmib detailplaneering ja projekt, mille
koostamine koos avalikustamise ja kooskõlastamisega võtab aega vähemalt 7
kuud.

KULUD
Kulusid suurendatakse järgmiselt:
Valla teedele eraldatakse juurde
22500 eurot, mis läheb teede hooldus- ja
remondikulude katteks. See laekub
maavara müügist.
Karjäärile eraldatakse juurde
7500 eurot, mida kasutatakse karjääris
toimuvate tööde kulude katteks. See raha
laekub maavara müügist.
Muudele kuludele lisatakse juurde
2500 eurot, mis kulub pangatoimingutele.
Jäätmekäitlusele eraldatakse juurde 670 eurot, mis kulus suuregabariidilise prügi veole.
Veevarustuse alal toimub eelarveridadel kulude ümbertõstmine, kus investeeringu kulu liik 1551 tõstetakse
kulu liigile 4500 ja 4502 ning see summa
kokku on 10 822 eurot.
Lisaks veel Järva Maavalitsuselt
saadud toetus hajaasustuse programmile 3369 eurot.
Tänavavalgustuse eelarvet suurendatakse 1401 eurot ja see kulub
jooksvale remondile
Noorte ürituste eelarvet suurendatakse 470 euro võrra ning see läheb
valla huvi- ja noortejuhi töötasudele
juurde seoses koormuse suurendamisega.
Valgehobusemäe Suusa- ja Puhkekeskuse eelarvet suurendatakse 21 597
euro võrra, mis on omateenitud vahendid. see summa jaguneb järgmiselt:
töötasudeks 4265, tööjõumaksudeks
1450, notarikuludeks 4500, isikliku
sõiduauto kompenseerimiseks 700,
inventari (köögiinventar, akudrell, kalad,
discgolfi korv, discgolfi kettad, magamisvarustus) ostmiseks 4585, toiduainetele 1097, imbväljaku reoveepumpla
renoveerimiseks 4500 ja sügisjooksule

500 eurot.
Kultuuriüritustele eraldatakse
juurde 350 eurot, mis saadud projektiga
Kunstisuve korraldamiseks
Mänguväljakute eelarvest suunatakse MTÜ-le Albu Valla Külade
Seltsile 500 eurot, kuna selts tasus mänguväljaku projekteerimise eest. Samas
vähendatakse mänguväljakute osa eelarves 2000 euro võrra, kuna Leaderprojektist raha ei saadud.
Ahula Lasteaed-Algkoolile eraldatakse klassiruumide renoveerimiseks juurde 784 eurot.
Gümnaasiumide kohamaksudele
eraldatakse juurde 1566 eurot.
Puudega lapse lapsehoiuteenusele
eraldatakse juurde riigi vahendeid
995 eurot.
Vajaduspõhist peretoetust suurendatakse 2655 euroga, see raha tuleb
täiendavalt riigilt.
Tulusid vähendatakse eelarves järgmiselt:
Valla teede investeeringute summa
väheneb 32 000 euro võrra, kuna
Männi kergliiklustee pikenduse ehitus
lükkub järgmisse aastasse. Põhjuseks
pikk detailplaneeringu- ja projekteerimisprotsess.
Perearsti toetust vähendatakse 725
euro võrra, kuna korteri omanik soovis
alates 1. juulist oma korteri tagasi saada
Ahulas ning perearsti dr. Ingrid Alti
sõnul pole mõistlik patsientide vähesuse
tõttu Ahulas vastuvõttu korraldada.
Alates 1. septembrist võtab ta patsiente
vastu Aravetel.
Psühholoogi eelarvet vähendatakse 2600 euro võrra. Kinnitatud eelarves
oli prognoos oluliselt suurem, kui tegelikud võimalused seda teenust võimaldasid saada.
KALJU KERTSMIK,
Albu vallavanem

Seidla–Ahula kergliiklustee sai valmis
29. septembril võttis komisjon vastu
Seidla–Ahula kergliiklustee, mille
pikkus on 2,6 km.
Kergliiklustee ehitust rahastas EAS
261 000 euroga ja Albu valla eelarvest
eraldati 47 000 eurot. Tänu sellele teele
paranes oluliselt liiklusturvalisus Pärnu–
Rakvere maanteel, kus liigub palju lapsi,
peresid ja täiskasvanuid. Samuti on
võimalik spordihuvilistel kasutada teed

sportimiseks ja liikumiseks. Kergliiklustee on valgustatud.
Tänaseks on valminud Kaalepist
Ahulani 3,7 km kergteed. Lähiaastail on
kavas teed pikendada kuni Aravete
KETE-ni. Sel juhul on vaja veel ehitada
1,7 km kergteed.
2017. aastal on kavas osta maaomanikelt kergliiklustee alla jäävad maaüksused. Loodame, et õnnestub maa-

omanikega hinnas kokku leppida. Samas
on Eestis omavalitsusi, kus maaomanikud on tasuta võõrandanud kergliiklustee alla jäävad maaüksused omavalitsusele.
Kui kõik sujub plaanide kohaselt, siis
on kavas jätkata kergtee ehitamist
Ahulast Aravete KETE-ni 2018. aastal.
KALJU KERTSMIK,
vallavanem
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Teistmoodi õppetunnid Albu koolis
September on Albu Põhikooli lapsi
viinud palju väljapoole koolipinki ja
koolimaja õppima.

Reipalt koolipinki
Alustasime kooliaastat traditsiooniliselt õppeainetega seotud maastikumänguga. Ühistes võistkondades Ahula
Lasteaed-Algkooli õpilastega läbiti
seitse kontrollpunkti, kus tuli lahendada
mitmesuguseid ülesandeid või rakendada oma loovust.
Saadi teada uusi fakte Eesti kohta,
tuletati meelde olümpiasportlasi, valmisid kaunid kunstitööd, tuletati meelde
esmaabivõtteid, valmistati pudelipille ja
lauldi. Nii laste kui ka õpetajate arvates
toimis hea meeskonnatöö, oldi sõbralikud ja abivalmid, teistmoodi õppetöö
meeldis.
Päeva lõpetas piknik, millele aitas
kaasa kaunis ja soe sügisilm.

Draamatunnid
Meie kooli seob TÜ Viljandi Kultuuriakadeemiaga pikaajaline koostöö.
5. – 7. septembrini toimus meil nende
draamaõppe praktika. Tudengite juhendamisel õppisid lapsed koostööd, arendasid suhtlemisoskusi, raputasid lahti
loovust. Eesmärk oli ühtse klassimeeskonna kujundamine. Kolmanda
päeva lõpus esineti üksteisele omaloominguliste etüüdidega.
Õppepäevadega olid rahul nii õpilased kui ka tudengid. Kahju ainult, et
seekord oli praktikante vähe ja nad ei
jõudnud tegelda kõikide klassidega
pikemalt.
Juhendaja Katrin Nielsen tegi ettepaneku koostööd jätkata ning võimalusel
kaasata ka seiklusõppe eriala üliõpilasi,
et tegevust mitmekesistada.

Muusika võlumaailm
8. septembril külastas meie kooli
eesti dirigent ja muusikaprodutsent
Sander Tamm, kes tutvustas oma tegemisi ja viis läbi praktilisi hääleseade
harjutusi.
Kuulajaid hämmastas kui palju nii
noor inimene on jõudnud teha ja
saavutada. Praeguseks on Sander Tamme
tee viinud teda Hiinasse, kus ta töötab
Shanghai lähistel erakoolis. Meie lapsi
huvitas väga elu Hiinas. Pärast seda, kui
lektor oli jutustanud, et koolipäev on seal
väga pikk, klassid suured, lapsed tunnis
selgitusi ei küsi, tulevad ja lähevad vaid
vanemate saatel, koolitoit tuleb kodust
kaasa võtta jms, oldi üksmeelsel arvamusel, et Eestis on ikka parem elada.

Albu Põhikooli 1. klassis hakkas tarkust taga nõudma kolm poissi ja kolm
tüdrukut klassijuhataja Kersti Liivaku käe all.

Kodu-uurimine
Meil on pikaajalised kodu-uurimise
traditsioonid. Aastatega on tegelnud
uurimisega nii suuremad kui ka väiksemad õpilased.
Nii mõnigi töö on saanud suure tunnustuse osaliseks. Seekord esitas 5. – 6.
klasside konkursile oma töö „Kodumaja
jutustab“ Kristiine Kiisküla, keda juhendas õpetaja Kaja Kraav.
10. septembril olid osalejad kutsutud
üle-eestilisele väikeste kodu-uurijate
tänupäevale Tallinna. Esitatud oli 116
uurimistööd. Rõõm oli suur, kui kuue
võidutöö hulka valiti Kristiine töö ja
tunnustati õpetaja Kaja Kraavi juhendajana. Siinkohal tänusõnad ka Kristiine
vanematele, kes aitasid materjali kogumisel.

Euroopa spordinädal
Kahe aastaga on spordinädalast saanud suurim liikumisalane ettevõtmine
Eestis. Liitusime sellega ka oma kooliga.
10. – 18. septembrini osalesime aktiivselt treeningu- ja liikumistundides,
seda nii individuaalselt kui ka gruppidega. Kehalise kasvatuse tundides
viisid treenerid Elen ja Kristina läbi
jumpingu treeningud. Isegi mõni õpetaja oli hüppamas.
Toimusid aktiivsed vahetunnid ja
rulluisu vigursõit ning challengevõistlus ehk võistlus iseendaga. Spordinädala moto „Liigume rõõmuks ja
terviseks!“ jääb kestma kindlasti kauemaks.
Spordinädala sisse jäi ka Järvamaa
koolide kergejõustiku neljavõistlus.
Sellel võistlusel saavutas kooli parima

tulemuse Marten Saluste poiste C-klassi
üldarvestuse 6. kohaga.

Õppereisid Tartusse
Oleme kasutanud Keskkonnainvesteeringute Keskuse pakutud võimalusi
õppereiside korraldamiseks.
Seekord kirjutasime projekti „Tee
mere poole läbi Eestimaa erinevate
paikade“. Projekti eestvedajaks oli
õpetaja Mare Kabel. Tänu sellele said
kõik meie kooli õpilased 19. ja 20.
septembril osa võtta veeteemalistest
õppepäevadest Tartus teaduskeskuses
AHHAA, kus tehti palju põnevaid
katseid, ning sõita lodjaga Emajõel.
Õppeekskursioone, töötubasid ja
lodjasõitu toetas KIK 2532 euroga.

Ühisprojekt
Tapa õpilastega
Osaleme eesti keele mitteformaalse
õppe projektis koos Tapa Vene Põhikooli
õpilastega.
Esimene kohtumine leidis aset
Põhja-Tammsaarel 20. septembril.
Tutvuti üksteisega ja muuseumiga,
täideti töölehti ning mängiti rahvalikke
mänge. Järgmine kokkusaamine toimub
Albus, kus Tapa õpilased osalevad meie
koolitunnis ning meisterdavad ja õpivad
pillimängu töötubades. Ees ootab veel
päev Tapal ja projekti lõpetamine meie
juures.
Kool saab ja peab olema huvitav.
Selle nimel oleme tegutsenud ning
eesmärgid ka edaspidiseks kavandanud.
MAIE RAMBI,
Albu Põhikooli direktor
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Albu Põhikooli info lastevanematele
Albu Põhikoolis õpib praegu 59
õpilast. Klassijuhatena töötavad: I ja III
klass Kersti Liivak, II + IV klass Mare
Kabel, V ja VI klass Sirje Pehk, VII ja
VIII klass Kaja Kraav, IX klass Tiia
Mänd.
Kooli direktor on Maie Rambi. Sotsiaalpedagoogina töötab Külli Pesti.
Eripedagoog on Küllike Veede. Psühholoog Margit Jullinen Süda-Eesti Sotsiaalkeskusest viibib koolis teisipäeviti.
Raamatukoguhoidjana töötab Silvi
Väinsalu.
Kooli telefonid:
direktor – 385 3726, 5332 4259
õpetajate tuba – 385 3727, 385 3729
e-post: albupk@albu.ee
kodulehekülg: http://kool.albu.ee
Õpetajad:
Sirje Pehk – eesti keel ja kirjandus V
– IX klass;
Anneli Trummer – inglise keel III –
IX klass;
Ingrid Sommer – inglise keel IV
klass, inimeseõpetus VIII klass, majandusõpe I, III ja IX klass;
Elle Viljamäe – vene keel;
Edda Joost – matemaatika III ja V –
IX klass;
Maarja Liiv – keemia, füüsika,
informaatika, loodusõpetus VII klass;
Külli Pesti – loodusõpetus V – VI
klass, geograafia, bioloogia;
Kaja Kraav – muusika, ajalugu, ühiskonnaõpetus VI ja IX klass;
Tiia Mänd – kehaline kasvatus, inimeseõpetus V – VII klass;
Mare Kabel – eesti keel, matemaatika, inimeseõpetus, loodusõpetus,
majandusõpe II + IV klass, majandusõpe
V klass, käsitöö ja kodundus V – IX
klass, õpiabi IV klass;
Kersti Liivak – eesti keel I ja III klass,

matemaatika I klass, inimeseõpetus III
klass, kunst ja tööõpetus I – IV klass,
kunst V – IX klass, õpiabi III klass;
Küllike Veede – õpiabi ja logopeediline õpiabi, LÕK eesti keel ja inimeseõpetus, loodusõpetus III klass;
Valdu Konrad – tehnoloogiaõpetus V
– IX 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 12.05 – 12.50
6. tund 13.00 – 13.45
7. tund 13.50 – 14.35
8. tund 14.45 – 15.30
Õppeaastas on neli õppeveerandit ja
175 kohustuslikku õppepäeva.
2016/2017. õppeaasta koolivaheajad:
sügisvaheaeg 22. – 30. oktoober;
talvevaheaeg 23. detsember – 8.
jaanuar;
kevadvaheaeg 18. – 26. märts;
suvevaheaeg (v.a lõpuklassid) 7.
juuni – 31. august.
Hindamiseks on õppeaasta jaotatud
trimestriteks. Kokkuvõtvad hinded pannakse välja trimestrite lõppedes.
Trimestrid 2016/2017. õppeaastal:
I trimester 1. september – 25.
november;
II trimester 26. november – 23.

veebruar;
III trimester 24. veebruar – 6. juuni.
Haridus- ja Teadusministeerium viib
läbi üleriigilised tasemetööd järgmiselt:
3. klassis eesti keel 10. mail, matemaatika 16. mail;
6. klassis eesti keel 3. mail, matemaatika 9. mail, ajalugu, inimeseõpetus,
kehaline kasvatus, kunst, käsitöö ja
kodundus, loodusõpetus, muusika, tehnoloogiaõpetus, võõrkeel või ühiskonnaõpetus 18. mail.
Ühtsete põhikooli lõpueksamite
õppeained ja ajad on:
1) eesti keel (kirjalik) – 1. juunil;
2) matemaatika (kirjalik) – 7. juuni;
3) valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias,
ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise
keeles – 13. juunil.
Koolis töötavad järgmised huviringid:
tantsuring 3. – 5. klass, juhendaja
Kersti Liivak;
tantsuring 6. – 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;
muusikaring – juhendaja Pille Väisanen.
MAIE RAMBI,
direktor

Uued tuuled koolinoorte tegevuses
Just nii saaks öelda septembri kohta.
Esimesed kohtumised Albu noortekeskuses on olnud tulvil uutest ideedest.
Nii näiteks sündis mõte muuta noortekeskus noortekesksemaks. Seega ootame uusi põnevaid ideekavandeid, et
muuta meie keskus kohaks, kus on hea
olla. See võib olla tükikesel paberil
joonistus, mille saaksime koos joonistada seinale. Aga miks mitte olla sel
aastal sõbralikum ja viisakam. Või lihtsalt tulla ja rääkida oma päevast. Või
naeratada soojalt nendele, kes saavad iga
päev selles õdusas kohas kokku.
Selleks, et noorte mõtteid ja häält
oleks rohkem kuulda, on kool välja vali-

nud õpilasesinduse. Nagu kuskil keegi
on öelnud: “Kui kraanist ei tule enam
sooja vett, suvele järgneb sügis, igavus
tahab tappa ja iga päev üks ja seesama,
tuleb midagi ise ette võtta! Tunne rõõmu
sellest, et sinu võimuses on maailma parandada!“ Kui meie noor keskenduks sellele, mis teda õnnelikuks teeb, siis juba
sellega teeb ta ka teisi õnnelikumaks.
29. septembril kohtus Albu Põhikooli
õpilasesindus koolitusel teiste koolide
aktiivsematega, et parimatelt õppust
võtta.
MTÜ Albu Noortekeskus korraldab
mahuka projekt nimega „Meediateemaliste õppepäevade ja ühistegevuste

läbiviimine."
Lisaks öeldule toimub endiselt palju
huvitavaid ühisüritusi. Rööm on tõdeda,
et ka sellel aastal jätkuvad Albu noortekeskuses alguse saanud treeningud:
breiktants, droonide huviring, korvpall ja
parkour. Osa treenngutest viivad läbi
aktiivsed koolinoored ise. Nad ei heitu
sellest, et maal pole treenereid, vaid
püüavad ise luua oma õnnelikku tulevikku.
NOOR OLE KOHAL, SIIS TOIMUB KA SINU ELUS POSITIIVSEID
MUUTUSI!
KRISTIINA OPRIŠTŠENKO,
valla huvi- ja noortejuht
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Ilus suvepäev oli

Kutsume noori
meediakoolitusele
MTÜ Albu Noortekeskus taotles PRIAlt
(Leaderi meede 1.4. "Kodukoha aktiivne ja
ettevõtlik noor") toetust projektile "Meediateemaliste õppepäevade ja ühistegevuste läbiviimine". Tegemist on kaheaastase projektiga, mille
raames toimuvad Albu Põhikooli õpilastele
meediaalased ekskursiooni-, töövarju- ja karjääripäevad ning Albu valla noortele meediateemalised
õppepäevad.
Õppepäevade eesmärk on anda noortele
ülevaate ajakirjanduses, raadios, TVs toimuvast.
Omandatakse teadmisi ja praktilisi oskusi intervjueerimiseks, uudisloo koostamiseks jne.
Õppepäevad on praktilise suunitlusega ja
eeldab osalejatelt aktiivset kaasategemist. Õppepäevad toimuvad korra kuus ning neist saab osa
võtta 14 noort vanuses 15–24. Oodatud on ajakirjandusest, meediast, televisioonist ja kohalikust
elust huvitatud noored (ka need, keda huvitab
tehniline pool), kes saavad projektist osa võtta
kahe aasta jooksul. Läbiviijad on oma ala
asjatundjad, sealhulgas Järva Teataja ajakirjanik
Birgit Itse ning Filmimehe Erakool OÜ, mis on
ühe Eesti suurema teleproduktsiooniettevõtte
Filmimees OÜ tütarettevõte. Külastame meediaettevõtteid, tutvume monteerimise ja profikaameraga, valmistame uudisklipi, intervjueerime
jm. Lõpptulemusena saavad valmivatest uudistest
osa Albu valla elanikud.
Ootame valla elanike aktiivset toetust projektis osalevatele noortele nii intervjueeritava rollis kui ka nõuandjate ja abilistena.
Esimene kokkusaamine huvilistega oli 1.
oktoobril. Oma soovist projektis osaleda anna
teada :
Kristiina
Oprištšenko,
noortekas@albu.ee
Kristi Kirss,
kristi.kirss@live.com

Laupäev, 2. juuli hommik.
Kell on 6.05. Päike särab taevas,
tõotab tulla ilus päev. Nüüd ruttu
kohv tilkuma, kerge suplus jões
(mõnus!). Hommikune eine, kanadele toit ette, kiirelt linnariided
selga ja juba ongi Õile „takso” trepis. Algab sõit Aegviidu raudteejaama, et minna Tallinna. Ka
Malle „takso” saabub Aegviidus
meie kõrvale. Ahula naised on
meid juba ootamas. Rong on
kohal. Siseneme. Õige mitu meist
sõidab esimest korda uue ilusa
rongiga.
Olemegi Tallinnas. Natuke
uudistamist ja juba sõidab suur
uhke buss ette. Algab ekskursioon
Keila-Joale ja selle ümbrusesse.
Esimene peatuse teeme Kõltsu
mõisas. Välisilme ilus. Kena suur
iluaed ümber lossi, ümbritsetud
korraliku piirdeaiaga. Trepil võtab meid vastu lahke perenaine
Pille Lukin. Ta juhatab võõrad
suurde saali ja räägib lossi ajaloost
ning restaureerimisest.
Kõltsu ehitati parun Otto von
Uexkülli ajal. Tema lese valitsemise ajal kerkis aastatel 1883–
1885 rannaluidetele hoone, mis on
nagu väljalõige ajastu stiiliraamatust: telkkiivriga torni kõrval
astuvad esile prantsuse aknad ja
venepärane pitsdekoor.
Kõltsus kohtume ühe ajastu
lõpu ja teise algusega. Nõukogude
ajal oli Kõltsus pioneerilaager,
aga nüüd toimuvad nii lossis kui
ka suveaias kontserdid. Saame ise

majas ringi vaadata. Teeme ka
aiale ringi peale. Lossis ei elata,
toimuvad aga mitmesugused üritused. Kõik on vaimustav!
Käes on lõuna. Einestame Lohusalu sadamas.
Jätkame reisi Keila-Joale.
Näeme jõele ehitatud kohalikku
hüdroelektrijaama, naudime võimast, mühisevat vetelangust ning
ümbritsevat kaunist loodust.
Tutvume äsja restaureeritud
suursuguse neogooti stiilis KeilaJoa lossiga. Lossi giid viib meid
ajaloos tagasi, kus saame teada
valitsejate ning omanike saavutustest ja igapäevasest elust.
17. sajandil tekkis Keila jõel
asuva ordule kuulunud veski juurde väike mõis. Omanikeks olid
von Wrangelid, kuid 1860. aastatel läks mõis abielusidemete kaudu vürst Volkonski perekonna
kätte.
1919. aastast oli mõisasüda
Eesti Vabariigi Välisministeeriumi residents. Alates 2010. aastast
on mõis eraomanduses ja saavutanud oma algse hiilguse.
Selleks korraks on päevakava
läbi. Kelle 16-ks oleme Balti
jaamas tagasi.
Möödunud on muljeterohke
päev. Kes midagi ilusat tahab
kogeda, leidke võimalus tutvuda
Eestmaa kaunite mõisatega!
AEÜ asutajaliige
JUTA LIIVAK

Rahvamajad kutsuvad ringidesse
Suvepuhkused puhatud, esimesed
tarkused koolist kogutud, aiaviljad talvekorterisse sätitud. Paras aeg mõelda,
millega sisustada pikki sügis- ja talveõhtuid. Loodan, et leiate endale meelepärase tegevuse rahvamajade, koolide
ja noortekeskuste ringides.
Ahula Rahvamaja:
Laste lauluring neljapäeviti 16.15,
Pille Väisanen, koolimaja ruumes.
Tervisevõimlemine teisipäeviti ja
neljapäeviti 17.30, Hiie Kapten (alustab
11. oktoobril Ahula rahvamajas).
Zumba treeninguajad selguvad hiljem. Juhendaja Kristiina Ots.
Võimalus kasutada jõusaali tööpäeviti 15.00 – 20.00.

Albu Rahvamaja:
Laste lauluring teisipäeval 14.00,
Kaja Kraav, Albu Mõisas.
Näitering teisipäeval ja neljapäeval
19.00, Tiit Tammleht.
Rahvatantsuring “Vargamäe Noored“ esmaspäeval 14.30, Kersti Liivak.
Segakoor kolmapäeval 19.00, Kaja
Kraav, mõisas(alustame 5. oktoobril).
Mudilaste laulu- ja tantsuring teisipäeval 9.30, Kaja Kraav, lasteaias.
Rahvatantsuring “Kakerdaja“ kolmapäeval ja pühapäeval 19.00, Ülle Oru.
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.
Breiktants teisipäeval 17.00, Marek
Tamm.
Korvpall teisipäev14.00.Treening
noorte algatusel.
Droonika huviring neljapäeval 16.00.
Keraamikaring Otsal Kassiaru talus
esmaspäeviti 18.30 (alustab 17. oktoobril, info 534 20818, Kairit Lainoja.
Olete oodatud osalema! Ootan häid
ettepanekuid. Vastused oma küsimustele
saate 509 6797 või mallel@albu.ee
MALLE LOMP,
valla rahvamajade juhataja
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Kümned väikesed ja suured nautisid sügisjooksu
Pühapäeval, 25. septembril toimus
traditsiooniline, seekord arvult juba 23.
Albu sügisjooks ja 11. terviseliikumisüritus, mis tõi Valgehobusemäe Suusa- ja
Puhkekeskusesse hulganisti suuri ja
väikesi, kes nautisid imeilusat päikselist
sügisilma. Keskpäeval oli sooja lausa 14
kraadi.
Korraldajad olid looduses maha märkinud 9,3 km jooksuraja, mis kulges kaunil Kõrvemaa maastikul. Lastele märgiti
maha 300 ja 500 m jooksurada. Lisaks
pakkus põnevust mäkkejooks, mille pikkus oli 400 m. Ega asjata öelda, et Valgehobusemäe on kui „Eestimaa puhtad
kopsud“, kus jätkub tegevust aasta ringi
nii peredele, sportlastele kui ka harrastajatele.
Rõõm oli tõdeda, et kõige pisemate
stardis oli 20 kuni 6aastast last, kes koos
emade-isadega jooksid 300 m. Paljudele
lastele oli see esimene jooksunauding.
Suuremad lapsed võistlesid 500 ja 1000
m distantsil juba aja peale. Albu valla
parimana sai poiste 7–9 aastaste vanuseklassis II koha Armand Marcus Niinsalu
ning sama vanuseklassi tüdrukutest saavutas Karola Saar IV koha. Poiste vanuseklassis saavutas Aleks Homin II koha.
Meeste põhidistantsi ehk 9,3 km
võitis Tauno Hang ajaga 36,34 min. Albu
valla parimana oli Mairold Niinsalu VII.
Meeste 45+ hulgas saavutas Albu valla
parimana Ahto Matvejev III koha.

7–9aastased stardijoonel.
Naistest oli 9,3 km kiireim Kairi Moor
ajaga 55,55 min. Naiste 35+ hulgas saavutas Albu valla parimana II koha Jana
Matvejeva.
Mäkkejooksu võitis Rauno Tiits
läbides 400 m distantsi 1,17 minutiga.
Albu valla parim oli siin Valjo Stamm V
kohaga.

Surat Pulatovi foto
Lisaks said lapsed oma võimeid proovida maastikumängus.
Võistlust toetasid Hasartmängumaksu Nõukogu ja Albu vald.
Kohtumiseni 24. Albu sügisjooksul
24. septembril 2017.
KALJU KERTSMIK,
võistluse üldkorraldaja
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Sünnipäevad
septembris
Erich Tomingas
Voldemar Laube
Adelja Lepper
Maria Krünberg
Hans Saluste
Valentina Pihlapuu
Vilma Niinepuu
Ülo-Leo Veskioja
Vaike Siilak
Mall Lindsaar
Vello Altmets
Mall Lumiste
Eevi Jamnes
Evi Nuiamäe
Tõnu Paimets

93
90
89
88
84
83
82
82
80
79
78
75
75
74
71

Segakoor
SINK SALE PROO
alustab oma
VII hooaega!
Esimene proov toimub 5. oktoobril kell 19.00 Albu mõisas. Oodatud
on nii praegused kooriliikmed kui ka
uued huvilised.
Koorijuht Kaja Kraav
XXII INDREK LIIVA
MÄLESTUSVÕISTLUSED
SANGPOMMIS
8. oktoobril kell 11.00
ALBU RAHVAMAJAS

Tegelikult on kõik korras. Kohe kõige
paremas korras. Lastel jälle palju uudistamist koos sõprade ja õpetajatega.
Emadel-isadel hea meel, et nende võsukestega tegeldakse... Ja kui kodus kokku
saadakse, on kindlasti hunnik muljetamist. Seega, olge tublid, arukad albukad!
Lehetoimkond

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

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

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

Meie hulgast lahkunud
MATI MATKAMÄE

73402 Albu
Kontaktisikud: MARGE MIKSON,
ENE OTT kodukaja@albu.ee
Layout & trükk
OÜ MULTIPRESS, Paide

