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Tasuta

Üks “Eesti kauni kodu” auhind Albu valda
23. augustil toimus Narvas „Eesti
kauni kodu 2015“ tänuüritus, kus Vabariigi President Toomas Hendrik Ilves
andis üle kodukaunistamise auhinnad.
Kokku auhinnati 61 kodu. Lisaks neile
said auhinnad parim tervisespordirajatis,
kauneim kortermaja ja muinsuskaitseobjekt. Esmakordselt premeeriti ka parimaid energiasäästlikke hooneid ja rajatisi.
Tänavu 18. korda toimunud konkursi
järel on Eesti presidendid autasustanud
kokku 1934 kaunist kodu. "Energiasäästlik kaunis" on uus mõtteviis selle
konkursi ajaloos.
"Ilus kodu on targalt tehtud kodu.
Teame kõiki neid suuri eramuid, mis ka
suure rahaga ehitati ja mida nüüd on väga
kallis üleval pidada. Sellisele pillamisele
andsid inimesed täpse hinnangu, nimetades neid piirkondi lollidemaaks," kõneles Narvas president Toomas Hendrik
Ilves.
Parima tervisespordirajatise auhinna pälvis Albu valla Valgehobusemäe suusa- ja puhkekeskus.
KALJU KERTSMIK,
Albu vallavanem,
keskuse projektijuht

Head tarkusekuud ja
edukat kooliaastat!
Alanud õppeaastal alustas kooliteed
6 esimese klassi õpilast. Albu Põhikoolis: Anett Krasavin, Rebeka-Liis Põldpüü ja Erki Jalast; Ahula LasteaedAlgkoolis: Marily Tamm, Mehis Kelgo
ja Kaarel Elmik.
Soovime uusi, huvitavaid teadmisi
ja ettevõtmisi kogu kooliajaks!
Algaval õppeaastal õpib valla haridusasutustes 58 last ja 83 õpilast. Albu
koolis on 70 ja Ahulas 13 õpilast. Albu
Laste Mängutoas on 25 ja Ahula lasteaias
33 last.
Albu Vallavalitsus soovib kõigile
õpilastele, õpetajatele ja lapsevanematele HEAD KOOLIAASTAT!

Vallavanem ning Valgehobusemäe suusa- ja puhkekeskuse projektijuht Kalju
Kertsmik võtab vabariigi presideendilt Toomas Hendrik Ilveselt vastu “Kauni Kodu
2015” parima tervisespordirajatise auhinna.

Tore kogemus Albu lastetoas
Imeline suvi armsas Albu lastetoas. On rõõmustav kogeda sellist sõbralikkust ja
head keskkonda, mis sai meile osaks sel suvel. Sebastian (6) ja Vanessa (3) elavad
Kanadas koos eestlastest lastevanematega. Lapsed soovisid mängida eesti lastega.
Meeldivaks üllatuseks olid avarad ja hästi varustatud ruumid, kvaliteetsed
mänguasjad. Kui Kanadas toimuvad kogu päeva tegemised ühes tunduvalt väiksemas
toas, siis siin on rõõm näha, kuidas Albu lastetoas on igale tegevusele oma tuba –
söögituba, magamistuba, mängutuba ja isegi muusikatuba. Ja milline suur mänguplats. Sebastianile meeldis kõige rohkem väljas rattaga kihutada ning Vanessale
kiikuda ja rohke liivaga mängida. Kogu asja juures on ka hind väga soodne – tavalise
Kanada lasteaiaga võrreldes on Eestis 5 korda odavam.
Palju küll mõeldakse, et mujal on parem ja kohati võib olla isegi ongi parem
olenevalt inimeste soovidest ja arvamustest. Südamest hea meel, et Eestis tundub
olevat kõik paigas. Ainukese erinevusena pean küll välja tooma õpetajate arvu laste
kohta. Kui Kanadas on 1 õpetaja 4 lapsele, siis Eestis on see number tunduvalt
erinevam.
Viimaks tahaks rõhutada, et kõik, mis saab alguse maast-madalast, kannab inimest
kogu elu. Lapsed on väikesed nii lühikest aega, proovime neile anda palju hellust,
armastust ja võimalusi erinevates keskkondades.
REBEKA Kanadast
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Vallavolikogu istungil
27. augustil
1. Albu valla 2015. aasta 1. lisaeelarve. Lisaeelarve kinnitati määrusena nr
8. Lisaeelarvega vähendati tulusid, mida
oli prognoositud saada KIK-ist Kaalepi
ja Ahula veemajanduse projekti jätkamiseks. Seekord toetust ei eraldatud.
Vallavalitsus esitas augustis taotluse
uuesti. EAS-ilt taotlesime toetust Seidla
– Ahula kergtee ehitamise jätkamiseks,
kuid Albu valla projekt lülitati reservnimekirja ning läheb töösse arvatavasti
2016. aastal. Kuna Euroopa Liidu meetmed ei ole avanenud, siis lükkub edasi ka
Valgehobusemäe II etapi tööde arendus
ning selle summa võrra vähendatigi
keskuse eelarvet. Vähendati ka maaainese laekumise tulusid 44 000 euro
võrra. Seoses sellega vähendati ka valla
teede eelarve kulutusi sama summa
võrra. Eelarvesse võeti summad, mis
saadud aktiivse majandustegevuse ja
projektitöö tulemusena. Suurimad lisatulud laekuvad prognoosi kohaselt Valgehobusemäe keskusest – 37 000 eurot.
Tulude suurenemisele on kaasa aidanud
keskuse tuntuse kasv, teenuste edasiarendamine, aktiivne turundustöö, uued
kliendirühmad, heakorra parandamine ja
toitlustuse ümberkorraldamine.
2. Abu valla arengukava aastateks
2011–2018 muutmise eelnõu ja Albu

valla eelarvestrateegia. 2016–2019 eelnõu läbivaatamine ning avaliku väljapaneku korraldamine. Algatati Albu
valla arengukava muutmine. Otsustati: 1.
korraldada 5. kuni 19. septembrini Albu
valla arengukava 2011–2019 tegevuskava muutmise eelnõu ja Albu valla
eelarvestrateegia 2016–2019 eelnõu avalik väljapanek vallavalitsuse kantseleis
ja valla veebilehel. 2. Avalikustada avaliku väljapaneku teade valla veebilehel ja
infolehes „Kodukaja” 3. Määrati eelnõude kohta arvamuste ja ettepanekute
esitamise tähtajaks 19. september. 4.
Korraldada avalik arutelu 22. septembril
kell 14.00 Albu vallamajas eelnõude
kohta laekunud arvamuste ja ettepanekute läbivaatamiseks.
3. Albu Laste Mängutoa arengukava
eelnõu läbivaatamine. Arengukava kinnitati määrusena nr 9.
4. Vallavanema puhkusele lubamine.
Lubati vallavanem Kalju Kertsmik
põhipuhkusele viieks kalendripäevaks
perioodi 1.01. – 31.12.2014 eest 7. – 11.
septembrini.
5. Vallavanem Kalju Kertsmiku premeerimine. 19. juunil toimus Tallinna
Eesti Kodukaunistamise Ühenduse
koosolek, kus valiti välja parim tervisespordirajatis 2015. aastal, milleks osutus
Albu valla Valgehobusemäe suusa- ja

Vallavalitsuse istungitel
27. augustil
1. Ehitusloa väljastamine. Väljastati
Gennadi Ainjärvele ehitusluba Orgmetsa
külas asuvale Orgmetsa kinnistule puurkaevu rajamiseks.
2. Ehitusloa väljastamine. Väljastati
AS-ile Essenta ehitusluba Albu külas Sae
kinnistul asuva puidutööstuse hoone
laiendamiseks.
3. Ehitusloa väljastamine.Väljastati
OÜ-le Peedu Puiduladu ehitusluba
Peedu külas Saeveski kinnistul asuva
tootmishoone laiendamiseks.
4. Kasutusloa väljastamine. Väljastati OÜ-le Elektrilevi kasutusluba
Mägede külas asuva Tõrva AJ 0,4 kV F2
kasutamiseks.
5. Männi väikekoha 8 elanikele
müüdava soojusenergia hinna ja hooldustasu kehtestamine. Kehtestati arvestuslikul kütteperioodil 1. september
2015 kuni 31. juuli 2016 Männi väikekoha 8 soojussõlmest müüdava soojusenergia hinnaks 1,60 eurot/m² vastavalt lisatud tootmiskulude eelarvele.
6. Detailplaneeringu algatamine.
Algatati detailplaneering Albu vallas

Albu külas asuvale Lombi kinnistule
olulise avaliku huviga rajatise, kuni 1 ha
suuruse veekogu rajamiseks.
7. Valgehobusemäe teel liikluse ajutine lubamine. Lubati Johnforest OÜ-l
ajutiselt kasutada Valgehobusemäe teed
metsamaterjali veoks ajavahemikul
27.08. – 27.09.2015.
8. Ühissõidukipeatustele nimede
määramine. Esitati otsuse eelnõu volikogule.
9. Katastriüksuse koha-aadressi
muutmine. Muudeti Albu vallas Albu
külas asuva Kivisilla katastriüksuse
lähiaadress ning määrati koha-aadressiks: Järvamaa Albu vald Albu küla
Jäägrivilla.
10. Hooldajatoetuse määramine ja
maksmine. Määrati toetus 12 hooldajale.
11. Sotsiaaltoetuse määramine ja
maksmine. Määrati üks toetus retseptiravimite ostmiseks ja üks tugiisikutoetus.
12. Sotsiaaltoetuse määramisest ja
maksmisest keeldumine. Tugiisikutoetust ei määratud ühele toetuse saajale,
kuna tugiisiku vajadus oli ära langenud.

puhkekeskus. Vallavanem Kalju Kertsmik on keskuse arendamist vedanud
algusest peale, olles eestvedaja ehitiste
rajamisel, võistluste ja ürituste korraldamisel, heakorrastamisel, suhtlemisel
klientidega. Tänu tema initsiatiivile ja
oskuslikule turundustööle on tõusnud
oluliselt keskuse tuntus, lisandunud uusi
teenuseid, kasvanud klientide arv ja
keskuse sissetulekud, seoses millega
maksti vallavanem Kalju Kertsmikule
ühe kuu palga ulatuses preemiat.
6. Järvamaa omavalitsuste ühinemisläbirääkimised. Arutati kohalike omavalitsuste ühinemisläbirääkimise alguse
hetkeseisu kaardistamise küsimustikku.
7. Informatsioon AS-ist Järvamaa
Haigla. Arutati AS-i Järvamaa Haigla
erakorralise koosoleku otsuse punkte: 1.
AS-il Järvamaa Haiglal taotleda Euroopa
Regionaalarengu Fondist toetust tervisekeskuse ehitamiseks Paidesse. 2. Projekti omaosaluse (minimaalselt 25%) katavad projektis osalevad omavalitsused.
3. Projekti abikõlbmatud kulud kannavad omavalitsused. 4. Ehitise ekspluatatsiooni kulud tasuvad omavalitsused.
Võimaluse korral võivad kohalikud
omavalitsused moodustada äriühingu,
kellele AS Järvamaa Haigla annab hoone
rendile osutatavate tegevuste läbiviimiseks. 5. Finantseerimiseks annavad
omavalitsused (volikogud) garantiikirjad 6. novembriks, et Järvamaa Haigla
saaks esitada taotluse toetuse saamiseks.
13. Eakate tervisetoetuse määramine
ja maksmine. Määrati tervisetoetus
kolmele eakale.
14. Sünnitoetuse määramine ja
maksmine. Määrati üks sünnitoestus.
15. Üldhooldekoduteenuse osutamine. Määrati ühele eakale üldhoolekandeteenus.
16. Valgehobusemäe suusa- ja
puhkekeskuse osutatava lumelaua treeningu hindade kehtestamine. Kehtestati
lumelauatreeningute hinnad.
17. Maiu Mäele lisatasu maksmine.
Maksti lisatasu täiendavate tööülesannete eest.
11. augustil
1. Vallavalitsuse reservfondi kasutamine. Eraldada reservfondist kultuuriprojektide alaeelarvesse näituse „17
teatrisuve Albus ja Vargamäel“ ettevalmistus- ja korralduskuludeks 1300
eurot.
2. Albu valla arengukava aastateks
2011–2018 muutmise eelnõu ja Albu
valla eelarvestrateegia 2016–2019 eelnõu läbivaatamine ning avaliku väljapaneku korraldamine. Esitati eelarvestrateegia volikogule menetlemiseks.
3. Albu valla 2015. aasta 1. lisaeel-
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Peretoetus võib hilineda
Seoses kooliaasta algusega võib lükkuda vanemate kui 16-aastastaste
õppurite peretoetuste maksmine oktoobrikuusse.
Vanemate kui 16-aastaste laste õigus peretoetusele on seotud õppimisega.
Peretoetust (lapsetoetust) makstakse kuni lapse 16-aastaseks saamiseni sõltumata tema koolikohustuse täitmisest. Peretoetus makstakse õppeaasta järgi
ja õppeaasta lõpp üleminekuklassides on 31. augustil.
Uuel õppeaastal maksmise aluseks olevad õppimist tõendavad andmed
laekuvad Sotsiaalkindlustusametile Eesti Hariduse Infosüsteemist (EHIS)
septembrikuu jooksul. EHISe andmed on aluseks kõikidele vanematele kui 16aastastele lastele peretoetuste maksmisel. Ka üleminekuklasside (11. ja 12.
klass) õppuritele jätkatakse peretoetuste maksmist pärast andmete laekumist
Eesti Hariduse Infosüsteemist.
Põhikoolis, gümnaasiumis või kutseõppe tasemeõppes õppival keskhariduseta lapsel on õigus lapsetoetusele kuni 19-aastaseks saamiseni. 19-aastaseks saamisel makstakse toetust jooksva õppeaasta lõpuni.
Kuna peretoetuste maksmine panka toimub 8. kuupäeval, siis septembrikuus kõikide õpinguid jätkavate laste kohta infot selleks kuupäevaks
Sotsiaalkindlustusametile laekunud ei ole. Seetõttu on septembrikuu peretoetused võimalik välja maksta oktoobrikuus koos oktoobrikuu toetusega,
tähendab lastetoetust saab kahe kuu eest korraga.
Kui laps katkestab õpingud ja lahkub koolist, siis sellest tuleb kindlasti
teavitada Sotsiaalkindlustusametit, et vältida enammakseid, sest enamsaadud
peretoetus tuleb riigile tagastada igal juhul.
Raha tagasiküsimisel lähtume alati EHIS-es olevast õpingute lõpetamise
kuupäevast, mitte sellest kuupäevast, millal õpilane koolist dokumendid välja
võtab. Sama kehtib ka juhul, kui 16-a või vanem laps plaanib õpingute
jätkamist alates 1. septembrist ja ta on kantud ka kooli õpilaste nimekirja, aga
reaalselt õppima ei asu. Kui Sotsiaalkindlustusametit sellest ei teavitata, siis
võivad samuti tekkida enammaksed, mida hakatakse lapsevanemalt tagasi
nõudma.
Toetuste suurust saab vaadata Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt
http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/lastega-peredele/.
Sotsiaalkindlustusamet
arve. Esitati määruse eelnõu volikogule.
4. Enampakkumise tulemuse
kinnitamine. Kinnitati 27. juulil 2015
toimunud avaliku suulise enampakkumise tulemus, mille kohaselt
osutus enampakkumise võitjaks Valeri Homin, kes tegi suurima pakkumise
–100 eurot.
5. Enampakkumise tulemuse kinnitamine. Kinnitada 27. juulil 2015
toimunud avaliku suulise enampakkumise tulemus, mille kohaselt osutus enampakkumise võitjaks Valeri
Homin, kes tegi suurima pakkumise –
300 eurot.
6. Kasutusloa väljastamine. Väljastati Eesti Vabariigile, keda esindab
Riigimetsa Majandamise Keskus
(reg. kood 70004459), kasutusluba
Vetepere külas Rava metskona 19
kinnistul asuva Kakerdaja loodusraja
(ehitisregistri kood 220705923) kasutamiseks.
7. Jääääre kontserdi korraldamise
taotluse läbivaatamine. Lubati OÜ-l
Kallisaba korraldada Jääääre kontsert.
8. Estonian Cup rattamaratonisarja 7. osavõistluse taotluse läbi-

vaatamine. Lubati MTÜ-l AT Spordiklubi korraldada Estonian Cupi
rattamaratonisarja 7. osavõistlus.
9. Kinnisasja jagamisel moodustatavatele katastriüksustele kohaaad-ressi ja sihtotstarbe määramine.
Nõustuti Albu vallas Pullevere külas
asuva Reinumäe kinnistu, suurusega
19,59 ha, jagamisega ja määrati
jagamisel tekkivatele katastriüksustele koha-aadressid järgmiselt:
1.1. Katastriüksuse, mille suurus
pä-rast jagamist on 2447 m², kohaaadress on Järva maakond Albu vald
Pullevere küla Heidimäe;
1.2. Katastriüksuse, mille suurus
pärast jagamist on 19,35 ha, kohaaadress on Järva maakond Albu vald
Pullevere küla Reinumäe.
10. Vallavalitsuse liikmed tegi
protokollilise otsuse teha volikogule
ettepanek premeerida vallavanemat
seoses presidendi tunnustuse saamisega Valgehobuse suusa- ja puhkekeskusele.
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Ühtehoidvate
inimeste küla
Väärikas eas külaelanikud andsid juba
mitmendat korda mõista, et Lehtmetsas võiks
kokkutuleku korraldada. Tahaks ju teisi vaadata ja ennast näidata! Sügisesel koosolekul
Lehtmetsa-Risti Puhkemajas panime kuupäeva
paika ja mõtlesime ka võimalikud tegevused
läbi. Saabus 25. juuli ning vahepealsetele hirmudele vaatamata kõik toimis ning õnnestus
Kus toimus? Parklas.
Mis toimus? Sõbrunemine, jällenägemiskallistused, külapäevapuu istutamine, ausamba
juurde tule viimine, matk küla tähtsatesse paikadesse, ajaloonäitus, viktoriin, töötoad, kus
sai valmistada lennumasinaid ja end ilusaks
ehtida, lõbusad ning auhinnalised meeskonnamängud, teatriõhtu, ühissöömine, öölaulupidu
ja simman. Kuigi registri andmetel 1. jaanuari
seisuga on meil elanikke 42, väisas „rahvaloenduse andmetel“ kokkutulekut rohkem kui
170 inimest! Us-ku-ma-tu! Aga meil on pikk
minevik ja suur vend Peedu.
Ja nüüd hakkame tänama.
AITÄH Kalevile, kes platsi ümbruse puhtaks niitis ja puule mulla poolest sobivaima
paiga soovitas; Kuldarile, kes isiklikku kapivõtit jagas; Maiule ja Kaljule, kes heakorra eest
hoolt kandsid; Tiidule, kes platsiäärsete mõttekodade uksed korda tegi; Ivole, kes puu jaoks
augu kaevas; Reinule, Alole ja Viljarile, kes
puu maha istutasid; Juta naiskonnale, kes
mööblit poleeris ja paigutas; Katrinile, kes
alustada aitas; Marekile, kes teatri- ja kontserdimaja andis, päeva juhtides hääle kaotanud
Koidule ning Askole, Raidile, Viljarile ja Tiidule, kes telgi püstitasid ja laulul kõlada lasid;
perekond Pendile, kes mööbli kohale vedas ja
grillimispaiga ette valmistas; Elenile, kes küpsetas, meisterdas ning mänge juhtis; Adale, kes
täpselt õiges suuruses supikulbi kinkis; Valvele, Helgile ja Amandale näitusematerjalide
ning lugude eest; pikalakalisele Dmitrile, kes
oma efektse välimusega pidulisi lõbustas; Mardile, kes viktoriiniküsimustega varustas; kõigile toetuskarbi täitjatele; Evele, kes oli võistluste suursponsoriks; Kajale, kes töötoas askeldas ning vahendeid varus; Küllile, Merlele,
Evele ja Allarile, kes tehtud pilte jagasid (ja
neile lugematutele fotograafidele, kes pildiloomingut veel jagada pole jõudnud); Tartu ratturitele, kes kiidusõnumitega lõunasse kihutasid;
Raivole, kes delegatsiooni ausamba juurde sõidutas; Merikesele, Airele, Maarjale, Leole ja
veelkord Koidule ning Tiidule, kes etendusega
esinesid; lastearmeele, kes innukalt töötube ja
võistlusplatse vallutas; kõigile-kõigile kokkutulekulistele, sest ilma teieta oleks see kaunis
vagane lugu olnud.
Saime nii palju toredat tagasisidet ja uusi
ideid, et kohtume järgmisel aastal jälle!
Kummardusega
KÜLLIKE
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Naljaka mägra otsingul
Selline oli tänavuse Kaalepi lastelaagri teema. Laager ise toimus 19. – 23.
juulini. Esimesed kolm päeva olime
Valgehobusemäel ja kaks viimast päeva
Otsal Kassiarul. Alustasime laagritega
juba aastal 2007, see oli juba 9. korda.
Laagris osales 25 last nii Kaalepist kui ka
teistest meie valla küladest.
Esimesel päeval kogunesime kõik
Valgehobusemäele. Pärast lõunasööki
lahkusid 6 noort koos juhendaja Raivoga
jalgsimatkale Napuni, kust alustasid
järgmisel hommikul kanuumatka Vetlasse. Kohale jõudes ootasid neid autod, mis
tõid nad uuesti laagrisse.
Esimesel päeval said väiksemad kätt
proovida vibulaskmises ja discgolfis
Surati juhendamisel. Noorematel oli
põnevust laagri esimesel ööl, kui toimus
vahtkonnamäng öises metsas Leho eestvedamisel. Sellest sai populaarseim
mäng, mida mängiti ka kahel järgneval
ööl. Teisel päeval käisid tõsised lahingud
paintballis ja fotojaht naljaka mägra
otsingul, samuti Leho valvsa pilgu all.
Mäng pakkus adrenaliini ka täiskasvanutele. Kutsusime endi hulka ka
Martin Kesamaa, kes on meie valla
sotsiaal- ja lastekaitsenõunik, ja Surat
Pulotovi Valgehobusemäelt. Käelise
tegevusena meisterdasime 30 kipsist
kausikest Tiina juhendamisel. Need said
hiljem kingitusteks Maapäeval Kaalepis
viibinud külalistele.
Kolmandal päeval korraldas Kettrud
Valgehobusemäel põneva orienteerumise, mis kestis mitu tundi ülesandeid la-

hendades.
Õhtul toimus põnev etteaste teemal
„Su nägu kõlab tuttavalt“, kus esinemisi
hindas kolmeliikmeline rahvusvaheline
žürii, kuhu kuulusid Surat Pulotov,
Kaupo Mäe ja külaline Peterburist.
Neljandal päeval kolisime Valgehobusemäelt Otsale Kassiaru puhkemajja. Päeval mängisime pallimänge ja
õppisime enesekaitset, õhtul oli karaoke
koos laagriliste piduliku autasustamisega. Samuti said kõik huvilised nautida
tünnisauna mõnusid.
Viimasel päeval toimus laagrist kokkuvõttev viktoriin ja uute ettepanekute

Tammsaare muuseumil uus juht
Kandideerisin A. H Tammsaare
Muuseumi juhi kohale, kuna tööpakkumine oli minu jaoks inspireeriv ning
nägin võimalust kasutada oma teadmisi ja kogemusi muuseumi heaks.
A. H. Tammsaare Muuseumil on
aastate jooksul oma kindel nägu välja
kujunenud, millel on usaldusväärne
maine ning side kohaliku kogukonnaga. Minu eesmärk on luua muuseumikompleks, mis on inspireeriv ja
hariv igas eas külastajale, hoiab huvi
Tammsaare loomingu ning laiemalt
eesti kirjanduse, keele ja kultuuri
vastu.
Pean oluliseks, et koht oleks hinnatud vaba aja veetmiseks, ürituste ja
koolituste läbiviimiseks. Samuti näen
A. H Tammsaare Muuseumi tegevustes võimalust luua tugev ja ühtehoidev
kogukond. Koht on kohalike poolt
hinnatud ja armastatud, mille üle uhke
ollakse. A. H. Tammsaare Muuseum

Vargamäel on kaubamärk, millega
Albu vald saab end identifitseerida.
Lisaks rikastab muuseum Albu valla
kultuurielu mitmesuguste kultuuriüritustega.
Olen 7 aastat töötanud turunduse
valdkonnas, sealhulgas reklaamiagentuuris projektijuhina. Hindan kõrgelt töökogemust moekunstnik Reet
Ausiga, kelle juures sain olla osa
sotsiaalselt vastutustundlikus ettevõttes.
Olen loodussääslikke eluviisidega
ning pean lugu traditsioonidest. Oman
mikroettevõtet Fungi & Flora, mis
tegeleb austerserviku kasvatamise ja
müügiga. Soovin osaleda kohaliku
kogukonna tegevuses ning anda panuse maaelu edendamisse. Olen abielus, kasvatan 2 last ning alates selle
aasta maist olen Albu valla kodanik.
REELIKA RÄIM

kogumine järgmiseks, juubelilaagriks.
Sellel aastal oli laagri omaosalus 15
eurot, kuna fondidest projekti ei toetatud
ja kõik kulud pidime ise katma. Siinkohal tahame tänada meie toetajaid:
Albu Vallavalitsus, EELK Järva-Madise
Kogudus, Raivo Veskioja, Leho Rohtla,
Marek Balder, perekonnad Rannu ja
Pennonen. Täname ka kõiki neid, kes
osalesid Kaalepi küla jaanipäeval oksjonil, mille tulu läks laagri korraldamisele.
Täname ka kogu meie laagri peret
meeldiva koostöö eest!
Kasvatajad
TIINA, SIRLE ja MAIU

LAHTISTE USTE
PÄEV JA
KOERU
HOOLDEKESKUSE
65. AASTAPÄEV
Hea huviline, oled
teretulnud kolmapäeval, 30. septembril kell
10–15. lahtiste uste päevale
Koeru Hooldekeskuses (Ida 2, Koeru)
PÄEVAKAVA
10.00 Avasõnad hooldekeskuse juhatajalt
Rünno Lassilt.
10.00–14.00 Abi- ja hooldusvahendite
firmade infopäev. Vahendite väljapanek ja
demonstratsioonesitlus.
10.30 Algab I üle-eestiline hoolekandeasutuste hooldustöötajate kutsevõistlus.
14.00 – 15.00 Hooldekeskuse üldtutvustus.
Ringkäik majas. Üldkasutatavate ruumidega
on võimalus tutvuda kogu ürituse vältel.
KOHVIK avatud 10.00 – 15.00
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Lumelauakool alustab

Ahula I külapäevad
29. augustil tähistas Ahula küla
495 aasta möödumist esmamainimisest kirjalikes ajalooallikates ja 35
aasta möödumist Ahula rahvamaja
asutamisest.
Tundub, et küla ajalugu ulatub
siiski varasemasse aega, sest mõis
olnud siin külakeskusena juba XIII
sajandil ja olevat ka jälgi, mis ulatuvad
muinasaega.
Päeva alguses külastati auväärses
eas külaelanikke ning peeti neid meeles lillede ja väikese tänukingitusega.
Kell 15 koguneti Ahula Algkooli
saali, kus toimus külapäeva pidulik
avamine. Kohaletulnuid tervitasid
Ahula külavanem, Vello Niinsalu ja
endine Ahula küla elanik, Albu
vallavanem Kalju Kertsmik. Meenutati Ahula juurtega kuulsaid inimesi
ja räägiti hariduse andmisest külas.
Selgub, et tuleb teha väike pa-randus meie haridusloos, sest Ahulas
ei asutatud kool 1993. aastal vaid
taastati. Kool, lausa kõrgem vallakool
oli siin juba XIX sajandi esimesel
poolel.
Pärast mõningast ajalooga tutvu-

mist kutsusid Ahula Lasteaia-Algkooli lapsed ja õpetajad kõiki muusikaaasta rõõmsale suvelõpu reisile:
käidi ära Euroopas ja Aasias ning jõuti
õnnelikult koju. Koduteel kohati endist Ahula küla poissi Andres Siilakut,
kes oma lauluga teelisi tervitas, ning
toredaid tantsumaiaid külalisi Koigist.
Seejärel siirduti Ahula LasteaedAlgkooli aeda, et istutada päeva jäädvustamiseks väike elupuu. Toimunut
jäi meenutama ühine pilt. Kel oli
soovi, sai ringi vaadata lasteaia ja
kooli ruumides.
Päev jätkus lõbusate spordivõistlustega Ahula rahvamaja juures ja
õhtul löödi üle hulga rahvamaja saalis
jälle koos tantsu.
Kohaletulnute arvates läks päev
korda ja leiti et sellised kokkusaamised tuleks muuta traditsiooniks.
Ahula I Külapäevad on tänaseks
killuke ajaloost. Suur tänu kõigile, kes
kaasa tulid ja korraldamisel ka ise õla
alla panid. Ettevalmistused II külapäevadeks on aga juba alanud ning
kõik ettepanekud ja ideed oodatud.
REET KALJULA

5

3. septembril alustab Klubi SWB
lumelauatrenni sügishooaega Albu spordisaalis üldfüüsilise ettevalmistusperioodiga,
mis kestab kuni Valgehobusemäe nõlvade
avamiseni talve hakul.
Koguneme saalis kahel päeval nädalas,
praeguse plaani kohaselt T ja N kell 16.00 –
17.15.
Talvised trennid toimuvad samuti kaks
korda nädalas Valgehobusemäel kell 16.00 –
18.00 ja kestavad seni, kuni lund nõlvadel
jätkub. Lapsi transpordib mäele ja tagasi
buss.
Treeningule on veel mõned vabad kohad
uutele valla lastele, kes huvituvad talispordist. Liitumissooviga palun lapsevanematel
ühendust võtta treeneri Karel Kangroga tel 52
55 666 või kirjutada karel@lumelauakool.ee
Treeningute tasu on sügisperioodil saalitreeningute ajal 13.60 eurot kuus. Talvel on
treeningute tasu 19 eurot oma ja 25 eurot kuus
keskuse varustusega ning sisaldab ka
transporti mäekeskuse vahel.
Treeningute läbiviimist toetab Albu vald.
KAREL KANGRO,
Klubi SWB lumelauatreener

Kolm soovitust pakendiprügi vähendamiseks
Ostu- ja tarbimisotsuseid teadlikult
tehes saab igaüks meist vähendada prügi tekkimist isegi kuni kaks korda. Paraku on inimeste käitumisharjumused
tarbimises ja jäätmete sorteerimises
suvel sageli kehvemad kui muul ajal.
Kuna ligi pool kodumajapidamises
tekkivatest jäätmetest on erinevad pakendid, aitavad Eesti Pakendiringluse
soovitused vähendada oluliselt prügi teket
ja hakata keskkonnasõbralikumaks tarbijaks.
Väldi ülepakendamist
Osta korraga suuremas koguses ja
loobu tarbetust pakkimispaberist või
mõttetust väikesest kilekotist. Mitmeid
tooteid saab eraldi kaaludes pakkida ka
ühte kilekotti. Kui oled aga kilekoti juba
võtnud, siis kasuta seda võimaluse korral
mitu korda, mitte ära viska poest koju
saabudes seda kohe prügikasti. Samuti
tasuks ka suuremad kilekotid asendada
hoopis näiteks tekstiilist poekottidega –
paljudes kauplustes on müügil ka puuetega
inimeste valmistatud tekstiilijäätmetest
poekotid, mida ostes teed lausa kahekordse heateo. Hoia alati mõnd korduvkasutatavat kotti kas autos või käekotis, et see
poodi minnes ei ununeks.
Eelista keskkonnasõbralikumaid pakkematerjale: paberit, pappi, klaasi või vali
taaskasutatav pakend. Mõnda kaupa saab
osta ka kodust kaasavõetud nõusse. Näi-

teks on osasse jaekauplustesse ilmunud
piimaautomaadid, kus saab piimapudelit
taaskasutada. Üha enam kohvikuid valmistab kliendi soovi korral kohvi pabertopsi asemel kaasavõetud termoskruusi.
Maailmapraktikas on kohvikettide seas
levinud praktika, et klientidele müüakse
või kingitakse korduvkasutatavaid kruuse
ning pakutakse soodustusi keskkonnasõbralikele klientidele. Positiivsest turundusest võidab nii ettevõte, keskkond kui ka
tarbija.
Oma keskkonnateadlikkust saad näidata ka eelistades taaskasutatud materjalidest toodetud pakendiga tooteid, mis
on omakorda 100% taaskasutatavad.
Hoidu ühekordsetest nõudest
Suvehooajal tekib kiusatus kasutada
ühekordseid nõusid. Katsu neid siiski vältida! Kuigi piknikul või koduõuel grillides
tundub ühekordsete nõude kasutamine
mugavaim variant, koormab lühikese elueaga toodete kasutamine märkimisväärselt
keskkonda. Samuti tuleks korduvkasutatavaid nõusid eelistada tööl, kus sageli
on plastmasstopsid laialt kasutuses näiteks
veeautomaatide juures.
Paljud ühekordsed toidunõud ei kõdune prügilas, põletades aga eritavad väga
mürgiseid ühendeid. Eelista pika kasutusajaga tooteid, mida saab enne äraviskamist
ise korduvkasutada ning mis ka pärast
prügiks saamist uuesti ringlusesse lähe-

vad. Näiteks klaaspudel ringleb 50–60,
plastpudel 25–30 korda.
Ära unusta ka suvel sorteerimist
Kuigi võime oma käitumisharjumusi
muutes jäätmete hulka oluliselt vähendada, ei ole seda enamasti siiski täielikult
võimalik vältida. Seetõttu on oluline tekkivad jäätmed hoolikalt sorteerida, sest
vaid sel moel jõuavad need tagasi ringlusesse. Kuigi aasta-aastalt suureneb jäätmeid sorteerivate inimeste hulk, kiputakse
sageli sorteerimise harjumusest näiteks suvekodus viibides võõrduma. Olmeprügi
hulka sattunud pakendid ei jõua aga kunagi uuesti ringlusesse – parimal juhul
toodetakse neist Irus energiat, ent halvemal juhul lõpeb nende eluring prügimäel.
Eesti Pakendiringlus on riigi suurim
taaskasutusorganisatsioon, mis kogub
pakendeid kõigis kohalikes omavalitsustes
kokku 1384 kogumiskohas. Kogutud
jäätmed järelsorteeritakse Maardus asuvas sorteerimistehases ning sealsamas
toodetakse pakenditest tooraine uute
toodete valmistamiseks. Osa toormest
kasutatakse ära Eestis, ent kõigi jäätmete
taaskasutamise võimekust siin paraku ei
ole, mistõttu läheb osa pakenditest
ümbertöötlemiseks välismaale.
AIVO KANGUS,
MTÜ Pakendiringlus juhatuse
esimees
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Rattamaraton tõi kohale üle 1000 võistleja
Hawaii Express Estonian Cup rattamaratonide sarja VII etapi Albu vallas stardi saanud Valgehobusemäe
Rattamaratoni võitis tugevas finišiheitluses Peeter Pruus, edestades napilt Silver Schultzi. Rein Taaramäe
veeres üle finišijoone kaheksandana.
Esmakordselt Valgehobusemäel toimunud sarja osavõistluse etapist võttis
osa koos nädal varem toimunud Actual
Print Matkasõiduga 1115 ratturit, neist
515 põhisõidul, 341 Shimano Poolmaratonil, lisaks Herkuless lastesõitude 129
noort ratturit. Rattamaratonist võttis osa
ka praegu kodus puhkusel viibiv Eesti
tipprattur Rein Taaramäe.
Valgehobusemäe Rattamaratoni
mui-nasjutuline rada lookles läbi nelja
maa-konna (Järva, Lääne-Viru ja Harju),
lipsates mööda 10 järvesilmast, pakkudes ratturitele iga kilomeetriga vahelduvat maastiku, üle pea ulatuvaid sõnajalgu ning kogudes rohkem kui 400
tõusumeetrit. Rattarajalt leidis nii põnevaid singleid, metsateid, sügavaid laskumisi, tehnilisi tõuse kui ka pisut kruusateed. Igaühele midagi.
Võistluse võitja Peeter Pruus kom-

vahefinišit läbis esimesena Pruus, tema
järel väikese vahega Schultz. Väärtuslikke aktiivsuspunkte teenisid veel ka
Tarvis ja Suur.
Neljakümnendal kilomeetril olevasse Europarki mäefinišisse jõudis esimesena kogu sarja mägedearvestuse liider,
punamummulist särki kandev Peeter
Pruus. 47. kilomeetril olevale Hansgrohe
kiirenduskilomeetrile sisenes esimesena
Schultz. Kilomeeter hiljem väljus esimesena aga Pruus. Selleks hetkeks edestasid nad Tarvist 52 sekundiga ning neljandana sõitvat Vendelini 2 minutiga.
Finišijoone ületas esimesena selge
edumaaga Peeter Pruus ülikiire ajaga
1.44.37, edestades Schultzi 22 sekundiga. Kolmandana lõpetas Peeter Tarvis.
Hansgrohe kiirenduskilomeetri parima aja sai sarja üldliider Caspar Austa
(1.37). Naisratturitest näitas Hansgrohe
kiirenduslõgul parimat aega Janelle
Uibokand (Peloton/ATSport) 2.06.
Mägedearvestuse liidrina jätkab Peeter
Pruus. Premium7 vahefiniši võitis Peeter
Pruus. Rehvi lõhkemise tõttu ebaõnnestunud sõidu teinud Caspar Austa jätkab endiselt aktiivsusarvestuse liidrina.

menteeris rada kui ülikiiret ja mitmekülgset. Samuti nentis ta, et kui oleks
varem teadnud, et sarja üldliider Austa
on maha jäänud, oleks ta oodanud järgi
võistkonnakaaslast Tarvist, et aidata tal
teenida väärtuslikke punkte sarja üldarvestusse.
55-kilomeetrisele põhisõidule anti
stardipauk traditsiooniliselt keskpäeval.
Stardist sai kõige kiiremini minema sarja
liidrisärki kandev Austa. Võistluse favoriidid olid selged juba kahekümnenda
kilomeetri kontrollpunktis, kus juhtisid
võistlust Silver Schultz ja Peeter Pruus.
Nende kannul peaaegu minut hiljem Ivo
Suur, Henno Puu, Peeter Tarvis, Rein
Taaramäe, Karl-Arnold Vendelin ja Helmet Tamkõrv.
Kolmekümne kolmandal kilomeetril,
Nelijärve oosides olevat Premium 7

Valgehobusemäe Rattamaratoni
paremusjärjestus:
Peeter Pruus (KoMo FixusSport)
01:44:37, Silver Schultz (Peloton/
ATSport) 01:44:59, Peeter Tarvis (KoMo
FixusSport) 01:45:56, Helmet Tamkõrv
(Amps/Extreme Sport Team) 01:47:07,
Ivo Suur (Opel Thule ProTeam)
01:47:06, Karl-Arnold Vendelin (KoMo
FixusSport) 01:47:06
U23 vanuseklassis võitis Peeter
Tarvis. M18 vanuseklassis oli Järvamaal
kiireim Kristo Prangel (A&T Sport
Team). Naistest jõudis finišisse esimesena Sparta Proshop naiskonna võistleja
Liisa Ehrberg tõustes sellega ka naiste
üldarvestuse liidriks.
Shimano Poolmaratoni 35-kilomeetriselt võistlusrajalt jõudis esimesena üle
lõpujoone Karl Brent Premet (Pärnu

Kalev SK), kellele järgnesid Karel
Gregor Nõmm (HKP NRK Racing) ja
Reigo Roosimets (Spordiklubi CFC II)
Shimano Poolmaratoni liidrina jätkab Kren Kask.
Võistkondlikus arvestuses kuulusid
Valgehobusemäe etapil esikohapunktid
KoMoFixusSportile, kes edestas A&T
Sport Teami. Võistkondliku arvestuse
liidrina jätkab A&T Sport Team. Täna oli
taaskord parim Sparta ProShop naiskond, kes on liider ka sarja naiskondade
koondkokkuvõttes.
Koondarvestuse tulemuste järgi on
seitsme etapi kokkuvõttes liider Caspar
Austa.
SIIRI PUTTONEN,
sarja pressiesindaja
Albu valla poolt tahaks tänada kõiki
Albu, Ambla, Tapa ja Türi vallast, Paidest ja Tallinnast pärit ligi 100 vabatahtlikku, kes ei pidanud paljuks tulla
appi selle suure võistluse eeskujulikuks
korraldamiseks.
Suured tänud: Peeter Dedov, Kuldar
Tammik, Valdu Konrad, Indrek Tommula, Kristo Tamsalu, Toomas Arula,
Martin Kesamaa, Agneja Kesamaa,
Valjo Stamm, Kadri-Ann Kertsmik,
Merike Nuiamäe, Merike Kernu, Tiiu
Kiilmann, Irina Poddubnaja, Ivi Madison, Ene Ott, Kersti Kertsmik, Külli ja
Kätlin Taalkis, Jaanika Alliksoo, Kaja ja
Lea Leidtorp, Ivi Kütismaa, Lea Norak,
Ene Niinsalu, Viljar Kiilmann, Triin
Murd, Helve Matkamäe, Vello Niinsalu,
Juana Nurmik, Jolandra Kraav, Ivar
Kütismaa, Ülari Kütismaa, Ave Marie
Tuherm, Karl Kallas, Keit Kallas, Henry
Adams, Marge Mikson, Teodor Siska,
Helen Siska, Anni Jalakas, Aiki Jalakas,
Reimo Kaasiku, Ruth Kaasiku, Jarmo
Kaasiku, Kaidy Kaasiku, Keidy Kaasiku, Kerto Kaasiku, Kasper Keerberg,
Stener Raaper, Tiina Kask, Kristiina
Kask, Küllike Veede, Taavi Naarits, Siim
Kossar, Ingeri-Helena Kakko, Jelena
Tammik, Anu Pallon, Siiri Poopuu, Rita
Ojala, Hanna-Greete Pellja, Heli Hiiemäe, Jüri Hiimäe, Pirje Koll, Kai Silla,
Kertti Külm, Kristjan Külm, Rein Lauk,
Erik Raadom, Jaano Verbu, Veiko Kütt,
Jaanus Paju, Kristel Silla, Merle Mehine,
Raivo Pellja, Ülle Pellja, Einar Lest,
Joosep Perandi, Lauri Ries, Elina Ries,
Taago Keller, Johannes Must, Inger
Maadik, Annika Peterson, Aivi Must, Lii
Jairus, Grete Oja, Enno Must, Maiu Mäe
ja Surat Pulotov!
Suurimad tänud AT Spordiklubile!
Kohtumiseni 2016. aasta rattamaratonil.
KALJU KERTSMIK, vabatahtlik
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Perearsti ja -õe
vastuvõtuajad Aravetel

Sünnipäevad
septembris
Jaan Nõlve
Evald Laur
Silvia Sutt
Lembi Tarassova
Eeni-Ludmilla Metso
Heljo Teder
Helju Kotkas
Kalju Soilts
Ilme Lätte
Lembit Valdvee
Valve Liiva
Tiit Öösalu
Rein Voog
Heino Luhamaa
Kalju Altmets
Mai Tasang
Aime Tommula
Malle Vilisalu
Rutt Süvari

88
87
86
86
85
80
80
80
79
79
77
76
76
75
75
72
71
70
65

Õpilasliin 2. septembrist
HOMMIKUNE RING
Järva-Madise
Pullevere
Järva-Madise
Kaalepi
Seidla
Ahula kool
Orgmetsa
Aravete
Ahula bussipeatus
Ageri
Kaalepi
Järva-Madise
Albu rahvamaja
ÕHTUNE RING
Albu rahvamaja
Järva-Madise
Kaalepi
Ahula
Aravete
Orgmetsa
Ahula kool
Ageri
Kaalepi
Järva-Madise
Albu rahvamaja (seisab15 min)
Albu rahvamaja
Järva-Madise
Kaalepi
Ahula

7.05
7.10
7.15
7.20
7.22
7.30
7.35
7.45
7.50
7.55
8.00
8.05
8.10
14.30
14.35
14.40
14.45
15.00
15.20
15.35
15.40
15.45
15.50
15.55
16.10
16.15
16.20
16.25

Esmaspäeval:
erakorraliste haigete vastuvõtt
8–9
etteregistreeritud vastuvõtt
9–12
Enn Sultsi telefonitund
12.30–13
Marika Luiski telefonitund
13–14
Teisipäeval:
Enn Sultsi telefonitund
12–13
Marika Luiski telefonitund
13–14
etteregistreeritud vastuvõtt
14–18
Hommikupoolikul praksis kinni, vajaduse korral pöörduda Ambla Kultuurimajas asuvasse arstipunkti 8–12, tel. 383
4031 või EMOsse.
Kolmapäeval:
Marika Luiski vastuvõtt
8–12
Marika Luiski telefonitund
13–14
Enn Sults Amblas
8–11.
Kolmapäeval kindlat telefonitundi arstile pole pandud, sest ei ole võimalik
ennustada, millal arst pärast vastuvõttu ja
visiite Amblast tagasi jõuab. Vajaduse
korral jätta info õele.
Neljapäeval:
erakorraliste haigete vastuvõtt
8–9
etteregistreeritud vastuvõtt
9–12
Enn Sultsi telefonitund
12.30–13
Marika Luiski telefonitund
13–14
Reedel:
erakorraliste haigete vastuvõtt
8–9
etteregistreeritud vastuvõtt
9–12
Enn Sultsi telefonitund
12.30–13
Marika Luiski telefonitund
13–14
Praksise telefon 38 32072
Dr. E. Sultsi mobiiltelefon 56 461 309
Marika Luiski mobiiltelefon 56 453
018
Kellel võimalus, kasutage meiliaadresse: ennsults@hot.ee
marika.luisk@mail.ee
Vastuvõtuaegadel arst mobiiltelefonile ei vasta! Kuna korraga ei ole
võimalik rääkida mitme telefoniga, on
telefonitunni ajal eelistatud lauatelefoniga suhtlemine.
Ambla Kultuurimajas Ambla, Pikk 15
asuvas arstipunktis:
esmaspäeval kella 8–12 Laile Berg
teisipäeval
kella 8–12 Laile Berg
kolmapäeval kella 8–11 Enn Sults
kella 11–12 Laile Berg
neljapäeval kella 13–16 Laile Berg
reedel
kella 8–12
Laile Berg
Telefon 383 4031

Suveke hakkab otsi kokku tõmbama.
Sooja päikese järgi seda ei ütlekski, aga
igasugused teised kahtlased märgid
viitavad sellele: päevake lühem, õhtul
järsku kohe pärast seda, kui päikene
tuttu läheb, hakkab külm; ja kõik
muudkui korjavad midagi. Kes kurke, kes
õunu, vilja ja mida kõike veel. Loodame,
et sügis tuleb imekena ja väga värvikirev.
Ah, kindlasti tuleb!
Lehetoimkond

©Kuulutused © Teated
© Reklaam
Lastele, vanematele
ja õpetajatele!
Kõikidele lastele, emadele ja isadele
ning väga-väga toredatele ja tublidele
õpetajatele nii lasteaias kui koolis
soovime ilusat ja põnevat tarkuseaja
algust! Ikka igasse päeva vähemalt üks
uus teadmine, mitu head sõpra ja naeru ja
head nalja ka, kohe nii palju, et kõigile
jaguks!
Albu valla allasutused
TÄHELEPANU ALBU VALLA
EAKAD!
30. septembril on teil võimalus tasuta
sõita Tallinna EAKATE FESTIVALILE.
Osalemissoovist teatada hiljemalt 10.
septembriks telefoni 520 5382 või 383 7715.

Raske ja sügava puudega
laste vanematele
Paide Linnvalitsus on otsustanud
osaleda riigihankes 166257 "Raske ja
sügava puudega lastele tugiteenuste
osutamine". Teenust kavatsetakse hakata
pakkuma lasteabikeskuse ruumides,
pakkudes ööpäevaringset lapsehoidu,
tugiteenuseid, transporti. Teenusele
suunatakse läbi Sotsiaalkindlustusameti.
Eespool toodust tulenevalt soovime
teada, kas Albu vallas on vajadus sellise
teenuse järele, mida pakutaks Paides.
Palun anda endast märku valla sotsiaalja lastekaitsenõunikule Martin Kesamaale, tel 5822 8027 või e-mailile
martin@albu.ee
Müüa lõhutud küttepuid (lepp).
Info tel. 522 4930, Toomas Arula
Meie hulgast lahkunud
TARVO TIHANE

Kevadised talgud Jäägri Villas (veidi hilinenud tänuavaldus)
Meie maja külalisteraamatus on palju sissekandeid, mis annavad meie tege-vusele
kiitva hinnangu. Kui kohalikel pensionäride kogukonnal oleks oma raamat, siis
kirjutaksime meie sinna: “Soovime teile pikkadeks aastateks tervist ja rõõmsat meelt!
Aitäh ja tore, et te meie sõbrad olete!“ Uute kohtumisteni!
Jäägri Villa rahvas

73402 Albu
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