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Tasuta

Ühinemisläbirääkimised
seitsme valle vahel

Ilusat ja tegusat
kooliaasta algust!
Pikk ja soe suvi on selleks aastaks möödanik. Samas
on taas algamas uus kooliaasta õpilastele, õpetajatele ja
lastevanematele. Loodan, et algav õppeaasta on tegus,
pakub kõigile meile palju positiivseid emotsioone
sügisest kevadeni!
Albu Põhikoolis alustavad I klassis kooliteed:
Mia Mänd,
Robin Peterson,
Semir Podzõvalovski,
Lisandra Razduvalov,
Karola Saar,
Kaspar Tarasov.
Klassijuhataja on Kersti Liivak.
Kokku alustab kooli õppetööd 61 õpilast.
Ahula Lasteaed-Algkoolis alustavad I klassis
kooliteed:
Heily Heinsalu,
Helery Tamm,
Karel Olle,
Armand Marcus Niinsalu.
Klassijuhataja on Merle Martinson.
Kokku alustab õppetööd 13 õpilast. Lasteaia osas
õpib 30 last.
Albu Lasteaias õpib 28 last.
A. H. Tammsaare on öelnud:
Tahad Sa meistriks saada, siis tao ja pinni, õpi uut ja
unusta vana…
TEGUDEROHKET JA PÕNEVAT KOOLIAASTAT!
KALJU KERTSMIK,
Albu vallavanem

25. augustil toimus Albu Vallavolikogu istung, mille esimese
päevakorrapunktis jagati informatsiooni ühinemisläbirääkimiste
hetkeseisust.
Sissejuhatuse haldusreformiga seonduvasse tegi vallavolikogu
esimees Jüri Kommusaar, kes tutvustas haldusreformi ühinemisläbirääkimiste komisjoni koosseisu ning valdu ja nende esindajaid,
kellega ühinemisläbirääkimisi peetakse.
Praegu peetakse ühinemisläbirääkimisi Albu, Ambla, JärvaJaani, Koeru, Koigi, Kareda ja Imavere valla vahel. Momendil ei
ole teada, kas ühinemine nende valdade vahel toimub.
Vallakeskusena nähakse Järva-Jaanit, Koerut või Karedat. Uue
kavandatava valla nimeks on pakutud välja Järva vald, mille suhtes
valitseb üksmeel. Lõplik vallakeskuse selgub ühinemisläbirääkimiste käigus. Samuti käib töö ühinemislepingu tingimuste
osas.
Sõna sqai ka ühinemisekspert Mikk Lõhmus, kes on ühtlasi
Lääne-Nigula vallavanem. Lääne-Nigula vald tekkis aastal 2013
samuti valdade ühinemise käigus. Ekspert selgitas, et kuigi
haldusreformi seadus on vaidlustatud riigikohtus, ei mõjuta
käimasolev vaidlus praegust ühinemist. Ühinemise ajakava ning
protseduurid on sätestatud seaduses, mille kohaselt peab
ühinemisleping olema avalikul väljapanekul vähemalt kolm
nädalat. Sellel ajal on igaühel õigus esitada muudatusettepanekuid.
Samuti on rahvahääletuse läbiviimine ühinemise osas kohustuslik.
Ühinemise käigus on esialgu jõutud konsensusele, et kohapeale
peaks jääma kompetents esmatasandi teenuste osas (sotsiaalhoolekande ja rahvastikuregistri teenused jms). Uue valla keskusesse
koondub vallavalitsuse ja vallavolikogu tegevus. Nende teenuseid
iga päev valla osades ei vajata. Planeeritava vallavolikogu liikmete
arvuks on 21. Komisjonide moodustamisel peetakse silmas üldist
reeglit, et igast senisest vallast peaks komisjoni kuuluma vähemalt
üks liige.
Ühinemislepingu sõlmimisel peetakse silmas asjaolu, et
halvemaks minna ei tohi, küll aga paremaks. Lepinguga
koolireformi (põhikooli võrgu osas) tegema ei hakata. Samuti jääb
ühinemisleping paindlikuks kultuuri ja spordi korraldamisel, milles
igal kogukonnal on võimalus ise otsustada oma tegevuse üle.
Sõnavõtule järgnes elav arutelu, mille käigus anti sõna kõigile
soovijatele.
Kokkuvõtteks nenditi, et praegu on kõik võimalused veel
lahtised ning oodatakse vallakodanike aktiivset kaasarääkimist
valda puudutavas temaatikas.
Varsti avaneb igal vallakodanikul võimalus esitada ettepanekuid ühinemislepingu kohta. Seejärel toimub detsembrikuus
rahvahääletus.
ANDI LIBLIKMAN,
Albu vallasekretär
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Vallavolikogu istungitel

Vallavalitsuse istungitel

25. augustil
1. Informatsioon ühinemisläbirääkimiste hetkeseisust. Toimus avalik arutelu ühinemisläbirääkimiste
hetkeseisust, mille käigus said kõik soovijad esitada
küsimusi vallavalitsusele ning ühnemisläbirääkimiste
komisjoni liikmetele. Selgitusi ja kogemusi jagas ühinemiskonsultant.
2. Albu Vallavalitsuse teenistuskohtade koosseisu
muutmine. Muudeti Albu Vallavolikogu määrust „Albu
Vallavalitsuse teenistuskohtade koosseisu, haridusnõuete ja palgajuhendi kehtestamine”, millega tõstetakse huvi- ja noortejuhi töökoormust 0,5-lt 0,75-le.
3. „Albu valla eelarvestrateegia eelnõu aastateks
2017–2020” läbivaatamine ning avaliku väljapaneku
korraldamine. Otsustati suunata eelnõu II lugemisele.

9. augustil
1. Kasutusloa väljastamine. Otsustati väljastada kasutusluba
rajaatud septik-imbväljaku kasutamiseks.
2. Männi väikekoht 8 elanikele müüdava soojusenergia hinna
kehtestamine. Otsustati kehtestada Männi väikekoht 8 elanikele
müüdava soojusenergia hind eelolevaks kütteperioodiks.
3. Detailplaneeringu esitamine kooskõlastamiseks. Otsustati
esitada detailplaneering kooskõlastamiseks.
4. Hankelepingu sõlmimine. Otsustati sõlmida hankeleping OÜ-ga
SV Torutööd Valgehobusemäe Suusa- ja Puhkekeskuse reovee
ülepumpla rekonstrueerimiseks.

Sotsiaal- ja lastekaitsenõuniku vastuvõtuajad
Iga kuu II neljapäeval
kell 10–11.30 Ahula noortekeskuses
12–13.00 Kaalepi külatoas
kell 15.00-16.30 Albu Raamatukogus
Muudel aegadel eelneval kokkuleppel tel. 5822
8027, 38 20 500 või e-maili teel claire@albu.ee
Töö iseloomu ning koolitustel ja koosolekutel osalemise tõttu ei ole ma alati vallamajas. Seepärast on
soovitav aeg eelnevalt kokku leppida.
Toimetulekutoetuse avaldus esitada iga kuu 20.
päevaks ning vajadusepõhise peretoetuse avaldus
hiljemalt kuu viimasel tööpäeval. Hiljem esitatud taotlusi jooksval kuul ei rahuldata. Kohaliku omavalitsuse
eelarvest maktavate toetuste avaldusi võib esitada
määramata kuupäevadel.
Claire Miljukova, sotsiaal- ja lastekaitsenõunik

”Teisel ringil targaks Järvamaal”
Õppida pole kunagi hilja ja muutuv aeg lausa nõuab
pidevat enesetäiendamist. Paide Täiskasvanute Keskkool
pakub mittestatsionaarset õpet põhikoolis ja gümnaasiumis, andes paindliku võimaluse omandada põhi- ja
üldkeskhariduse töö või pere kõrvalt arvestades õppija
individuaalseid omadusi, eripära, soove.
Paide Täiskasvanute Keskkool viib aastatel 2016 2018 ellu ESF rahastatud projekti „Teisel ringil targaks
Järvamaal“ (1.08.2016 -–31.07.2018).
Projekti käigus arendatakse e-õpet ning tutvustatakse
e-õppe võimalusi Järvamaa erinevates piirkondades kohapeal. Kui ühest piirkonnas leidub vähemalt 3 inimest, kes
on huvitatud e-õppe võimalustest, võtke ühendust kooliga.
E-õpe annab suurema võimaluse õppes osalemiseks lastega kodus olevatele emadele, tööl käivatele inimestele ja
neile, kes kahel päeval nädalas kohal ei saa käia.
Projekt toetab põhi- ja keskhariduseta inimeste naasmist formaalõppesse. Projekti tegevused ja teenused
pakuvad pikemalt õppest eemal viibinutele, töö või perega
hõivatutele sobivaid paindlikke lahendusi kooli naasta,
õppes püsida ja haridust omandada. Õppijatele pakume
projektipõhiselt tasuta lisakursustena fotograafiat, arvutidisaini, soome keelt, käsitööd ja keraamikat.
Õppijatest lastevanematel on võimalik kasutada
hoidjaga väikelastetuba.
Kontaktisik: Anneli Suits
Projektijuht: Tiina Larven,
tel. 53494224,
tel. 53783929,
suitsanneli@gmail.com
tlarven@gmail.com

18. augustil
1. „Albu valla eelarvestrateegia aastateks 2017–2020” läbivaatamine ning avaliku väljapaneku korraldamine. Otsustati edastada
volikogu otsuse eelnõu vallavolikogule.
2. Vallavalitsuse teenistuskohtade koosseisu muutmine. Otsustati
esitada volikogu määruse eelnõu vallavolikogule.
23. augustil
1. Hooldajatoetuse määramine ja maksmine. Otsustati määrata ja
maksta hooldajatoetust.
2. Eakate tervisetoetuse määramine ja maksmine. Otsustati
määrata ning maksta eakate tervisetoetust.
3. Hooldajatoetuse määramine ja maksmine. Otsustati määrata
ning maksta hooldajatoetust.
4. Valla eelarvest sotsiaaltoetuse määramisest ja maksmisest
keeldumine. Otsustati keelduda valla eelarvest sotsiaaltoetuse
määramisest ja maksmisest.
5. Toimetulekutoetuse maksmisest keeldumine. Otsustati keelduda toimetulekutoetuse maksmisest.
6. Valla eelarvest sotsiaaltoetuse määramine ja maksmine. Otsustati määrata ning maksta valla eelarvest sotsiaaltoetuseid.
7. Vajaduspõhise peretoetuse määramine ja maksmine. Otsustati
määrata ning maksta vajaduspõhist peretoetust.
8. Toimetulekutoetuse määramine ja maksmine. Otsustati määrata
ning maksta toimetulekutoetust.
9. Ehitusloa väljastamine. Otsustati väljastada ehitusluba
puurkaevu rajamiseks.
10. Õpilasliini ja Ahula–Lehtmetsa liini sõitjate veo teenindaja
leidmine 2016–2018 riigihanke pakkuja kvalifitseerimine, pakkumuse
vastavaks tunnistamine, eduka pakkumuse välja selgitamine ning
hankelepingu sõlmimine. Otsustati sõlmida riigihanke „Õpilasliini ja
Ahula–Lehtmetsa liini sõitjate veo teenindaja leidmine 2016–2018”
hankeleping OÜ-ga Niinsalu kui edukaima pakkujaga.
11. Eluruumi üürile andmine. Otsustati anda üürile 1-toaline
eluruum.
12. Albu valla õpilasliini sõiduplaani kinnitamine. Otsustati
kinnitada Albu valla õpilasliini sõiduplaan.
25. augustil
1. Informatsioon ühinemisläbirääkimiste hetkeseisust. Toimus
avalik arutelu ühinemisläbirääkimiste hetkeseisust, mille käigus said
kõik soovijad esitada küsimusi vallavalitsusele ning ühnemisläbirääkimiste komisjoni liikmetele. Selgitusi ning kogemusi jagas
ühinemiskonsultant.
2. Albu Vallavalitsuse teenistuskohtade koosseisu muutmine.
Otsustati muuta Albu Vallavolikogu määrust „Albu Vallavalitsuse
teenistuskohtade koosseisu, haridusnõuete ja palgajuhendi kehtestamine”, millega tõstetakse huvi- ja noortejuhi töökoormust 0,5-lt
0,75-le.
3. „Albu valla eelarvestrateegia eelnõu aastateks 2017–2020”
läbivaatamine ning avaliku väljapaneku korraldamine. Otsustati
suunata eelnõu II lugemisele.
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Valgehobusemäe rattamaratoni võitis Siim Sorokin
Laupäeval, 13. augustil toimus Estonian Cup Valgehobusemäe rattamaraton. Võistlus toimus meie keskuses
teist korda. Võisteldi 55 ja 35 km distantsil, lisaks olid
stardid ka lastele.
Võistlus toimus pidevas vihmasajus, kuid see ei
kahandanud sugugi võistlejate indu ja sportlikku vaimu.
Libe rada, mis kulges Järvamaa, Harjumaa ja Lääne-Viru-

maa maastikul, nõudis võistlejatel head rattavalitsemist ja taipu.
Meeste põhistardi võitis Dmitri Sorokin ning naistest Liisa
Ehrberg. Kokku lõpetas võistluse 738 ratturit. Laste startides
osales 116 võistlejat.
Täpsemad tulemused www.estoniancup.ee
KALJU KERTSMIK,
Albu vallavanem,
Valgehobusemäe Suusa- ja Puhkekeskuse projektijuht

Kümned vabatahtlikud aitasid korraldada rattamaratoni
Laupäeval 13.augustil toimunud
Estonian Cup Valgehobusemäe rattamaratoni korraldamisel oli abiks ligi 90
vabatahtlikku nii Albu, Ambla, Aegviidu
ja Tapa vallast kui ka Paidest ja Türilt.
Vabatahtlike ülesanne oli võistlustrassi ja staadioni ettevalmistamine, raja
tähistamine ning pärast võistlust tähistuse ja muu tehnilise inventari eemaldamine, parkimise korraldamine, sekretariaadi töö, staadioni töö korraldamine,
raja julgestus, toidu- ja joogipunktides
võistlejate teenindamine, pärast võistlust
sportlastele supi keetmine ja jagamine.
Suurim tänu AS-ile Järva Teed abi
eest liikluse korraldamise ettevalmistamisel Perila–Jäneda teel! Suur tänu Kaitseliidule ja Naiskodukaitsele ladusa
koostöö eest sportlaste toitlustamisel!
Suur tänu kõigile Teile suure südamega tehtud töö ja vaeva eest Estonian

Cup Valgehobusemäe rattamaratoni
ettevalmistamisel ja läbiviimisel: Peeter
Dedov (võistluse üldkorraldaja), Raivo
Pellja, Kuldar Tammik, Valdu Konrad, Indrek Tommula, Kristo Tamsalu, Toomas Arula, Valjo Stamm, Are
Jamnes, Aare Jamnes, Kadri-Ann
Kertsmik, Merike Nuiamäe, Merike
Kernu, Irina Poddubnaja, Ene Ott,
Külli Taalkis, Ivi Kütismaa, Marge
Mikson, Kert Piil, Cärolin Rajasaar,
Rico Rohi, Lea Leidtorp, Eve Säkk,
Õnnela Rodendau, Kaja Leidtorp,
Raiko Leiten, Eke-Tõnn Rütman,
Viljar Kiilmann, Tiiu Kiilmann, Anni
Jalakas, Silver Strazdins, Sandra
Strazdins, Küllike Veede, Siim Kossar,
Kersti Kertsmik, Ingeri-Helena Kakko, Ott Kossar, Emil Metus, HannaGreete Pellja, Heli Hiiemäe, Jüri
Hiiemäe, Ülle Pellja, Malle Lomp,

Raido Rohi, Tiina Kask, Ave Maria
Tuherm, Aron Ott, Karoliina Tõnisson, Aiki Jalakas, Jelena Tammik, Aivi
Must, Liidia Talve, Kaire Ries, Elina
Ries, Enno Must, Johannes Must,
Kaspar Kirt, Raido Randver, Lauri
Ries, Maire Arro, Merje Mihkelsaar,
Taive Saar, Jaanus Tamme, Valdo
Roos, Elar Paesalu, Rein Lauk, Silver
Havamaa, Vahur Tasane, Jaanus
Paju, Oliver Linnas, Kai Silla, Pirje
Koll, Peeter Lääts, Indrek Isop, Kertti
Külm, Veiko Kütt, Maiu Mäe, Surat
Pulotov, Ene ja Vello Niinsalu, Kaido
Kriit, Keiu Kriit, Ivika Lainevee,
Heiki Lainevee, Tiia Ehasalu ja
Kerstin Loorits.
KALJU KERTSMIK,
Albu vallavanem
Valgehobusemäe Suusa- ja
Puhkekeskuse projektijuht
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Kellel soov kasutada transporti sõiduks sügisjooksule, palun teada anda valla kantseleisse!
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Noortemaleva
tegus suvi
Koostöös Albu valla, SA A. H.
Tammsaare Muuseumiga Vargamäel
ning Eesti Noorsootöö Keskusega said
meie vallas sellel suvel tööd kakskümmend noort. Töötukassa karjääriinfo spetsialist Katri Kanarbik tutvustas
noortele töötervishoiu ja -ohutusega
seonduvat. Enamik noori sõlmisid töölepingu esmakordselt, seega said nad
kasulikke teadmisi tööseadusandlusest.
Toimus esmaabikoolitus.
Tööd tehti kahes vahetuses. Tegime
heakorra- ja haljastustöid. Vallamaja ja
Albu kooli puud said laotud. Lisaks tööle
võtsime ette lõbusaid ühistegevusi. Küllike Veede tutvustas Mägede küla, Valgehobusemäe väärtusmaastikku. Tegime jalgrattamatka, millega saime osa
koduvalla külade elust ja ajaloost. Sõpruskohtumisel Ambla valla noortega
mängisime jalgpalli ja korvpalli.
Suured tänud Albu vallale ja Eesti
Noorsootöö Keskusele maleva rahastamise eest! Aitäh hea nõu ja koostöö
eest: Claire Miljukova, Aune Suve-Kütt,
Helena Ranna, Merike Nuiamäe, Valdu
Konrad, Marge Mikson, Küllike Veede,
Reelika Räim ja Kristi Kirss!
29. augustil toimus kõikidele malevlastele väljasõit Tallinna energia
avastuskeskusesse.
Malevlastele teen pika pai, sest sel
aastal olid kõik ütlemata agarad ja tublid.
Teiega koos veedetud aeg oli lõbus ja
südamlik.
Ilusat kooliaasta algust meie toredatele malevlastele!
KRISTIINA OPRIŠTŠENKO,
valla huvi- ja noortejuht

Hinnad –20%
1. Terrassilauad
2. Voodrilauad
3. Männilauad
4. Höövellaud AB
Ivar, tel. 524 1106
Ivar@wildbuild.com
Albu küla
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Uus vaimulik

VAIMULIKU VEERUD

EELK PÜHA Matteuse kogudust
teenib uus diakon TIIT LASTIK.
Olen sündinud Jõgevamaal Saare
valla Maardla külas. 1997. aastal
hakkasin õppima Voore Põhikoolis.
2007. aastal asusin Väike-Maarja Õppekesuses õppima koka erialal, mille
lõpetasin 2011. aastal. Sama aasta lõpus
asusin tööle Tammsalu Maximasse
transporditöölise ja hiljem müüja ja
kassapidajana. 2013. aastal abiellusin,
2016. aastal laulatati meid EELK
Tamsalu Lunastaja koguduses. Meie
peres kasvab kaks tütart.
Väike-Maarjas elades käisin kooli
kõrval rahvamajas neidude ansamblit
juhendamas ja soome keelt õpetamaso
ning osalesin segakoori, “Helin” tegemistes.
2009. aasta suvel käisin Soomes
soome keelt ja kultruuri õppimas, hiljem
läbisin soome keele õpetajate seminari
Tartu Ülikoolis ja Tallinna Ülikoolis.
2010. aastal läksin EELK Usuteaduse Instituuti õppima laste- ja
noorsöötööd. 2012. aastal asusin EELK
Usuteaduse Instituudis õppima teoloogiat.
2015. aastal olin koguduse praktikal
EELK Tamsalu Lunastaja koguduses,
samal aasta mais sain sisse pastoraalseminaari. Suvi möödus diakoni
praktikat tehes. Novembris sooritasin
EELK Konsistooriumi ees diakonieksami. Olen kahes koguduses korraldanud laste- ja noortetööd.
Mind ordineeriti Tamsalus esimeseks kohapealseks vaimulikuks 2016.
aastal. Neli aastat sai tehtud Tamsalu
koguduse juures palju tööd koguduse
ülesehitamisel. Tänavu jõudis kogudus
kolme esimese hulka. Tihe oli koostöö
vallavalitsuse ning valla sotsiaalosakonnaga. Tamsalu raamatukogus korraldasime kord kuus vestlusõhtuid ja
piiblitunde koos kohaliku teoloogi
Urmas Nõmmikuga. Misjonipäevi aitas
korraldada Soome rahvamisjoni liige
Kirsti Malmi.

Tamsalu koguduse juures pühapäevakooliga. 2015 valis Tamsalu kogudus mind Viru praostkonna sinodi
saadikuks.

Kiriklik teenimine
Minu kiriklik teenimine algas EELK
Väike-Maarja koguduses aastal 2008.
Pool aastat hiljem hakkasin käima
leerikoolis. Kuna ma jäin kogudusse, siis
õpetaja Mäe tegi ettepaneku hakata
kellameheks ja kirikuteenijaks. 2009
valiti mind koguduse nõukogusse, kus
olin sügiseni 2014. Alates 2010 olin
koguduses noorsootöötaja. Usuteaduse
Instituuti asumisel hakkasin Sääse
hooldekodus pidama regulaarselt sõnaja palve jumalateenistusi. 2014 alustasin

Ootused kogukonnale
Soovin muuta kogukonna kiriku
kõigile avatuks, s.t ma ei näe probleemi,
kui minu poole pöördub ristimata inimene ja palub kirikliku matust. Ma ei näe
probleemi, et ristimata inimese kiriklik
matus toimub kirikus. Kirikuseadustikus
on punkt, mis lubab seda.
Kui hing on haige või mure südamel,
siis võib alati pöörduda koguduse
kanseleisse. On olemas mõiste diakoonia ja diakooniline kogudus, s.t
armastusega teenimine, iga inimene on
väärtus ja mitte kedagi ei tohi ära tõrjuda.
Kindlasti jätkan huvihariduse projektiga, mis on suunatud vaesematele
lastele, juba sel sügisel pühapäevakoolis.
Noortega sooviksin hakata tegema muusikatööd, palun abiliseks koguduse
organisti Evet. Samuti võivad noored
tulla uute ideedega.
Jätkan koostööd kohaliku hooldekodu ja omavalitsusega sotsiaal-, kultuuri- ja kasvatustöös. Elukestva õppe
projektiga pakun loenguid ja seminare.
Alustan koostööd kohalike seltsingutega. Leerikool võiks toimuda vähemalt kaks korda aastas.
Pean oluliseks sihtrupiks töötuid, elu
hammasrataste vahele jäänud inimesi.
Hakkan rohkem kaasama neid erinevatesse ülesannetesse. Samuti proovin
lahti hoida riideaita, kus saab pisikese
vabatahtliku annetuse eest soetada
kasutatud asju. Uus kaup tuli äsja
Soomest.
EELK Püha Matteuse JärvaMadise koguduse diakon
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Kõikidele väikestele ja suurtele
põnnidele mängu- ja lustirohket uut
hooaega!
Albu Laste Mängutuba

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

89
88
87
87
86
81
81
80
80
78
77
77
76
76
73
72
71
70
65

UUS VALLAKODANIK
SANDER JUURIKAS
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Õnnitleme vanemaid!

Õpilasliini sõiduplaan

Lastevanemate koosolek
neljapäeval, 8. septembril algusega 17
Albu Lasteaia saalis.

Isegi siis, kui on sombune ja jälle
sajab ja isegi siis, kui udukas pakub
pidevalt päevavalguseks vaid tillukest
päikesemomenti, tasub olla kindel looduse ja inimese õiges minekus sügise
poole. Vahet polegi, kas käsikäes või
hoopis silm silma vastu. Ilm jääb alati
õue! Ja suvest võtke veel viimast!
Lehetoimkond

Teame, et emotsioonidel on nii vaimse kui füüsilise seisundi ja haiguste tekkel
tähtis osa, aga millise mehhanismi kaudu? Mida tähendab mõiste kehakeemia ja
miks inimesed on loomult erinevad. Inimesed unustavad, et ka mõtted on emotsioonidega seotud. Mõte loob meid ennast.
Loengul keskendume autonoomsele närvisüsteemile, neurokeemiliste reaktsioonide olemusele, signaalainetele, alateadlikule meelele, antidepressantidele, rahustitele ja keha neurokeemilistele protsessidele.
Info ja registreerimine: info@jaagrivilla.ee
Regina 5148 568, Sulvi 5885 6955
Osalustasu 10 Ä, sisaldab puuvilju, kohvi|teed|vett

alates 2. septembrist
Hommikune ring
Kaalepi
Seidla
Ageri
Ahula Algkool
Orgmetsa
Aravete
Ahula (bussipeatus)
Ahula (kool)
Kaalepi
Järva-Madise
Albu Rahvamaja

7.20
7.22
7.25
7.30
7.40
7.50
7.55
7.56
8.00
8.05
8.10

Õhtune ring
Albu rahvamaja
Järva-Madise
Kaalepi
Ahula
Ahula (väljub Aravete
suunas)
Aravete
Orgmetsa
Ahula (kool)
Ageri (vajadusel)
Kaalepi
Järva-Madise
Albu RM
Albu RM
(väljub Ahula suunas)
Järva-Madise
Kaalepi
Ahula

16.15
16.20
16.25

Huvihariduse ring
K, R: Aravete-Ahula

17.00

14.30
14.35
14.40
14.45
14.45
15.00
15.10
15.15
15.20
15.35
15.40
15.45
16.10

Tulevikutehnika huviring
MTÜ Albu Noortekeskus sai Eesti
Noorsootöö Keskuse toetusel tulevikutehnika ringi jaoks soetada droonid ehk
mehitamata lennumasinad. Juba sügisel
2015 hakkas idanema idee huvitavast
tehnikaringist. Praegu on Albu vallas just
tehnikateemalisi huviringe napilt. Selle
aasta kevadel saime projektivoorus positiivse vastuse ja nii jõudis meie valla
lasteni mitu drooni.
Esimesel huviringi kohtumisel oli
kohal kaheksa noort. Tutvusime lennureeglitega, saime teada, et igal kõrgusel
ja kohas ei saagi lennata. Ilmastikuga
seonduvaid piiranguid on päris palju.
Tõsistele juttudele lisaks vaatasime filme sellest, kui kaunis on läbi drooni
kaamera meie maailm linnulennult.
Projekti eesmärk on tekitada noortes
huvi tehnika vastu. Seega järgnevatel
kokkusaamistel hakkasime agaralt droonide lennutunde võtma. Nende väikeste
sumisevate lennumasinate juhtimine
osutus keerulisemaks, kui algul tundus.
Üsna kiiredti sai selgeks, et mida rohkem
Meie hulgast lahkunud
DENISS TRAVIN

tehnikahuvilised kohtusid, seda kiiremini omandati uusi võtteid lennuoskuses.
Tulevikutehnika huviring on aktiivselt toiminud juba terve suve. Oleme
saanud tulevikutehnikat rakendada ka
praktilistel eesmärkidel. Praegu on meie
foto- ja filmibaasis jäädvustatud palju
kaadreid Albu valla imelist loodust.
Huviringi eesmärk on anda lastele
teadmiste pagas, mis aitaks ka tulevikus
neid tehnikaga paremini hakkama saada.
Projekti käigus on toimunud tegevuste
hindamine ning jätkuva programmi
täiendamine ja uuendamine.
Kohtume endiselt neljapäeviti kell
16.00 Albu Noortekeskuses.
Albu valla huvi- ja noortejuht
KRISTIINA OPRIŠTŠENKO

73402 Albu
Kontaktisikud: MARGE MIKSON,
ENE OTT kodukaja@albu.ee
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