Albu valla ajaleht
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Valla kirjanduspreemia Helju Petsile
Laupäeval, 30. jaanuari keskpäeval kuulutati Tammsaare
rahvamatka avamisel välja 39. A. H. Tammsaare nimelise Albu
valla kirjanduspreemia saaja. HELJU PETS saab selle romaani
„Meelespead“ eest.
Noorte kirjanduspreemia parimad on nooremas vanuserühmas Anna-Maria Praks ning keskmises vanuserühmas
Jan Erik Praks ja Margit Liiva. Vanemas vanuserühmas
otsustati preemia jätta välja andmata.
Tunnustused antakse üle 24. veebruaril Eesti Vabariigi
aastapäeval Albu mõisas.
Kalju Kertsmik,
žürii esimees

EESTI VABARIIGI
AASTAPÄEVAL 24.
VEEBRUARIL
13.00 Jumalateenistus
Järva-Madise kirikus
13.30 Mälestushetk Vabadussõja ausamba
juures Järva-Madisel
14.00 Albu mõisas vallavanem Kalju Kertsmiku tervitus ja 39. A.
H. Tammsaare nimelise Albu valla kirjanduspreemia üleandmine

Tasuta

TASUTA
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Vallavolikogu istungil
28. jaanuaril
1. Albu valla 2016. aasta eelarve II lugemine.
Otsustati lõpetada II lugemine ning saata Albu valla
2016. aasta eelarve III lugemisele.
2. Albu Vallavalitsuse teenistuskohtade muutmine. Otsustati muuta Albu Vallavalitsuse noorsootöö- ja haridusspetsialisti töökoormust.
3. Kinnisasja võõrandamine. Otsustati võõrandada Kopli kinnistul asuv korteriomand enampakkumise teel.
4. Albu valla aukodaniku nimetuse andmine.
Otsustati anda Albu valla aukodaniku nimetus AgeLi Liivakule.
5. Albu valla teenetemärgi andmine. Otsustati
anda Albu valla teenetemärk Marika Tamtikule.
6. Albu valla aasta tegija nimetuse andmine.
Otsustati anda Albu valla aasta tegija nimetus
Alburahva Teatrile.
7. Vallavolikogu keskkonnakomisjoni liikme
väljaarvamine. Otsustati välja arvata keskkonnakomisjoni senine liige keskkonnakomisjoni koosseisust.
8. Informatsioon regionaalhalduse reformist.
Vallavolikogu esimees Jüri Kommusaar ja vallavanem Kalju Kertsmik andsid ülevaate regionaalhalduse reformi hetkeseisust.
Järgmine volikogu istung toimub 25. veebruaril.

Detailplaneeringu vastuvõtmine ja
avalik väljapanek
Albu Vallavalitsuse
12.01.2016. a korraldusega
nr 12 võeti vastu Albu vallas
Neitla külas Mammakodu
ja Sootaga ning Ahula
külas Kraavi T2, Ahula
reeoveepuhasti kinnistu ja
jätkuvalt riigi omandis
oleva maa detailplaneering. Planeeringuala suurus on 5,04 ha ning
planeeringu eesmärgiks on rajada Jägala jõe
ehituskeeluvööndisse tehnovõrgud (vee- ja kanalisatsioonitrass, kanalisatsiooni ülepumpla,
side- ja elektrikaabel, välisvalgustus, maaküttetorustik ning tuletõrje veevõtukoht) ja avalikult
kasutatav tee. Hooneid detailplaneeringu alale
ei kavandata. Detailplaneering ei muuda üldplaneeringu põhilahendust.
Detailplaneeringu avalik väljapanek
korraldatakse 1. kuni 15. veebruarini Albu
vallamajas Järva-Madise külas ning internetis Albu valla veebilehel www.albu.ee.
Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul
õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust.
Täiendav informatsioon taemar@albu.ee
või tel. 382 0500.
Taemar Pai,
abivallavanem
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Vallavalitsuse istungitel
12. jaanuaril
1. Hoolduse lõpetamine. Otsustati lõpetada hooldus.
2. Katastriüksusele koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine.
Korraldusega määrati koha-aadressiks Ahulakuusiku ja katastriüksuse sihtotstarbeks sotsiaalmaa,
alaliik üldkasutatav maa.
3. Katastriüksusele koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine.
Korraldusega määrati koha-aadressiks Ahulapõllu ja katastriüksuse sihtotstarbeks maatulundusmaa.
4. Katastriüksusele koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine.
Korraldusega määrati koha-aadressiks Kaalepimaa ja katastriüksuse sihtotstarbeks maatulundusmaa.
5. Katastriüksusele koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine.
Korraldusega määrati koha-aadressiks Männimaa ja katastriüksuse sihtotstarbeks maatulundusmaa.
6.Ehitusloa andmisest keeldumine. Otsustati keelduda ehitusloa
andmisest.
7. Hankelepingu sõlmimine.
Otsustati tunnistada edukaks Albu
vallale kolme aasta majandusaasta
aruannete auditeerimiseks OÜ
Assertum Audit pakkumus ning
sõlmida eduka pakkujaga hankeleping.
8. Kasutusloa väljastamine.
Otsustati väljastada kasutusluba.
9. Enampakkumise korraldamine. Otsustati esitada otsuse eelnõud volikogule.
10. Enampakkumise korraldamine. Otsustati korraldada kirjalik
enampakkumine konvektsiooniahju Metos Champion müügiks.
11. Enampakkumise korraldamine. Otsustati korraldada suuline avalik enampakkumine Albu
vallale kuuluva Orumaja kinnistu
müügiks.
12. Ettevõtlustoetuse taotluse
rahuldamata jätmine. Otsustati jätta ettevõtlustoetuse taotlus rahuldamata.
13. Albu Vallavolikogu 21.03.
2013 määruse nr 6 „Albu Vallavalitsuse teenistuskohtade koosseisu, haridusnõuete ja palgajuhendite kehtestamine” muutmine ja vallavolikogule edastamine. Otsustati esitada otsuse eelnõud volikogule.

14. Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku
korraldamine. Otsustati võtta vastu
Neitla külas Mammakodu ja Sootaga ning Ahula külas Kraavi T2,
Ahula reeoveepuhasti kinnistu ja
jätkuvalt riigi omandis oleva maa
detailplaneering. Korraldada detailplaneeringu avalik väljapanek
1. –15. veebruarini Albu vallamajas ja veebilehel www.albu.ee.
15. Valgehobusemäe Suusa- ja
Puhkekeskuses osutatavate teenuste hindade kehtestamine. Otsustati kehtestada hinnakiri.
16. Hajaasustuse programmi
aruande heakskiitmine. Otsustati
kiita heaks hajaasustusprogrammi
aruanne.
21. jaanuaril
1. Katastriüksuse sihtotstarbe
muutmine. Otsustati muuta Neitla
külas asuva Tuherma katastriüksuse sihtotstarve maatulundusmaast mäetööstusmaaks.
2. Kinnisasja jagamisel moodustatavatele katastriüksustele koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine. Korraldusega määrati kohaaadressideks Pihlamarja, Pihlametsa ja Pihlaksaare ning katastriüksuste sihtotstarveteks maatulundusmaa.
3. Eaka tervisetoetuse määramine ja maksmine. Otsustati määrata ja maksta eakate tervisetoetused.
4. Hooldajatoetuse määramine
ja maksmine. Otsustati määrata ja
maksta hooldajatoetust.
5. Valla eelarvest sotsiaaltoetuse määramine ja maksmine.
Otsustati määrata ja maksta valla
eelarvest sotsiaaltoetust.
6. Toimetulekutoetuse määramine ja maksmine. Otsustati
määrata ja maksta toimetulekutoetust.
7. Vajaduspõhise peretoetuse
määramine ja maksmine. Otsustati
määrata ja maksta vajadusepõhist
peretoetust.
8. Üldhooldekoduteenuse osutamine. Otsustati osutada üldhooldekoduteenust.
9. Albu valla aukodaniku nimetuse andmine. Otsustati esitada
otsuse eelnõud volikogule.
10. Albu valla teenetemärgi
andmine. Otsustati esitada otsuse
eelnõud volikogule.
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Enampakkumise teated
Albu Vallavalitsuse 12.01.2016. a korralduse nr 10
kohaselt müüakse avaliku suulise enampakkumise korras
Kaalepi külas asuv Orumaja kinnistu.
Müüdav kinnistu: Suurus 6124 m2, elamumaa. Kinnistu
asub Kaalepi–Lehtmetsa maantee ääres ning kinnistut läbib
kõrgepingeliin: hea juurdepääs avalikult kasutatavale teele
ning soodne võimalus liitumiseks elektrivõrguga. Kinnistul
asub lagunenud elamu, mida on võimalik taastada või
laiendada, ning puurkaev. Puudub detailplaneeringu kohustus.
Soovi korral on võimalik saata pilte kinnistust.
Enampakkumise tingimused: Enampakkumine toimub
22. veebruaril 2016 kell 16.00 Albu vallamajas. Alghind 2500
eurot, pakkumise samm on 50 eurot. Pakkumise osalustasu on
5 eurot ning tagatisraha 100 eurot. Enampakkumise võidab
kõrgeima pakkumuse teinud pakkuja. Ostja tasub müügihinna
14 kalendripäeva jooksul pärast Albu Vallavalitsuse poolt
pakkumistulemuste kinnitamist. Müügileping vormistatakse
notariaalselt pärast müügihinna tasumist. Notaritasu tasub
ostja. Osavõtutasu 5 eurot ja tagatisraha 100 eurot tuleb tasuda
pakkumiste esitamise kuupäevaks. Avalikule pakkumisele
tuleb kaasa võtta isikut tõendav dokument, osavõtumaksu ja
tagatisraha tasumist tõendav dokument ning vajaduse korral
volikiri.
*

*

Ahju kirjeldus: Roostevabast terasest korpus. Mõõtmed 598 x 598 x 550
mm; elekter 230V, 2,7 kW, siinide vahe 72
mm, kaks ventilaatorit, mahutab 4xGN
2/3 nõud. Ahi saavutab 200 °C 10
minutiga. Temperatuuri reguleerimine
0–270 °C, taimer 0–120 minutit/pidev
töö. Ahjuga kaasa 4 resti ja 1 pistikuga vooluvõrgu
ühendusjuhe. Vanus 8 aastat. Müüakse, kuna köögi tootlikuse
tarvis oli suuremat ahju. Soovi korral on võimalik tutvuda
koha peal või saata pilte ahjust.
Enampakkumise tingimused: Ahju alghind on 500
eurot. Pakkumisel osalemiseks tuleb esitada pakkumine
kinnises ümbrikus 22. veebruari 2016. a kella 12.00-ks
ümbrikul oleva märkega “Ahju müük”. Pakkumine peab
sisaldama müüdava vara nimetust, pakutava hinda (summa
numbrites ja sõnades), nõusolekut enampakkumises osalemiseks enampakkumises esitatud tingimustel ning vara osta
sooviva isiku andmeid (nimi, isiku- või registrikood, kontaktandmed, elu- või asukoht). Pakkumine peab olema allkirjastatud. Volitatud esindaja korral tuleb lisada volikiri.
Pakkumised avatakse 22. veebruaril 2016 kell 12.05 ning
pakkumise tulemused kinnitab Albu Vallavalitsus oma
istungil (toimub tavaliselt 2 korda kuus). Vallavalitsuse
otsusest teavitakase enampakkumisel osalejaid.

*
Albu Vallavalitsuse 12.01.2016. a korralduse nr 9 kohaselt
müüakse kirjaliku enampakkumise korras kasutatud
professionaalne konvektsiooniahi Metos Champion.

Kutsume koos
mõtlema
kogukonnale
Albu vallavolikogu haridus- ja
kultuurikomisjon kutsub külavanemaid
ja kõiki teisi kogukonda panustada soovijaid, 1. märtsil kell 18.00 JärvaMadisele vallamaja saali.
Üheskoos otsime vastuseid kogukonna tugevdamise küsimustele.
Kuidas muuta kogukond kodusemaks?
Kuidas arendada ühistegevust läbi
väljakujunenud keskuste väiksemates
külades?
Kuidas kaasata enam osalisi ühisettevõtmistesse?
Oodatud on kõik, kel huvi ja soov
kaasa mõelda, kaasa aidata.
Meid ootab ees haldusreform. Mida
tugevamad oleme kogukondlikult, seda
toredam on meil siin, oma kodukandis.
Tule ja räägi kaasa, millises kogukonnas tahad tulevikus oma perega
elada!
Albu vallavolikogu haridus- ja
kultuurikomisjon

Täiendav informatsioon: taemar@albu.ee, tel. 382 0500
või 382 0501.
Taemar Pai,
abivallavanem

Olulised muutused abivahendite taotlemisel ja rehabilitatsiooniteenusele saamisel
Alates 2016. aastast on muutunud
abivahendite ja rehabilitatsiooni korraldus. Edaspidi korraldab abivahendite
kättesaadavust keskselt Sotsiaalkindlustusamet (SKA), kes sõlmib ettevõtetega lepingud, maksab arved ja väljastab
inimestele isikliku abivahendi kaarte.
Kohalik omavalitsus kaarte enam ei
väljasta. Abivahendi kaardi taotlemiseks
Sotsiaalkindlustusametist peab inimesel
olema arstitõend. Abivahendi kaardi ja
tõendiga saab inimene minna otse abivahendeid müüvasse või üürivasse ettevõttesse.
Varasem rehabilitatsiooniteenus on
nüüd jaotatud tööalaseks ja sotsiaalseks
rehabilitatsiooniks. Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse vajaduse tuvastamiseks
viib SKA koostöös inimesega läbi vajaduse hindamise. Sarnaselt varasemale
süsteemile tuleb silmas pidada, et juhul
kui inimest on võimalik aidata üksikute
teenustega, sh. KOV teenustega, tuleks
alustada inimese juhtumikorraldusega ja
talle vajalikke teenuseid pakkuda koha-

likus omavalitsuses.
Rehabilitatsiooniteenused on suunatud komplekssete juhtumite terviklikuks
lahendamiseks ning ka rehabilitatsiooniteenust saades võivad inimesed vajada
muid täiendavaid sotsiaalteenuseid. Sotsiaalse rehabilitatsiooni vajaduse hindamisele tuginedes annab SKA hindaja
inimesele soovitused ka muude teenuste
vajaduse kohta, nt kohaliku omavalitsuse sotsiaalteenused.
Lisainfot leiab SKA kodulehelt,
kuhu rehabilitatsooniteenuse kohta tule.vad selgitavad skeemid ja tabel juhistega, kuhu üks või teine klient saab ja
peab pöörduma sotsiaalse rehabilitatsiooni saamiseks. Uuendatud materjalid
on leitavad kodulehel hiljemalt veebruari algusest.
Küsimuste korral palun võtke ühendust kliendiinfonumbril 16106 või meili
teel info@sotsiaalkindlustusamet.ee.
REGINA SALMU,
kommunikatsiooninõunik,
Sotsiaalkindlustusamet
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Aasta kaitseliitlane on AARE KABEL
10. jaanuaril tunnustati Viljandis
Eesti Vabariigi parimaid kaitseliitlasi ja
naiskodukaitsjaid. Aasta kaitseliitlase
tunnustus omistati Aare Kabelile. Tunnustuse määramise aluseks sai tema
pikaaegne panus Kaitseliidu tegevusse –
ta on olnud Kaitseliiduga seotud 23
aastat! Enam kui kümme aastat on olnud
ta kompaniipealik, Utria dessandil osalenud 11, Erna retkel 13 korda. Aare
Kabelon seisnud hea koostöö parendamise eest Kaitseliidu, Naiskodukaitse,
Noorkotkaste ja Kodutütarde vahel.
Südamlikud õnnesoovid ka Albu
Vallavalitsuse poolt selle kõrge tunnustuse eest!
Albu Vallavalitsus
Pildil: Kaitseminister Hannes
Hanso tunnustamas Aare Kabelit.

Koduvalla tunnustused
Albu valla aukodanik Age-Li Liivak
Age-Li Liivak töötas aastaid Albu Raamatukogu juhatajana. Tema initsiatiivil jätkas Albu vald A. H. Tammsaare
nimelise kirjanduspreemia väljaandmist, mille žürii liige on
Ag-Li tänaseni. Ta on seisnud selle eest, et Tammsaare
rahvamatka korraldamist jätkas pärast põllumajandusreformi
Albu vald. Eespool nimetatud üritused on Järva maakonnas
pikima traditsiooniga.
Erilised teened on Age-Li Liivakul trükiste väljaandmisel:
"Mööda kodukandi radu", "A. H. Tammsaare on öelnud" I – III
osa, "Valedeta maailm" (kohalik luulevihik), "Tammsaare
kirjanduspreemia saajad Hugo Hiibuse sulega", "A. H. Tammsaare looduskirjeldused", "Saksi. Mõis, kool, lastekodu" koos
Ardo Niinrega jt.
Age-Li Liivak on töötanud viimastel aastatel Eesti
Vabaõhumuuseumis, kuid tema tähelepanu Albu valla tegemiste vastu on jätkuv ning tihti on ta oma mõtete ja ideedega
toeks.

Albu valla teenetemärgi saaja Marika Tamtik
Marika Tamtik on 23 aastat juhtinud Albu valla üht
olulisemat haridusasutust – Ahula Lasteaed-Algkooli. Tal on 40
aastat pedagoogistaaži. Ta oli 1992. aastal üks Ahula algkooli
asutajatest. Hiljem liideti kooliga ka lasteaed ning siis suurenes
tema vastutus veelgi. Marika initsiatiivil valmis asutusele 2008.
aastal lasteaia juurdeehitus.
Marika Tamtik töötab Ahula Lasteaed-Algkooli juhina
tänase päevani. Samas pole ta eemale jäänud ka õpetajatööst.
Sel aastal õpib tema juhendamisel matemaatikat ja emakeelt
Ahula Lasteaed-Algkooli 3. ja 4. klass.
Tänu Marika Tamtikule on paljud tema õpilased saavutanud
maakondlikel ja üleriiklikel konkurssidel silmapaistvaid

tulemusi. Ta hoolib väga haridusasutuse heast käekäigust ning
näeb vaeva selle kestmajäämise nimel, sest kooli kadumisega
kaoks ka kohaliku kogukonna kultuurisüda. Ahula LasteaedAlgkoolist on kujunenud Ahula piirkonna kogukonna keskus.
Marika Tamtik on kolmandat koosseisu Albu Vallavolikogu
liige, kes teeb seal töödta äärmiselt kohusetundlikult ja
pühendatult, olles eeskujuks paljudele teistele. Ühtlasi juhib ta
ka vallavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni ja on sotsiaalkomisjoni aseesimees.
Marika Tamtik teeb väga head koostööd Albu Põhikooliga,
mille tulemusena töötatakse välja ühiseid koostööprojekte.
Tänu tema algatusele on paljud Ahula Lasteaed-Algkooli
õpilased jätkanud hiljem õpinguid Albu Põhikoolis.
Marika Tamtik võtab aktiivselt osa Albu valla A. H.
Tammsaare nimelise kirjanduspreemia žürii ning üleriigilise
koolinoorte võistulugemise konkursi „Hansenist Tammsaareni“ tööst.
Marika Tamtik on aktiivne osaleja ja abiline valla spordi- ja
kultuuriüritustel ning seda sageli just korraldajate ridades.
Möödunud aasta augustis toimusid Ahula küla 495. aastapäeva
pidustused. Loomulikult oli korraldajate esireas Marika
Tamtik.

Albu valla aasta tegu
2015. aasta tegu on Alburahva Teatri lavastus „Trepikoda“,
mida etendati suvel Otsa talu õuel.
Südamlikud õnnesoovid laureaatidele ka Albu Vallavalituse poolt!
Tunnustused antakse üle 24. veebruaril Eesti Vabariigi
aastapäeval Albu mõisas.
KALJU KERTSMIK,
Albu vallavanem

1. märtsil kell 11 kirjanik A. H Tammsaare VI
mälestuspäeval astuvad vestlusringis Tammsaare Muuseumis Vargamäel üles ajakirjanik Joonas Hellermaa ja
lavastaja Urmas Lennuk, kes arutlevad“ Tõe ja õiguse“
teemadel ning räägivad isiklikust kogemusest.
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Kultuuriminister väisas Valgehobusemäe keskust
Pühapäeval, 31. jaanuaril külastas
kultuuriminister Indrek Saar (pildil vasakul) perega Valgehobusemäe suusa- ja
puhkekeskust. Pärast mitut tundi suusatamist keskuse kunstlumega suusarajal,
tutvustas keskuse projektijuht, Albu vallavanem Kalju Kertsmik keskuse töid ja
tegemisi. Minister tundis huvi, kuidas
keskusel läheb ja millised on arengusuunad lähiaastail.
Valgehobusemäe suusa- ja puhkekeskust külastas eelmisel aastal 29 000
inimest, mis on ligi 4000 rohkem, kui
aasta varem, ühtlasi kasvasid ka keskuse
tulud. Valgehobusemäest on kujunenud
arvestatav piirkondlik tervisespordikeskus, mis on aidanud arendada piirkonna ettevõtlust ja toonud valda uusi
elanikke . Uued ettevõtted annavad tööd
paljudele inimestele. Kõige selle tulemusena on paranenud siinne elukeskkond.
Keskuse külastatavusele on kaasa
aidanud uute teenuste väljaarendamine,
tuntuse ja maine kasv, keskendumine
klientide soovidele, oskuslik turundustöö ja palju muud. Samas siiski raha
napib paljude tegevuste jaoks ning aastas
tuleb teha sadu tunde vabatahtlikku
tööd. See tasub ennast ära, kui näed sadu
rõõmsaid külastajaid, kes saavad siit palju positiivseid emotsioone. Kasvanud on

ka Kõrvemaal juba
varem tegutsenud turismiettevõtete külastatavus ja sissetulekud. Kõik see on
tulnud järjekindla
töö tulemusena.
Näide aastavahetusest. Kui inimestel oli neli puhkepäeva, olid need
meil tihedad tööpäevad, et suudaksime
tervisesportlastele
keskuses avada 1.
jaanuaril nii suusarajad, laskumisnõlva
kui ka tuubiraja. See
õnnestus tänu paljudele tublidele inimestele. Olime aasta algul ainuke keskus
kogu Põhja-Eestis, kus sai nii suusatada,
tuubiga sõita kui ka lumelaua- ja mäesuusaga mäest alla lasta. Tõsi, kõik need
tegevused toimusid kunstlumeradadel.
Kunstlume tootmine on kulukas ning
oskusi nõudev töö, kuid tasub ennast ära.
Meie kliima on juba selline, et ainult
looduslikust lumest ei piisa. Meie kunstlumega suusaradu kasutavad aktiivselt
paljud suusaklubid, sh. RR Suusaklubi,

Teine õppeperiood Albu Põhikoolis
I klassist olid väga tublid Anett Krasavin ja Rebeka-Liis Põldpüü, hästi õppis Erki Jalast.
Hinnetele „5“ õppisid: II klassist
Mari-Leen Talpas; III klassist Martin
Hendrikson, Hirvo Rannu ja Maanus
Udam; IV klassist Grete Roos ja Karmen Tihane; VI klassist Anna Maria
Praks ja Kaarin Rannu ning IX klassist
Maria Kraav.
Hinnetele „4“ ja „5“ õppisid: II
klassist Jasper Johannes Paarmaa,
Cristian Pent ja Kaur Tammleht; III
klassist Tristan Sander Paarmaa,
Chris Caspar Sommer ja Romi Tammleht; V klassist Kristiine Kiisküla,
Õnnela Rodendau ja Mehis Udam; VII
klassist Chris Oscar Sommer ja Kadi
Tihane; VIII klassist Anne-Mai Murakas, Cevin Pent ja Kert Tammleht ning
IX klassist Margit Liiva, Margen Peterson ja Jan Erik Praks.
Detsembrikuu oli koolis pühendatud
traditsiooniliselt jõuluüritustele: mudilased käisid laulmas Paide Jõulufolgil,
algklassidele meeldis väga Rakvere
linnuse jõulumaal, oma tooteid müüdi
jõululaadal, õpilased ja õpetajad võistlesid võrkpallis piparkoogipallil, lauluja tantsulapsed esinesid kontserdiga val-

la eakatele, meeleolukas oli muusikaringi kontsert. Järva-Madise kiriku külastamine jõulude eel on meil samuti
aastatepikkune tava.
Külalisesinejatena käisid lastele tunde andmas noorsoopolitseinik Malle
Hermanson, kes rääkis sellest, et sõbralikult on parem, ning tervisliku toitumise
olulisusest Regina Ubaleht. Projektis
„Kaitse end ja aita teist!“ toimunusid VI
klassile päästeala ja esmaabi õppepäevad. Robootikatöötoad viis läbi Leho
Rohtla, kes kutsub huvilisi veebruaris
laagrisse tegevust jätkama. Tantsulapsed
harjutasid tantse oma talvelaagris.
Võisteldud on nii ainealaselt kui ka
spordis. Keemiaolümpiaadil esindas
kooli Kert Tammleht. Ta oli üks neljast
põhikoolide õpilasest gümnaasiumiõpilaste kõrval, kes julges oma teadmised ja oskused selles õppeaines proovile panna. Väga hästi on läinud meie
matemaatikahuvilistel, kes võistlevad
praegu Tartu Ülikooli Teaduskooli veebipõhisel matemaatikavõistlusel „Kuubik“, millest nad on läbinud praeguseks
kaks vooru. I voorus osalesid Mehis
Udam (25. koht 639 osalejast), Kaarin
Rannu ja Anna Maria Praks (41. koht)
ning vanemas astmes Margen Peterson

kus treenib 13 meie valla last, Ambla
Spordiklubi noored. Suurt rõõmu valmistab Albu lumelauakool, mis tegutseb
juba kuuendat aastat ning kus saab
regulaarselt lumelauaõpet 20 last.
Rääkimata kümnetest Albu valla inimestest, kes kasutavad keskuses loodud
võimalusi aasta ringi ja panustavad
siinsetel radadel oma tervisesse!
Albu Vallavalitsus
(25. koht 222st). Veelgi paremad olid
tulemused II voorus. Maanus Udam ja
Mehis Udam said maksimaalsed punktid, Kaarin Rannul jäi maksimumist
puudu üks punkt (osalejaid 438). Margen Peterson oli 13. (osalejaid 160).
Projektis „Helkur on popp“ osalejad
koostasid õpetlikud raamatukesed. Kiituskirjad aktiivsetele ennetustöö tegijatele ja auhinnad pälvisid Anett Krasavin, Kaur Tammleht, Jasper Johannes
Paarmaa, Viivika Liiv ja Mari-Leen
Talpas. Eesti Leivaliidu joonistuskonkursiks tegid toredad plakatid kõik
algklasside õpilased, mille hulgast žürii
valis edasisaatmiseks Martin Hendriksoni ja Anett Krasavini tööd. Albu valla
noorte omaloomingukonkursile esitati
kuus tööd: Margit Liiva, Maria Kraav,
Jan Erik Praks, Kristo Tarasov, Anna
Maria Praks ja Kaarin Rannu. Järvamaa noorte talimängudel Roosna-Allikul esindasid meie valla noori Õnnela
Rodendau, Margit Liiva, Kert Tammleht ja Cevin Pent. Sõpruskoolide suusatamise teatevõistlustel ei õnnestunud
edestada Aravete ja Aegviidu kooli, kus
võistkonnad moodustasid põhiliselt suusatreeningu lapsed.
Kiitus kõigile tublidele tegijatele!
MAIE RAMBI,
Albu Põhikooli direktor
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Sünnipäevad
veebruaris
Virve Laube
Hellart Aun
Milvi Sepp
Jaanus Bötker
Zinaida Volkova
Helge Stamm
Sale Lillepalu
Helmi Suve
Arvi Härm
Vello Rannu
Rein Arjukese
Enn Kütismaa
Maire Valdaru
Juta Liivak
Ljudmilla Kirsimäe
Ene Liias
Lydia Nõlvak
Helve Saar
Viktor Raaper

85
82
81
81
80
80
79
78
78
76
75
73
73
72
70
65
65
60
60

Veebruaris, märtsis ja aprillis toimuvad Kodanikuühiskonna Sihtkapitali
toel Kassiaru keraamikakojas Otsal,
Vetepere külas tasuta keraamika koolitused lastele ja vanavanematele.
Teeme mitmes tehnikas saviesemeid
ning kaunistame need rahvuslike mustritega.
Esimene kokkusaamine on 15.
veebruaril kell 18.30. Kohtade arv on
piiratud. Täiendav info 5332 2219,
info@kassiaru.ee
Ootame kõiki tutvuma tulevikutehnikaga
DROONID EHK MEHITAMATA
LENNUMASINAD MEIE
IGAPÄEVAELUS.
26. veebruaril 13.30–15.30
ALBU RAHVAMAJAS
Üritus tasuta!

Talimängudel edukalt

Foto Pierre Tingaud

29. jaanuaril toimusid Roosna-Allikul viiendat aastat noorte
talimängud, kus Järvamaa noortekeskused 4-liikmeliste
meeskondadena võistlesid vigursuusatamises, viktoriinis ja
muudel põnevatel aladel. Albu 4-liikmelise meeskonna (pildil)
moodustasid Õnnela Rodendau, Margit Liiva, Kert Tammleht
ja Cevin Pent. Nii nagu eelmiselgi aastal, tuldi ka sel aastal
tagasi karika ja kuldmedalitega. Järgmise aasta noorte talimänge korraldab Albu noortekeskus.
MARGIT LIIVA

Plirts-plärts, käes on veebruar.
Ohtralt kuhjunud lumehanged on möödanikuks saamas ja jälle on käes viies
aastaaeg. Omamoodi vägev ja siis
teistmoodi ikka ka tore. Nii et õiged
riided selga ja hääd jalavarjud jalga ja
õue. Õues on alati tore olla!
Lehetoimkond

Albu Lasteaed tuletab meelde
Teisipäeval, 16. veebruaril kell
10.00 Albu Rahvamaja saalis
Rahvusooper Estonia
„BALLETILUGU“
Pilet 2Ä

BREIKTANSU TRENN
Albu rahvamajas
igal teisipäeval kell 17–18.30
Oodatud on kõik albu valla
noored.
Kontakt Kristiina 553 1758

Imetore laupäev
16. jaanuaril sõitsid Albu
valla eakad Paide kultuurikeskusesse teabepäevale
„Järvamaa tegusad eakad“.
Kultuurikeskus võttis meid
vastu väikeses saalis klubide
käsitöönäistusega.
Suures saalis avasid teabepäeva Margit Udam ja
Pierre Tingaud Paide Noortekeskusest. Nemad juhtisid
asjalikult ka kogu päeva.
Avamisele järgnesid arvukad
tervitused, milles eakaid nimetati hellitavalt eluõiteks
ning sooviti jätkuvalt hingerahu, ühistööd, õnne ja juubeli kestmist jätkuvalt.
Sõna Kristjan Kõlljalg
Riigikogust. Tema sõnavõtt
sisaldas rändepoliitikat Euroopas ja Süüria kodusõda.
Kontserti alustasid Palestra vaimustavad tantsutüdrukud Reet Kriegeri juhendamisel.
Pärast vaheaega jätkasid
Palestra tüdrukud ja lõpetasid
oma esinemised Pierre laulu
ja Raidi kitarri saatel. Kõlas
„Kauges külas vanaema juures“.
Järgnes eakate tunnus-

Ostan põllumaad Albu vallas. Tel 5669
3751 Janek

tamine kestva aplausi saatel.
Albu vald pidas tunnustuse
vääriliseks Leida Vinkelit ja
Hans Salustet koondises tegutsetud aastakümnete eest
ning Õile Kalmet aktiivse,
eduka sotsiaal- ja kultuuritöö
eest Albu Eakate Ühenduse
juhina.
Kõigis valdades leidus
aktiivseid eakaid, kes olid tänu ära teeninud. Lõpetuseks
võttis sõna Järvamaa Pensionäride koondise esimees Mare Veermaa, kes leidis, et Järvamaa eakad on aktiivsemad
kui mujal Eestis. Tema soovis
eakatele tervis, jõudu ja tahet
endiselt tegutseda Järvmaa
hüvanguks.
Siis liikusid kõik kultuurikeskuse fuajeesse, kus ansambel AVERS TRIO ja külalisesineja Rait Pilipenko
musitseerimise saatel maiustati koogi ja kohviga. 25. aastapäeva lõpetas maakonna
seltside ja klubide kontsert,
mis oli aastapäeva vääriline.
See oli eakatele igati kordaläinud ja meeldejääv päev.
ÕILE KALME

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