Albu valla ajaleht

Tasuta

Nr. 1 (291) 9. iveebruar 2017

Järva valla koosolekul
6. jaanuaril toimus Järva-Jaani vallamajas selle aasta
esimene Järva valla koosolek, kus olid kohal kõigi kuue
ühineva valla volikogu esimehed ja vallavanemad, lisaks
osalesid ka vallasekretärid.
Esmalt kinnitati Järva maavanemale saadetava kirja sõnastus. Selle kirjaga soovitakse edastada sõnum murest Koeru
valla Järva vallaga mitteühinemise pärast. Kõikide osalejate
ühine arvamus oli, et Koeru vald on jätkuvalt oodatud Järva
vallaga liituma, Järvamaa kooshoidmine väga tähtis ja Koeru
oleks jätkuvalt oluline partner moodustatavas Järva vallas.
Järgmiseks oli laual teema edaspidisest valdadevahelisest
koostööst, kuidas see saaks toimima, mis tegevused selleks vaja
teha, kes juhib jne. Jagati ära vasutusalad ja määrati valdkondade eest vastutajad. Nii jäi sotsiaalhoolekande teemade
eest vastutavaks Albu vallavanem Tiina Oraste, kultuuri- ja
haridusvaldkond Järva-Jaani vallavanem Arto Saarele,
finantspoole küsimused võtab enda kanda Ambla abivallavanem Andrus Mikson, majandusvaldkonna töögruppi jäi
vedama Kareda vallavanem Kulno Klein. Ühine arvamus oli, et
maa- ja keskkonnaküsimuste töögruppi võiks juhtida mõni
selle ala ametnik, kellel on olemas kompetents. Moodustati ka
üldkomisjon, kuhu valiti liikmeteks Ambla vallavanem Rait
Pihelgas, Imavere vallavanem Jüri Ellram ja Kulno Klein,

Albu valla elanike arv
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komisjoni juhiks jäi Jüri Ellram. Uue põhimääruse väljatöötamine, valimised, eelnõudega jms. seotud teemad anti
vallasekretäride töölauale, juhtima jääb seda töögruppi Albu
vallasekretär Andi Liblikman.
Tekkis ka küsimus, kuidas lahendada uues vallas tekkivad
IT-alased probleemid, näiteks programmide/kodulehtede
ühtlustamine. Kas võtta tööle eraldi IT-spetsialist. See on
edasise arutelu koht.
Järgmise teemana oli arutlusel valdade laenukohustuste
võtmine, aga kuna see on ühinemislepingus kokku lepitud, siis
pikemalt ei peatutud.
Viimase tähtsama punktina oli laual erinevad küsimused
seoses dokumendihalduse, vallalehtede ja kodulehtedega,
samuti valla sümboolika. Dokumentide jaoks on vajalik
kasutusele võtta ühine keskkond, kuhu saab dokumente üles
laadida ja säilitada. Samuti püütakse viia kõik vallalehed aasta
teiseks pooleks ühise juhtimise ja koordineerimise alla.
Sümboolika saamiseks tuleb välja kuulutada avalik konkurss,
kuid seda saab siis teha, kui on selge Koeru vallaga seonduv.
Kodulehe loomise teema jäi Rait Pihelgale.
Järgmine Järva valla esindajate kokkusaamine toimub 6.
veebruaril Imavere vallamajas.

EESTI VABARIIGI AASTAPÄEVAL
24.veebruaril ALBU VALLAS
* 13.00 Jumalateenistus Järva-Madise kirikus
* 13.30 Mälestushetk Vabadussõja ausamba juures JärvaMadisel
* 14.00 Albu mõisas vallavanema Tiina Oraste ja volikogu
esimehe Jüri Kommusaare tervitus
Albu valla aukodaniku, teenetemärgi ja aasta tegija
nimetuse üleandmine
* XL A. H. Tammsaare nimelise Albu valla kirjanduspreemia üleandmine
* Kontsert:
laulab
Kalle Sepp,
kitarril
Mikk
Tammepõld
Kogu üritus on tasuta
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Vallavolikogu istungil
26. jaanuaril
1. Kinnisasja võõrandamine. Otsustati müüa
Albu vallas Järva-Madise külas asuv Sotsiaalmaja
kinnistu (katastritunnus 12901:003:0156) enampakkumise korras.
2. Loa andmine riigihanke korraldamiseks.
Otsustati lubada Albu vallavalitsusel korraldada
riigihange Neitla karjääri ekskavaatoriteenuse
osutaja leidmiseks.
3. Albu Vallavolikogu 21.11.2013 otsuse nr 64
„Esindajate määramine Järvamaa Omavalitsuste
Liidu üldkoosolekule ja juhatusse” muutmine.
Otsusega määratakse Albu valla esindajaks
Järvamaa Omavalitsuste Liidu üldkoosolekule ja
Järvamaa Omavalitsuste Liidu juhatusse Tiina
Oraste.
4. Noore spetsialisti stardiraha taotlemise ja
eraldamise korra kehtetuks tunnistamine. Otsustati
tunnistada kehtetuks Albu vallavolikogu määrus
„Noore spetsialisti stardiraha taotlemise ja eraldamise korra Albu vallas”.
5. Albu valla 2016. aasta eelarve II lugemine.
Eelarve suunati III lugemisele.
6. Albu valla aasta tegija nimetuse andmine.
Otsustati nimetada Albu valla 2016. aasta tegijaks
OÜ Hunting Grupp.
7. Albu valla teenetemärgi andmine. Otsustati
anda välja valla teenetemärk Valeri Hominile.
8. Albu valla aukodaniku nimetuse andmine.
Otsustati anda välja Albu valla aukodaniku nimetus Jüri Kommusaarele ja Kalju Kertsmikule.
9. Informatsioon haridusasutuste töö ümberkorraldamisest, Järva valla ühinemisprotsessist.
Vallavanem jagas informatsiooni.

Albu eakate jõululõuna
21. detsembril kogunesid Albu valla eakad
traditsioonilisele jõululõunale.
Albu toiduait võttis kõiki vastu meeldivalt
kaetud laudadega.
Kõigepealt tervitas kokkutulnud eakaid meie
endine vallavanem hr. Kalju Kertsmik. Siis
esinesid väikesed päkapikud Albu koolist õpetaja
Kaja Kraavi juhendamisel, mis oli sissejuhatuseks
ansambli Laine esinemisele.
Kaheosalises kontserdis kõlasid meile kõigile
tuttavad reipad lood. Need kutsusid paratamatult
jalga keerutama. Ansambli liikmed panid välja
oma plaadi sellele, kes mäletab õigesti ansambli
Laine algusaastat. Plaadi omanikuks sai Tiia
Kollom.
Täname Albu vallavalitsust, toiduaita, organiseerijat proua Malle Lompi ja Albu kooli
päkapikke koos juhendaja Kaja Kraaviga!
Oli sisukas ja meeleolukas pärastlõuna
jõulueelses saginas poolesajale Albu valla eakale.
ÕILE KALME

ALBU EAKATE
ÜHENDUS

Nr. 1 (291) 9. iveebruar 2017

Vallavalitsuse istungitel
10. jaanuaril
1. Katastriüksuse sihtotstarbe
muutmine. Otsustati muuta katastriüksuse sihtotstarvet.
2. Liiklusmärkide paigaldamine. Otsustati paigaldada
liiklusmärk koos lisatahvliga.
3. Hoolduse lõpetamine. Otsustati lõpetada hooldus.
4. Eluruumi üürileandmine.
Otsustati anda eluruum üürile.
5. Hankelepingu sõlmimine.
Otsustati sõlmida Valgehobusemäe tee mustkatte alla viimise,
rullsuusaraja ehituse, lumelauakrossi raja ja nõlvade planeerimise
ning kunstlume tootmise süsteemi
ehituse hankeleping OÜ-ga Nordpont.
6. Projekteerimistingimuste
väljastamine. Otsustati väljastada
AS-ile Telia Eesti (registrikood
10234957) projekteerimistingimused Ahula külas Ahula mänguväljaku, Ahula–Neitla tee, Ahula
haljasala 2, Ahula haljasala 1,
Ahula lasteaed-algkooli ja Ahula
sisetee 1 kinnistutele aktiivkapi ja
sidekaabli ehitamiseks.
7. Eduka pakkumuse väljaselgitamine ja hankelepingu sõlmimine. Otsustati tunnistada vastavaks ja sõlmida laenuleping ASiga SEB Pank (registrikood
100004552) investeerimislaenu
võtmiseks summas 86 457 eurot
tagasimakse tähtajaga 10 aastat
alates laenulepingu sõlmimisest.
8. Kinnisasja võõrandamine.
Otsustati edastada volikogu otsuse
eelnõu volikogule.
9. Loa andmine riigihanke korraldamiseks. Otsustati edastada
volikogu otsuse eelnõu volikogule.
10. Albu Vallavolikogu 21.11.
2013 otsuse nr 64 „Esindajate määramine Järvamaa Omavalitsuste
Liidu üldkoosolekule ja juhatusse”
muutmine. Otsustati edastada volikogu otsuse eelnõu volikogule.
11. Albu valla aukodaniku nimetuse andmise arutelu.
12. Albu valla teenetemärgi
and-mise arutelu.
13. Albu valla aasta tegija arutelu.
14. Albu ja Kaalepi kaupluste
olukorra arutelu.
15. Haridusasutuste töö ümberkorraldamise arutelu.
16. Ülevaate andmine Järva
valla ühinemisprotsessist.
17. LEADER-programmi taot-

luse esitamise arutelu.
17. jaanuaril
1. Albu valla aukodaniku nimetuse andmine. Otsustati edastada
volikogu otsuse eelnõu volikogule.
2. Albu valla teenetemärgi andmine. Otsustati edastada volikogu
otsuse eelnõu volikogule.
3. Albu valla aasta tegija nimetuse andmiseks ettepaneku tegemine.
4. Volikogu määruse kehtetuks
tunnistamine. Otsustati edastada
volikogu määruse eelnõu volikogule.
5. 2017. aasta eelarvele esitatud muudatusettepanekute arutelu ning volikogu majanduskomisjonile esitamine.
24. jaanuaril
1. Eakate tervisetoetuse määramine ja maksmine. Otsustati määrata ja maksta eakate tervisetoetust.
2. Valla eelarvest sotsiaaltoetuse määramine ja maksmine.
Otsustati määrata ja maksta valla
eelarvest sotsiaaltoetust.
3. Toimetulekutoetuse määramine ja maksmine. Otsustati määrata ja maksta toimetulekutoetust.
4. Vajaduspõhise peretoetuse
määramine ja maksmine. Otsustati
määrata ja maksta vajadusepõhist
peretoetust.
5. Eduka pakkumuse väljaselgitamine ja hankelepingu sõlmimine. Otsustati tunnistada edukaks ja sõlmida leping AS-iga
Infragate Eesti (registrikood 1084
5129) Valgehobusemäe tee, rullsuusaraja ehitamise, lumekrossiraja ning nõlvade planeerimise
omanikujärelevalve teostamiseks.
6. Arvamuse andmine jäätmeloa muutmise taotluse kohta (protokolliline otsus).
7. Informatsioon haridusasutuste ühendamisest.
8. Sotsiaaltranspordi korraldamise arutelu.
9. Informatsioon valdade ühendamisest.
27. jaanuaril
1. 2017. aastaks Neitla karjääris ekskavaatoriteenuse osutaja
leidmiseks lihthanke korraldamine. Otsustati korraldada lihthange.
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Üksi elava pensionäri toetus
2017. aastast alates hakkavad üksi
elavad vanaduspensioniealised saama
toetust 115 eurot aastas. Pensionär ei
pea toetust ise taotlema, vaid Sotsiaalkindlustusamet maksab toetuse välja
pärast andmete kontrollimist.
Selleks, et saada toetust, peab inimene vastama kõikidele järgmisetele tingimustele:
• vanaduspensionieas
• elab üksi rahvastikuregistri andmetel perioodil 1. aprill kuni 30. september
• määratud pensioni suurus jääb alla
1,2 kordse Eesti keskmise vanaduspensioni.
Üksi elava pensionäri toetust
makstakse välja üks kord aastas ja
esimene toetuse väljamaks toimub
2017. aasta oktoobris.
Mida Sotsiaalkindlustusamet
kontrollib 2017. aastal:
1. Kas toetuse saaja on vanaduspensionieas perioodil 1. aprill – 30. september 2017?
2. Kas toetuse saaja vanaduspension
on väiksem, kui 470 eurot (1,2 kordne
Eesti keskmine vanaduspension)?
3. Kas toetuse saaja elab rahvastikuregistri andmetel üksi?
Andmed pensionäri vanuse ja pensioni suuruse kohta võetakse sotsiaalkaitse infosüsteemist.
Näide: Vilma vanaduspensioniiga
saabub 15.07.2017. Ta on oma elukohta
sisse registreeritud üksinda. Kuna Vilma
ei ole vanaduspensionieas seisuga
1.04.2017, siis sellel aastal ei ole tal
õigust saada üksi elava toetust. Kui ta
elab 2018. aastal endiselt üksi ja pensioni suurus jääb alla 1,2 kordset Eesti

keskmist vanaduspensioni, tekib tal
õigus toetusele 2018. aastal.
Välisriigist pensioni saaja peab üksi
elava pensionäri toetuse saamiseks esitama oma välisriigi pensioni suuruse,
millele liidame kontrolliks Eestist saadava pensioni suuruse – mõlemad kokku
peavad jääma alla 1,2 kordset Eesti
keskmist vanaduspensioni. Välisriigist
pensioni saaja peab toetuse saamiseks
teatama Sotsiaalkindlustusametile oma
välisriigist saadava pensioni suuruse 1.
aprilli 2017 seisuga. Selleks sobib pangakonto väljavõte. Välisriigi pensioni
suurusi ootame hiljemalt 31. augustiks
2017.
Andmed üksi elamise kohta võetakse
rahvastikuregistrist perioodi 1. aprill
kuni 30. september alusel. Sellel perioodil peab toetuse saamiseks elama
pensionär rahvastikuregistri andmetel
üksi. Kui pensionär elab üksi lühemal
perioodil ehk näiteks on üksi elav rahvastikuregistri andmetel alates 1. maist,
siis teda ei loeta sel kalendriaastal üksi
elavaks pensionäriks. Kui pensionär jätkab üksi elamist, siis järgmisel kalendriaastal on tal pensionäritoetuse saamise
õigus.
Näide: Alma elab üksinda. Oktoobris
2017 ei laeku talle üksi elava vanaduspensioniealise toetust. Andmete kontrollimisel selgub, et tema elukohta on registreeritud õepoeg Paul, kes tegelikult
tema elamispinnal ei ela juba mitu
aastat. Alma teeb andmed registris korda
ja kui ta elab endiselt üksi ning pensioni
suurus jääb alla 1,2 kordset Eesti keskmist vanaduspensioni, tekib tal õigus
toetusele 2018 aastal.

Lisaks üksi elavatele pensionäridele
on õigus saada üksi elava pensionäri
toetust ka hooldekodude elanikel ja
eestkostjatel-eestkostetavatel:
1. Kõik ööpäevaringsel hooldusteenusel ehk hooldekodus elavad vanaduspensioni ealised inimesed, kelle
pension on väiksem, kui 470 eurot,
saavad üksi elava pensionäri toetust.
2. Kui samal elamispinnal elavad
kaks pensionäri, kellest üks saab ööpäevaringset hooldusteenust, ehk on hooldekodus, siis on mõlemal pensionäril
õigus toetusele.
3. Kui samal elamispinnal elavad
eestkostja ja eestkostetav ning üks
nendest on pensionär, omab ta õigust
üksi elava pensionäri toetusele. Neid
andmeid kontrollib Sotsiaalkindlustusamet rahvastikuregistrist.
4. Kui pensionär elab koos oma
ülalpeetava lapse (lastega), on tal õigus
üksi elava pensionäri toetusele. See
erisus ei laiene olukorrale, kus vanavanema juurde on sisse kirjutatud lapselaps, vaid on mõeldud olukorda, kus
pensionär kasvatab ise oma alaealist last.
Toetuse maksmisel ei arvestata:
• kas vanaduspensioniealine inimene
töötab või ei tööta
• talle makstavaid muid sotsiaaltoetusi ja tulusid.
Töine tulu jäetakse arvestamata selleks, et soodustada vanaduspensionieas
töötamist, sealhulgas osalise koormusega. Pensionäritoetust ei maksustata
tulumaksuga ja makstud toetust ei arvata
toimetulekutoetuse arvestamisel sissetulekute hulka.
Sotsiaalkindlustusamet

Tammsaare rahvamatk 37. korda, ikka menukalt
Juba 37. korda astusid
Tammsaare rahvamatkalised
mõnusal teekonnal mööda
teed, aga julgemad seadsid
sammud rabaradadele.
Start anti 12.00 Albu
vallavalitsuse hoone eest, kus
kuulutati välja A. H. Tammsaare nimeline Albu valla
kirjanduspreemia laureaat
2016, kelleks osutus Tiina
Laanem. Kirjandivõistluses
pälvisid edu Anna Maria
Praks ja Kaarin Rannu.
Juba hommikul oli loodus
joonistanud oma huvitava
ilme, puud olid härmas ja
paks udu kattis maad. Sellegi
poolest olid ilmastikuolud
päris head, tee oli jääst puhas.
Kohale oli tulnud arvestatav

number matkalisi nii lähemalt
kui kaugemalt – 331. Vahva
oli näha, et paljud olid tulnud
kohale kogu perega, kaasas
pisilapsed kärude ja jalgratastega. Tähelepanu köitis

rõõmus seltskond, kes olid
ennast kostüümidesse riietanud ja kaasa võtnud lemmikloomad (pildil).
Matkarajal pakkusid lõbusat äraarvamismängu Albu

Noortekeskuse aktiivsed tegelased koos magusaga.
Kohapeal sai süüa suppi
ja juua kosutavat teed.
Loositi välja auhindu 5
aasta osavõtnute vahel. Iga
osaleja sai õnne katsuda liikumissarja loosis.
Täname Ave Mändmaad,
kes täiendas liikumissarja
auhinnakotti!
Oli neid, kes kõndisid ka
tagasi jalgsi, kuid ka neid, kes
said ilusasti OÜ Niinsalu
bussiga koju.
Suured suured tänud korraldajameeskonnale!
Meeleolukat kukeaastat
kõigile!
HELENA RANNA
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Meediaõppepäevad
noortele

Sünnipäevad
veebruaris
Virve Laube
Hellart Aun
Milvi Sepp
Jaanus Bötker
Zinaida Volkova
Helge Stamm
Sale Lillepalu
Arvi Härm
Rein Arjukese
Enn Kütismaa
Maire Valdaru
Juta Liivak
Ljudmilla Kirsimäe
Aivar Juurik

86
84
82
82
81
81
80
79
76
74
74
73
71
60

Tule töömalevasse!
MTÜ Albu Noortekeskus kutsub
13–17aastaseid Albu valla noori taas
suveks tööle. Juba praegu võid ennast
registreerida.
Malev toimub kahes vahetuses:
esimene vahetus 12.–16. juuni, teine
vahetus 7.–11. august.
Täpsem info:
Kristiina Oprištšenko,
huvi- ja noortejuht
noortekas@albu.ee

Albu raamatukogus
9. veebruaril kell 18.00
loevad ja laulavad
Küllike Veede,
Mae ja Juhan Trump.
Olete oodatud!

Albu Noortekeskuses kohtuvad kord
kuus meediahuvilised noored. Projekti
"Meediateemaliste õppepäevade ja ühistegevuste läbiviimine" (toetus PRIAlt,
Leader-meede 1.4. "Kodukoha aktiivne
ja ettevõtlik noor") raames teevad noored
tihedalt koostööd kogukonnaga.
Esimene kohtumine toimus 1. oktoobril, mil tutvuti meedia toimimispõhimõtetega. Noored said praktilisi
näpunäiteid, kuidas avalikult huvitavalt
esineda. Õpiti julgemat ja enesekindlamat ideede väljendamist. Järgmisel
korral saadi teadmisi raadioajakirjandusest. Tutvuti diktsiooni puhastamise võtetega ja raadioteksti koostamise põhimõtetega. Neljandal kohtumisel keskenduti intervjueerimisele. Meediahuvilised
harjutasid salvestamist ja monteerimist.
Koostati oma isiklik raadiolugu.
Nüüdseks on jäänud kohtuda veel
mõni üksik kord. 24. veebruaril saame
teada, kuidas uudist kirjutada, milliseid
fotosid kasutada. 11. märtsil proovivad
noored vormistada mõne heliloo ajalehekõlbulikuks. Meediahuvilised koostavad
Albu valla lehe tarbeks tekstid. Kõik projektis osalenud saavad minna Eesti Ringhäälingumuuseumisse, ekskursioonile
telemajja.
Õppepäevade tulemusena on noortel
ettekujutus ajakirjanduses ja raadios toimuvast. Projektis osalejad oskavad ennast paremini väljendada, suureneb eneseteadlikkus, julgus, õpitakse läbi meeskonnatöö olema aktiivne kogukonna
liige.
Kevadega ei lõpe meie projekti tegevus. Sügisest tutvume televisooni
tööga ning noortel on võimalus olla
töövarjuks.

Aravete Lilletuba

EELK Järva-Madise Püha
Matteuse koguduse liikmed
Ootame teid 17. veebuaril kell 18.00
Järva-Madise pastoraadis, kus toimub
koguduse üldkoosolek. Üldkoosolekul
valime järgnevaks neljaks aastaks uue
nõukogu.
Koguduseee
juhatus
ja diakon Tiit Lastik

Albu Lasteaias
näitus „Vana asi on hea asi!“ Ootame
külastajaid argipäeviti 10.30 – 14.00.
Näitus jääb avatuks kuni sõbrapäevani.

Tule 12. veebruaril
sõbraga Jäägri Villasse
* Kella 14-st avatud SÕBRAPÄEVA
KOHVIK (praed ettetellimisel).
* Kell 16.–17.30 loeng „Armastuse
keeled“, koolitaja Heidi Antons.
* Kell 18.30 etendus „Orav ja Ilves“
Osades A. Vaarik ja K. Velberg.
Pilet loengule 5 Ä, pilet etendusele 17 Ä, pilet loengule ja
etendusele 20 Ä.
AVATUD LASTEHOID!
Info ja broneerimine tel.5885 6955

*Sõidu- ja veoautode ning traktorite

REHVIVAHETUSTÖÖD
*Kruusa ja killustiku ning vee

VEOTEENUS
TELLIMINE
FIE Arvi Rohusaar
Albu vald, Orgmetsa küla
Tel. 501 5908
e-post: arvirohusaar@hot.ee

Oleme avatud:
E
9.00–12.00
T–R
9.00–15.00
L
10.00–13.00
5256225

©Kuulutused © Teated
© Reklaam

*Multiliftkonteinerite

annab teada

Lillepoe uus
telefoninumber
neljapäeval,
15. detsembril

Kui kalendrit vaadata, siis võime
täiesti kindlalt väita, et akna taga on talv.
Kohati ju on ka, päriselt! Kõiketeadjad
teavad aga kõnelda, et varsti pidi pakane
paukuma hakkama. Seega, kõik soojad ja
veel soojemad riided – jalanõud tuleb enda ligi hoida. ...Et kui hakkab juhtuma,
oleks kohe võtta. Vägevat talve nautimist
Teile, head albukad!
Lehetoimkond

HEI MEEDIAHUVILINE
NOOR!
Järgmine meediateemaline õppepäev
24. veebruaril kell 10.00
Albu Noortekeskuses
Meid harib „Järva Teataja“ ajakirjanik Birgit Itse.
Rohkem infot:
Kristi Kirss,
kristi.kirss@live.com
Kristiina Oprištšenko,
noortekas@albu.ee

Müüa lõhutud küttepuid.
Info tel. 522 4930
Meie hulgast lahkunud
ARVED VÄHTER
ADELJA LEPPER
GALINA BUKO
73402 Albu
Kontaktisikud: MARGE MIKSON,
ENE OTT kodukaja@albu.ee
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