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Tere, hea vallarahvas!

käigus on igal aastal tehtud suur hulk
tänuväärset tööd. Pöörakem sellel päeval

Tundub, et talv on lõplikult alla andnud
ja kevad jõuab tänavu varem. Presidendi-

tähelepanu Aegviidu heakorrale, vaadakem igaüks oma maja taha ja aia nurka,
ning rutakem appi ka naabrile, kui selleks

matka toimumist lumepuudus ei häirinud
ja tundub, et mõneti isegi soodustas.
Inimesed on teadvustanud meie matka kui

meeleoluka viibimise imekaunis looduses ja
osavõtjate arv aina kasvab. Seda on hea
tõdeda ja tahaks siinkohal veel tänada selle
matka algatajaid ja eeskätt president

Arnold Rüütlit.
Inimesed teavad Aegviidut kui kaunist ja
järvederikast kohta ning tundub, et lausa
mingi imeline hõng on selle koha ümber.
Ometigi näib minule, et me ise, kes me siin

igapäevaselt elame, oleme selle unustanud.
Kodukoha väärtustamine algab meie
igaühe oma kodust. Hea on tõdeda, et
„Kauni Kodu“ konkursile esitatakse aina
uusi majapidamisi ja koduaedu, kuid
palju….liiga palju on veel Aegviidus kohti,
mis sooviksid hoopis rohkem panustamist
heakorrale. Aegviidu eripära on see, et
enamus majapidamisi on ehitatud valda
läbiva Piibe maantee vahetusse lähedusse.

Tänu sellele paistab heakord eriti hästi just
valda läbivatele külalistele ja muidugi ka
kohalike inimeste silma.
Teadaolevalt
harjub inimene kõigega ja eks ka meie
olema hakanud vaikselt harjuma silma

riivavate asjadega ja pidama seda
paratamatuseks.
Õnneks mitte kõik ei harju olemasoleva
olukorraga ja minuni on jõudnud mitmete
vallaelanike mure meie koduküla heakorra
suhtes. Pean tõdema, et probleem on tõsine

ja sellega tuleb tegeleda. Teen siinkohal
üleskutse kuulutada maikuu Aegviidus
„Heakorra kuuks“ ja pühendada selle
käigus
meid ümbritseva
tähelepanu
keskkonna
kaunimaks
muutmisele.
Tulemas on maikuine talgupäev, mille

vajadus peaks tekkima.
Raimond Valgre kirjutas

kord,

olles

sattunud siiakanti, imekauni valsi, mis
algab sõnadega: „Aegviidu on kaunis koht
nii suvel kui ka südatalvel…“. Tundub, et
vahetevahel on meil hea endile meelde
tuletada, et meie kohus on seda kaunidust

hoida ja säilitada.
Parimate soovidega,
Riivo Noor,
Teie vallavanem

Vallavalitsuse poolt vastuvõetud

otsustused veebruarikuus
Toimus 1 istung, millel arutati:

Eelarve-

ja majandusküsimused

Seoses 2014. aasta eelarve vastuvõtmisega

kinnitati toetuste maksmine vabaühendustele
MTÜ Aegviidu Spordiklubi, MTÜ Aegwiidu
Jaam anno 1870, MTÜ Aegviidu Päästeselts,
EELK Aegviidu Aleksandri Kogudus, seltsing

„Kuldne Sügis“.
Hariduse ja kultuuriküsimised
Kinnitati Aegviidu valla haridusasutuste
2014. aasta arvestuslikud kohamaksumused.
Otsustati maksta huvitegevuse toetust kahele
perele laste huvitegevuses osalemise eest.

Maa-, ehitus- ja elamuküsimused
Vaadati läbi eelnõu Vahtra tänava
munitsipaalomandisse taotlemiseks ja esitati
eelnõu vallavolikogule kehtestamiseks.
Otsustati mitte väljastada projekteerimistingimusi Niinsoni teelõigu rekonstru-
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eerimiseks, kuna nimetatud teelõik on
korrastatud AS Aegviidu Puit poolt.

Anti ehitusluba koolimaja juurde rajatava
spordiväljaku tarbeks.
Kinnitati ja anti välja projekteerimistingimused 0,4 kV kaabelliini ja liitumiskilbi
ehitusprojekti koostamiseks.

Sotsiaalküsimused
Otsustati maksta toimetulekutoetust ühele

abivajajale.

Otsustati anda Aegviidu valla tänukirjad
Tõnis Välile kauaaegse ja tulemusliku
tegevuse eest Aegviidu valla arengu
-

tagamisel;

-Krista Aruojale pikaajalise ja
pühendunud tegevuse eest Aegviidu
Lasteaias ning seoses 50.juubeliga;
Maie Murakale pikaajalise ja
-

-

pühendunud tegevuse eest Aegviidu
perearstina ning seoses 60.juubeliga;
Aleksander Soitule 20 aastat Aegviidu
valla lehe Aegviidu Aeg toimetamise

eest;
-

Rein Kaselale Aegviidu valla ajalugu
kajastava raamatu „Süütalastepäev“

avaldamise
-

eest;

Merilin Jürisaarele aasta 2013

noorsportlane;
-

Tarmo Tempelile aasta 2013

motosportlane;
Marje Otile aasta 2013 sportlane;
Tõnu Ehrpaisile AS-st Aegviidu Puit
eduka ja tulemusliku koostöö eest
Aegviidu Kõlakoja renoveerimisel;
-Ranno Sootsile OÜ-st Kaes eduka ja
tulemusliku koostöö eest Aegviidu
Kõlakoja renoveerimisel;
-

-

-

-

Toimus vallavolikogu esimehe ja
vallavanema vastuvõtt Vabariigi aastapäeva
ürituste raames.
Harju Maavalitsusele esitati seisukoht
omavalitsusreformi kohta (lisatud).
Vallavanem osales Presidendimatka

ettevalmistamise koosolekutel.
Vallavanem osales Harjumaa Omavalitsuste

Muud küsimused

-

Vallavalitsuse tegemistest
veebruarikuus

Reimo Rihkrannale OÜ-st Fermhouse
eduka ja tulemusliku koostöö eest

Aegviidu Kõlakoja renoveerimisel;
Reet Purrele AS-st Hotell Stroomi
eduka ja tulemusliku koostöö eest
Aegviidu Kõlakoja renoveerimisel.

Liidu koosolekul Viimsis.
Vallavanem osales politsei ümarlaual „Uksed
lukku“.

Vallavolikogu esimees ja vallavanem
osalesid nõupidamisel Harju Ettevõtlus- ja
Arenduskeskuses.

Harju

Ettevõtlus-

ja Arenduskeskus külastas

Aegviidu Vallavalitsust

–

arutati koostöö-

võimalusi.
Aegviidu Vallavalitsuses kohtuti lasteaiakompleksile maakütte pakkujatega.
Pikendati tänavavalgustuse liini Piibe
maantee telemasti kurvis.

Viidi läbi lihthange Rahvamaja remonttööde
omanikujärelevalve teostamiseks.
Valmis sai ja vallavalitsusele anti üle Piibe
maantee alevi keskuse (raudtee ülesõidust
Kase tänavani) rekonstrueerimise projekt.

Päästeamet viis läbi kooli- ja lasteaiahoone
tuletõrjealase kontrollreidi tehti 4
ettekirjutust.
Tamrex kontrollis tuletõrjehüdrantide tehnilist
–

seisukorda.

Reoveepuhastil vahetati välja avariiolukorras
olev õhutuspump.
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seaduse eelnõuga ning jääb
et
Aegviidu vald peaks säilima
seisukohale,
suskorralduse

iseseisva omavalitsusüksusena.
haldusreformi
eesmärgiga
Eestis elujõuline ja terviklik
omavalitsuse struktuur, mis tagab kogu riigis

Nõustume

kujundada
AEGVIIDU VALLAVALITSUS

25.02.2014. a nr 1-9/107/2014

elanikele kvaliteetsed ja kättesaadavad
teenused võimalikult elukoha lähedal ning
mis arvestaks seal elavate inimeste igapäevase
toimepiirkonnaga, milles inimesed elavad,
käivad tööl ja koolitavad lapsi ning veedavad
oma vaba aja.

Pr Ülle Rajasalu
Harju Maavalitsus
Roosikrantsi tn 12

15077 TALLINN

Inimeste parema teenindamise ettekäändel ei
tohiks senise elukorralduse tase langeda ega
muutuda keerukamaks, aeganõudvamaks. Kui

Omavalitsuskorralduse reformi seaduse
eelnõu kohta seisukoha esitamine

siia suurde pilti kaasata veel teine
tõmbekeskus Tapa, siis saab samakindlalt
väita, et Aegviidu vallaga ühist piiri omavad
Anija vald ja Tapa vald, s.o. tõmbekeskustena
Kehra ja Tapa, ei ole Aegviidu valla elanike

Austatud maavanem!
Kõige üldisema eesmärgi mõttes oleme ju
sama meelt: asjatundlik, kodanikele
lähedal asuv, kvaliteetset ja kättesaadavat

jaoks sihtpunkt, kuhu inimesed liiguvad
igapäevaselt ja perioodiliselt teenuste, töö ja
hariduse tõttu.

kõik

teenust võimaldav ning kohapealse elu ka
kohaliku identiteedi
jätkusuutlikkust tagav
–

-

omavalitsus.

Ei kipuks keerulist lihtsustama ja väitma, et
liitmine (liitumine) tagabki eesmärgi. Ega ei
taga küll. Ilmselt on selliseid piirkondi
Harjumaal veelgi, aga Aegviidu jaoks ei ole
Anija/Kehra tõmbekeskus. Parimal juhul üks

rongipeatus teel Tallinna, halvemal juhul pikk
ja keerutav autosõit, kui sinna tarvis sõita.
Aegviidu elanikud on aina enam seotud
töökohad,
Tallinnaga
õppeasutused,

Sama

teema

oli

võimaliku

oli nõus ühinemisega Anija vallaga ja 6%
ühinemisega Tapa vallaga.
Austatud maavanem,
ülaltoodust
lähtudes
jääb
Aegviidu
Vallavolikogu seisukohale, et Aegviidu vald

peaks jätkama iseseisva vallana.

–

kultuuri-

ja spordiasutused. Aegviidu hakkab

taas kujunema Tallinna piirkonna inimeste

loodusliikumise ja liikumisharrastuse üheks
lähimaks meelispaigaks.
Aegviidu
Vallavolikogu
on
tutvunud
regionaalministri
poolt esitatud omavalit-

vabatahtliku

liitumisena kavas 2012. aastal. Viisime
juulikuus läbi küsitluse Aegviidu elanike
hulgas. Küsitluse põhjal selgus, et 66% vastanutest toetas jätkamist iseseisva vallana, 28%

/allkirjastatud digitaalselt/
Toomas Tõnise

Aegviidu vallavolikogu esimees
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Talvehooaeg koolispordis
Vaatamata vähesele lumele on talvehooaeg

kooliõpilastele
pakkunud
meeldejäävaid
suusasõite nii Kõrvemaal kui Lõuna-Eesti
maastikel.

Keller ning Hundu Cupil Laurits Rütman,
Karl Otto Lillemets ja oma kaalukategoorias
III koha saavutanud Ekke Tõnn Rütman.
Kui aegajalt kostub meilgi siin Aegviidus, et
noored ei taha millegagi tegeleda, siis eelpool
loetletud õpilased ja teist samapalju, kes veel

suusatrennis ja judos käivad, peaksid seda
arvamust küll kummutama.

meistriHarjumaa 2014.a koolinoorte
võistlustel
teatesuusatamises
saavutas
Aegviidu Kooli võistkond koosseisus Reio
Rosin, Joonas Pikka, Ekke Tõnn Rütman
ja Mark Eemil Mustonen kuni 5.klassi
poiste arvestuses III koha.
8.-9.klassi poisid Teemu Pikka, Antero
Noor, Hans Allemann ja Matheus Leemet
said tasavägises sõidus IV koha.
Kooli eest olid tublilt väljas kuni 5.klassi ja
6.-7.klassi tüdrukud Katrin Tšupina, Anna
Kubja, Annabel Malv, Renaate Noor,
Loviisa Vahenurm, Anett Käärma, Sirli
Lauri ja Reelika Tarbe ja ning 6.-7.klassi
poisid Markus Henri Bammer, Raiko
Leiten, Tom-Egert Volmer ja Andero

kelle toetus, kaasaelamine ja järjekindlus on
ütlemata suureks toeks.

Raava.

Keskkonnaameti

Kooli poolt suur ja sügav tänu treeneritele
Reimo Kaasikule ja Raul Paklerile,
abitreeneritele Christjan Läänele ja Kaido

Bammerile,

Spordiklubile

ning peredele,

Thea Luik
huvijuht

MARIS NOOR Euroopa 2013.a
noor looduskaitsja
–

looduskasutuse

pea-

spetsialist Maris Noor kuulutati ainsa
eestlasena Alfred Toepferi looduspärandi
stipendiaadiks. Maris Noor uurib Gruusia

Harjumaa meistrivõistlustel tegid häid sõite
Anna Kubja, Loviisa Vahenurm, Joonas
Pikka, Markus Henri Bammer, Andero
Raava, Teemu Pikka ja Antero Noor.

ja Austria rahvusparkides viise, kuidas
moel
kaitsealade
parimal
selgitada

ETV

vajalikkust maaomanikele ja teistele
kaitsealaga seotud huvigruppidele.

SWEDBANKi noorte suusasarjas on
osalenud heade tulemustega Reio Rosin, oma
parima andsid Loviisa Vahenurm, Raiko
Leiten, Ekke Tõnn Rütman, Markus Henri
Bammer, Martin Joonas Mustonen, Mark
Eemil Mustonen ja Joonas Pikka.
Jäneda koolitüdruk Laura Lään, kes käib
Aegviidu
Spordiklubi suusatrennis, on
võitnud
ETV-SWEDBANKi
noorte
suusasarja oma vanuseklassis.
Paljud juba eelpool nimetatud suusatajad ja
Anna-Liisa Leiten on osalenud Albu ja
–

Tamsalu lahtistel meistrivõistlustel.

Lisaks suusatamisele on koolis seitsmendat
aastat au sees judo. Ka judokad on võistlustel
mõõtu võtnud. Tallinn Cupil osales Hardy

Stipendiaadid kuulutati välja EUROPARC
(Euroopa rahvusparkide ja looduskaitsealade

liit) aastakonverentsil, mis toimus 9.-13.
oktoobrini 2013.a Ungaris Debrecenis. Alfred
Toepferi looduspärandi stipendiumit annavad
välja EUROPARC Föderatsioon ja Alfred
Toepferi sihtasutus, autasustades andekaid
noori Euroopa looduskaitsjaid 3000 euroga.

Stipendiumiga

parandada
soovitakse
ning edendada
kvaliteeti
ja

rahvusvahelist koostööd
kaitsealade
juhtimise
innovatsiooni.
Allikas: Keskkonnaamet
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1. Sinu uurimisteemaks on selgitada
maaomanikele ja teistele huvigruppidele
kaitsealade vajalikkust. Kuidas selleni

Tõepoolest

jõudsid?

teha. Siiski leidub Eestis mitmeid elupaiku,
mis on mujal Euroopas väga haruldased või
puuduvad ning seetõttu on väga oluline Eestis

Minu üheks töövaldkonnaks on koordineerida
kaitstavatel loodusobjektidel väljastatavaid
lube ja kooskõlastusi. See tähendab, et minu

valdkonna spetsialistid peavad tihtipeale kas
keelama mõnda tegevust või seadma
kitsendavaid tingimusi. Seetõttu olen kokku
mõnede
maaomanike
puutunud
vastumeelsusega kaitsealade kitsenduste osas.

Minu arvates tuleneb see suures osas juba
asjaolust, et tihtipeale ei saada aru, milleks
meil üldse kaitsealad on. Et Eesti on ju niigi
roheline ja metsi täis, miks peab veel
vabadust
kitsendama.
et tahaks
uurida, kuidas mujal riikides olukord on ja
mida saaks teha, et vastuolu väiksem oleks.
2. Miks oled uurimise alla võtnud just
Austria (Neusiedler See
Seewinkel) ja
Gruusia
(Javakheti
ning
Borjomikaitsealadega

maaomaniku
Seetõttu tundsingi,

–

Kharagauli) rahvuspargid?
Austria

NeusiedlerSee
Seewinkel
rahvusparki tutvustati ühel rahvusvahelisel
koolitusel kui ühte parimat näidet, kus
–

on Eesti niivõrd väike, et
enamusele jääb arusaamatuks, kuidas meie
midagi maailma elurikkuse jaoks ära saame

neid kaitsta.

Eesti on liitunud mitmete rahvusvaheliste
konventsioonidega,
mille
raames
ka
rahvusvahelist koostööd tehakse, mida ei
hakka ükshaaval üles lugema. Värsketest
uudistest võib-olla niipalju, et 2014.aastal
juhib Keskkonnaamet Euroopa Loodus-

kaitsealade Liidu (Europarc) sektsioonide
tööd. Europarc ühendab Euroopa 39 riiki üle
400 looduskaitseorganisatsiooni.
4. Maaomanike ja teiste huvigruppide ning
looduskaitsjate

huvid

ei lange

peaaegu

kunagi kokku. Kui suurt selgitustööd
nõuab looduskaitse seisukohalt oluliste
alade kaitse alla võtmine või piirangute
kehtestamine, kui vastaspoolel on tugevad
majanduslikud huvid?

Päris nii hull asi ka ei ole, et maaomanike ja
looduskaitsjate huvid enamuses kokku ei
lange. Ma arvan, et väga paljud maaomanikud
hoolivad

oma

maal

leiduvatest

maaomanike ja kaitseala valitseja vaheline
suhe toimib väga hästi ja kõik pooled on
olukorraga rahul. Seetõttu otsustasin ise
kohapeale vaatama minna.

loodusväärtustest ja nende kestlikkusest.
Kuidas aga selgitada maaomanikele kaitse
alla võtmist ja piiranguid
eks ma seda
abil
teada
saada. Pilti
püüangi stipendiumi

Gruusia

tasub

Javakheti

ja

Borjomi-Kharagauli

rahvusparkides lööb kas siis kaitseala
moodustamises või kaitse korralduses kaasa
maailma looduskaitseorganisatsioon WWF,
kellel on parim ja ajakohaseim ülemaailmne
praktika. Olin kuulnud, et seal töötavad
huvigruppidest koosnevad nõukojad ning
samuti
et
kaitsealade
moodustamisel
kaasatakse
huvigruppe
varajases
väga
staadiumis, seetõttu sai Gruusia teiseks
sihtkohaks valitud.
3. Igapäevaselt loodust kasutades on meil
ehk raske haarata kaugemaid tagajärgi ja
seoseid nö maailma loodusega. Milline on
looduskaitse ja –kasutuse alane koostöö
Eestis teiste riikidega?

-

vaadata

veidi

laiemalt

kui

ühe

maaüksuse pinnalt, st mis maailmas üldse
toimub
kliima muutumine, üleujutused,
bioloogilise mitmekesisuse vähenemine jm
ning seejärel mõelda, kas erahuvi kaalub üles
–

–

laiema huvi või mitte.
5.
Milline
on

vabatahtlike

osa

looduskaitses?
Maailmas minnakse üha rohkem vabatahtlike
kaasamise suunda, kuna rahalisi ressursse on
alati vähe. Samas on läbi aegade leidunud

hästi palju selliseid loodusearmastajaid, keda
ei pea tituleerima „vabatahtlikuks“, aga kes
mõtete ja tegudega loodust kaitsevad. See ei
tähenda sipelgate üle tee aitamist, aga näiteks
mõtteviisi

levitamist

või

loodushoidliku
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turismi viljelemist või propageerimist või
hoopis muud loodust soosivat.
6. Eestis ja mujal ringi käies, kui palju
näed loodusest hoolimist ning palju on

oma tooteid välismaale müüa? Ega sellel
mingeid takistusi ei olegi, peale meie enda

minnalaskmist?
Looduse „minnalaskmist“ tuleb minu arvates
ette peamiselt kahel juhul teadmatusest või
olude sunnil. Viimase puhul pean silmas

MTÜdes seisnebki sotsiaalne innovatsioon,
mis on ka kodanikuühiskonna arengukava üks
temaatilisi eesmärke.
Mis oleks, kui kõik Eestimaa MTÜd teeniks

piirkondi,
kus
kohalikud
sõltuvad
loodusvaradest, kas siis küttepuust või
ulukitest või muust. Ning neil puuduvad

piisavalt, et enda kulud katta? Mis oleks, kui
nad suudaks lisaks eelnevale ka oma juhtidele
palka maksta? Mida on vaja teha, et sellisesse

alternatiivid või nad ei tea neist.
7. Koht looduses, kuhu ikka ja jälle tagasi
tahad minna?
Eestimaal tõmbavad mind rabad.

olukorda jõuda?

–

mõttelennu ja julguse. Vahest majanduslikult
iseseisvates ehk teenust või toodet pakkuvates

Alustame sellest, mis olukord valitseb
praegu. EMSLi 2009. aasta uuringu „Suutlik
sektor“ põhjal teenis Eestis omatulu vaid 10%
ühendustest. Väga laialt on levinud arusaam,

Aegviidust pärit Maris Noor lõpetas 2008.a

et MTÜ ei tohi tulu teenida. See arvamus

Tallinna
Tehnikaülikooli
korralduse eriala.
Küsis Thea Luik

tuleb ilmselt mõiste lahti kirjutatud nimest
„mittetulundusühing“. Kas ja kuidas MTÜ ja
tulu teenimine ikkagi kokku käivad? Jah,
käivad küll! Sõna „mittetulundus“ tähendab,

Keskkonna-

et teenitav tulu ei lähe liikmete või juhtkonna
vahel jagamisele (nagu äriühingu puhul

suurepärane võimalus
ettevõtte/vabaühenduse

Mentorlus

–

arendamiseks
Paula Koppel Raul Kaldre
Mis
loom
see
mentorprogramm
õigupoolest on? Me kõik oleme temast
kuulnud, kuid kas ka kogenud? Siinkohal
on oluline meeles pidada, et mentorlus ei
toimu ainult programmi korras
ilmselt
on meil kõigil mõni eeskuju, kellega
vestlusi naudime ja kes meid igakülgselt
arendavad. Siiski on olulisel kohal ka
–

mentorprogrammid,
suuremasse

osalistele
suundadest.

mis

paigutuvad

taustsüsteemi ning annavad
aimu
olulistest
tuleviku-

Miks ei võiks aastal 2020 60% Harjumaa
isegi kogu eesti MTÜsid olla
majanduslikult iseseisvad? Või miks ei võiks
või

samal aastal pooled Harjumaa väikeettevõtjad

omanike vahel), vaid seda tuleb kasutada
eesmärkide
ühingu
põhikirjaliste
saavutamiseks.
Vastukaaluks
10%
omatuluteenivale
ühendusele on Eestis 66% ühendusi, mis
viivad oma eesmärke ellu tänu erinevatele
riigi ja erasektori toetustele ning välisabile
sektor
(Suutlik
2009).
Organisatsiooni
toetamine on loomulikult väga teretulnud,
kuid kahjuks on väga palju ühendusi, mis
ainult toetuste abil elavad. Selline lahendus ei
ole jätkusuutlik, kuna ühelt poolt on
ühendusel üpris keeruline pikemaid plaane
teha (iial ei tea, kust ja kui palju raha tuleb)

ning
paneb
selline
sõltuvussuhe
organisatsioone liialt välistest teguritest
sõltuma.
Mida teeb Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus
(HEAK) selleks, et olukorda paremuse poole
suunata? Märtsi alguses toimub koolitus
„MTÜ majandamine: toodete ja teenuste
arendamine“, mille jooksul on võimalik
täiendada oma teadmisi, kuidas oma ühingu
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tooteid ja teenuseid arendada, neid turundada
ning seeläbi kulud ja tulud tasakaalu saada.
Märtsist novembrini toimub HEAKi veetav
MTÜde mentorprogramm, mille sihtgrupiks
on samuti teenust pakkuvad MTÜd ning mille
eesmärk on jõuda majanduslikult isetoimivate
ühenduste suurema hulgani. Kandideerimine
on lõppenud ning võib öelda, et programm
saab huvitav olema, just tänu väga
mitmekülgsetele osalistele. Ka mentorid on
kogenud nii era-, avalikus kui ka kolmandas
sektoris. Mentoriteks on Tiina Tamm, Katrin
Krause, Dmitri Burnašev, Keit Fomotškin ja
Kairi Birk, nendega on võimalik lähemalt
tutvuda HEAKi kodulehel (heak.ee/mentorid).
Käsitleme
teemasid
sotsiaalne
nagu
ettevõtlus, teenuse disain, turundus ning
delegeeriv juhtimine. Teeme koostööd ka
Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustikuga, et
pakkuda osalistele tuge ja inspireerivat
keskkonda, kus ennast ja oma organisatsioone
teostada. Kogu programmi tulemustest saame
täpsemalt rääkida aasta lõpu poole
keskendume pidevale tegutsemisele ja seega
on juba novembris tulemusi oodata!
–

Märtsist novembrini korraldab HEAK ka
Harjumaa
väikeettevõtjatele
mentorprogrammi. Selle eesmärk on pakkuda tuge ja

maksimaalselt

julgustust

kolm

aastat

vanadele väikeettevõtetele ja nende juhtidele.
Ettevõtte tegevusvaldkond ei ole piiratud,
eeldatakse ettevõtte juhi või omaniku soovi

areneda ning ettevõtte jõudsat kasvu.
tegevuse
käigus
Mentorklubi
saavad
ettevõtjad uusi teadmisi aktuaalsetel, neid
huvitavatel teemadel, õppida mentorite ja
teiste mentiide kogemustest ning seeläbi
tagada oma ettevõtte jätkusuutlik areng.

Lisaks

loob

mentorklubi

ettevõtjatele

võimaluse omavaheliseks suhtlemiseks ning
koostöövõimaluste tekkeks, mis ongi väga
oluline
osa
milleks
arendustegevustes,
liiga vähe
võetakse tavaliselt
aega.

Koolitustena

pakutakse

alustavale

väikeettevõttele alati aktuaalseid teemasid
müük, turundus, juriidilised küsimused.

–

-

Mentorlubi mentoriteks on juhtimis- ja
ettevõtluskogemusega ettevõtjad, kes on
valmis jagama mentiiga oma kogemusi tema

ettevõtte arendamiseks ning ärieesmärkide
saavutamiseks. Mentori ning mentii suhte
eripäraks on asjaolu, et mentor ei paku
valmisnõuandeid, vaid pigem esitab küsimusi
ja suunab. Koostöö mentoriga aitab alustaval
ettevõtjal ise õigete otsusteni või lahendusteni
jõuda.
Kel on rohkem huvi mentorprogrammide ja
nende laiemasse konteksti paigutamise vastu,

soovitan

kindlasti

lugeda

Sotsiaalsete

Ettevõtete Võrgustiku juhatuse liikme Jaan
artikleid
mentorApsi
viga
„Kolm
programmide korraldamisel“ ja „Kolm
edutegurit mentorprogrammide korralda-

jatele“.

Milleks meile kirik?
Vaevalt et vallarahvas, üksikud erandid välja
arvatud, teab, et sel aastal tähistab Aegviidu
kirik oma 118. aastapäeva. Ega see teab mis
vanus olegi, võrreldes teiste Eestimaa
kirikutega, kuid verstapost ikkagi. Ajaloost
niipalju, et püstitatud kabel pühitseti 1896.a.
Ambla koguduse abikirikuks ja selle laskis
ehitada Lehtse mõisa parun Aegviidu ja selle
ümbruskonna rahvale. Praeguse siseilme sai
ta 1974.a. teostatud tööde järgselt. Järvamaa
praostkonna 11 kiriku hulgas on ta ainulaadne
oma puidust siseinterjööri tõttu. Ja ega paljud
teagi, milline ta seestpoolt välja näeb. Pole
nagu tihatud sisse astuda, sest tee viib selle
ukse eest surnuaeda, kuhu on rohkem asja.
Jõululaupäevalgi valitses kiriku ees nii tihe
sagimine, et tuli üksteisele lausa teed anda.
Ütle siis veel, et eestlane pole usklik, on, ja
kuidas veel, ainult millesse või kellesse ta
usub. Eks see jõululaupäevane omaste

peamiselt
haudade
külastamine
ole
nõukaaegadel juuri ajanud traditsioon, sest
kirikuskäimine oli tabu, kui tahtsid võimudele
meelepärane olla. Muidugi võib omaste
haudadel käia millal tahes, aga selleks on

meie esivanematel olnud hoopiski novembris
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tähistatavad hingedepäev ja igavikupühapäev.
Niisiis oleme ka hingedeusku. Ja eks see
tulene sellest, et tänapäeva inimestel puudub

enamasti kindel doktriin, usutakse paranähtusi
nagu selgeltnägemine, vaimud, esivanemate
hinged, talismanid, maagia jne. Ja nagu näitab

pühakirjale ja
meie
kirikulaulule,
suurimateks
kunsti- ja arhitektuurimonumentideks on pühakojad ning meie
rahvakalendriks on kirikukalender. On ju
enamus meie poolt peetavatest pühadest

statistika

arvu

tegelikult kirikupühad. Nagu näitab uuring

vähenemine süvendab seda tendentsi. Ja nii
on see ka kogu Euroopas
institutsionaalse

„Eestimaalaste ootused kirikule“, leiab tervelt
70% Eesti inimestest, et kirik peaks jääma
oma õpetuse, eesmärkide ja kombetalituste
juurde ega peaks kõikide ühiskondlike

-

liikmete

koguduse
–

kiriku roll kahaneb. Samas aga näitavad
viimase 20 aasta küsitlused, et inimeste arv,
kes peavad oma elus usku tähtsaks, on mõnel
Sealjuures
määral
kasvamas.
on
muljetavaldavalt suur osakaal nende osas, kes
ütlevad, et ei poolda ühtegi religiooni ega
kirikut, neil on oma usk. Inimesed, kes seda
väidavad, jäävad haridustaseme keskmisest

allapoole, võrreldes nendega, kes suhtuvad
sellesse eitavalt. Ja Eesti Kirikute Nõukogu
viimased
küsitlused
et
näitavadki,
institutsionaalse religiooniga on enam seotud
kõrgema haridusega inimesed. Tagasi tulles
koguduste vähenemise juurde, peab ütlema, et

parteidest
ja
inimeste
võõrandumine
organisatsioonidest, ka kirikust, on üldine
tendents. Igasuguse ühistegevuse hääbumine,
mis nõuab isiklikku panustamist, on üldine
foon. Aeg soosib tarbimist, passiivsust,

orienteeritust kerglusele ja lodevusele. Eks
see ole ka märk heaolu kasvust ja ega meiegi
sellest puutumata jää. On siiski selgeid märke,
et pidu Euroopas saab läbi, ei saa loota isegi
pensionisambale, kuna töötegijate hulk
väheneb pidevalt, samal ajal kui vanurite hulk
suureneb ja valitsustel on peamurdmist, kust
leida pensioniealistele raha. Ka Eesti riigi

eelarvest üle veerandi (?) läheb pensionite ja
toetuste väljamaksmiseks. Rasketel aegadel
on aga rahvas alati ühte hoidnud. Ja siis on
tarvis kirikut. Mäletame ju veel hästi, kuidas
enne
taasiseseisvumist
täitusid
kirikud
usuti
oma riigi
rahvaga,
ja loodeti
taasloomisesse.
eks
mäletame
Aga
varasemastki, et ühiselt omaksvõetud usk on
liitnud ja tugevdanud ühiskonda, on hoidnud
eestlust läbi aegade (mis on tõeline ime) ja
viis ka oma riigi tekkimiseni. Oleme

kirjaoskaja

rahvas

laulurahvas

tänu

tänu

muutustega kaasa minema. Vanade kommete

austamine ja see, et vähemalt üks koht püsiks
sellisena nagu ta oli meie vanaisade ja
vanaemade ajal, on paljudele oluline. Seega
tahtmatult tuleb tunnistada, et religioon annab
inimesele kindla maailmavaate, arusaamad
sellest, milline on õige käitumisviis, pakkudes
kulgemise
samas
kindlustunnet
elu
küsimustes. Ja igal religioonil on omad

reeglid,

ettekirjutused

ja tõekspidamised,

mida tuleb täita. Siiski näib, et tendents, mis

toimub mujal, võtab maad ka meil Eestis
enamik kogudusi ei suuda jääda inimesi
-

ühendavaiks liitudeks, vaid keskenduvad
kirikute
muinsuspärandile,
ja hoonete
säilitamisele. Muidugi tuleb ka seda teha,
kuid vaid sellele orienteerudes kaob peamine,
soov säilitada ja levitada kristlust. Kirik ei
tohiks
kultuuri
jääda pelgalt
ajaloo
muuseumiks. Või on siis tulevik selles, et
kiriku juures hakkab prevaleerima, nagu juba

Saksamaal ja mujalgi, sotsiaaltöö ja
hoolekanne. Ehk peaks tänapäeva inimene
iseendalt

küsima:
mis
minust
saab
vanaduspäevil? Kas mul on õigust oma lapsi
siduda aastateks end hooldama? Või kui neid

pole hoopiski. Vahest võiksid lähemad
kogudused selle üle mõelda ja püüda leida
koostöövõimalusi Eesti riigiga
rajada
normaalseid, jätkusuutlikke hoolde- või
–

vanadekodusid

ühiselt. Raha selleks võiks

koguda
ja
sulamakippuva
mõttetu
pensionisamba
hoopiski
asemel
oma
kogudusse, kus see siis tõesti toetaks su vanaduspäevi. Kes on end näidanud stabiilseima
organisatsioonina Maarjamaal, kas vald, kirik
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või pank? Seega hoides elus oma kirikut,
hoiame elus ka oma kogudust, kes võib
rasketel hetkedel pakkuda tuge nii moraalses
kui materiaalses mõttes. Ka meie kirik on
korraldanud jõuluhommikuid ja jaganud
lastele võimalusel kingipakke, mis on saanud
juba traditsiooniks. Samuti on korraldatud

toidu-

ja riideabi jagamist vähemkindlustatuile ja üksikutele. Seda oleme saanud
teha suures osas tänu meie sõpruskoguduste
Ylihärma ja Ylivieska abile, kus koguduste
koosseisu kuuluvatest üle 90% elanikest on
kristlased ja kus on võõras religioosne

-

Eakate klubi Kuldne Sügis külastas veebruaris
Anija Kultuurikeskuses Kehra eakate klubi.
Ikka ja jälle saame tunda rõõmu sellest, et
meie majas on kapell! See on luksus, millega
paljud rahvamajad uhkeldada ei saa! Kehrasse
oli külla kutsutud ka Hele Rei, kelle laule
Kehra laulunaised esitasid. Oli tore päev!
Neljapäeval,

6.

märtsil

kell

14.00

kutsub

Neljapäeval, 6. märtsil kell 14.00 kutsub
klubi Kuldne Sügis kõiki klubi liikmeid ja
muidu huvilisi naistepäeva
tähistama.
Laulab ja tantsuks mängib Andrus Kurvits.
Osalus 3 eurot.

pluralism, mis hajutab kristlust Eestis.
Kolmapäeval, 12. märtsil kell 18.00
Pärtel Tõnsberg Ph.D.chem., Aegviidu kiriku
juhatusest

TEATED
Aastatel 1945
1953 Eestist küüditatud
inimestel
ja
Venemaal, küüditatute
–

perekonnas sündinud lastel palutakse
endast teada anda Eesti Memento Liitu, et
saaksime Teile väljastada märtsiküüditamise 65.aastapäeval „Eestist küüditatud“
rinnamärgid.

Enda kohta palun teatada alljärgnevad
(naistel
perekonnanimi
andmed:
ka
küüditamise ajal olnud nimi), eesnimi,
sünniaeg, aadress koos indeksiga ja
väljasaatmise koht (küüditatu teekonna

algus).
Eesti Memento Liit
10142
liit@

telefon

–

626

Endla 4, Tallinn
3200

e-meil

memento.ee

noortekeskuses
EMAKEELELE

KUMMARDUS
.

Emakeelepäevast
inspireerituna
väike
kolmapäevane luuleõhtu, mis võiks välja näha
nii: võta kaasa oma lemmikluuletused ning
mõnus muusika, mida oleks hea taustaks või
vahepalaks kuulata. Kui ise luuletust lugeda ei
soovi, siis palu mõnel kohalviibijal seda teha.
akadeemilist,
midagi
rangelt
Ei
kohustuslikku ega ettevalmistatut: joome teed,
kuulame ja jagame seatud sõnu ning
sõnadetagust.
Reedel,

21.

noortekeskuses

märtsil

kell

20.00

NAISTE

FILMIÕHTU.
Võta kaasa filme, mida koos vaadata, pisut
linnupetet ja omal soovil mõni pehme padi
külje alla, et olemine õdusam saaks.

Reedel, 28. märtsil kell 11.30 rahvamajas
saab: lõbusat klouni,
hula-hula
žonglööri,
rõngastega,
ekvilibristi rullidel. Pääse 2, 50
TSIRKUS.

Näha
tantsu

Rahvamaja teatamised linnukuul

Reedel, 28. märtsil kell 19.00 järjekordne

Enne, kui selle kuu sündmuste juurde läheme,
pisut möödunud, veebruari tegemistest.

MÄLUMÄNG. Uutel tulijatel palun oma
tulekust kindlasti eelnevalt teada anda!
PS! Märtsis on kindlasti plaanis ka kino, mis
film ja missugusel neljapäeval, see selgub

Rahvamaja tänab kõiki vahvaid vuntse ja
satse kohvik-klubi ettevõtmisel kaasalöömast

ja meeleolu loomast!

pisut hiljem. Jälgige reklaami!
Hääd linnukuud, Marian Rütman
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Aegviidu Aasta Sportlane 2013
Aegviidu

Puurkaevude puurimine, projekteerimine, vee-ja

2013. aasta
selgitamaks, kes
on

Spordiklubi algatas

lõpus küsitluse
aegviidulaste meelest

tublid

sporditegijad

meie vallas. Soovisime üles tähendada need
inimesed, kes ise enese tegemisi afišeerimata
toovad
tuntust just
selles
Aegviidule

valdkonnas.
Meie inimesed võtsid sellest pakkumisest
vägagi meelsasti kinni ja nii saime palju väärt
teavet Aegviidu spordiharrastajate kohta.
Kandidaatide hulgas oli mitmeid eri vanuses

sporditegijaid, kõik ka spordiklubile tuttavad
ja varemgi silma jäänud. Valiku tegemisel
lähtusime ikkagi just 2013. aasta saavutustest,
ehkki nii mõnigi teine kandidaat on ilmselgelt
mitmete aastate lõikes

olnud samaväärselt

silmapaistev.
Vastuste põhjal tegi AESK lõpliku valiku ja
andsime välja auhinnad kolmes kategoorias.
Auhinnad valmistas Aegviidust pärit noor ja
andekas klaasikunstnik Kateriin Rikken ning
need andsid üle vallavanem Riivo Noor ja

president
Jüri
Voodla
25.veebruaril Eesti Vabariigi 96.aastapäevale
pühendatud pidulikul vastuvõtul.
spordiklubi

Ja lõpetuseks kõige olulisem.
Aegviidu aasta 2013 sportlane on

Marje Ott
Aasta 2013 motosportlane Tarmo Tempel
Aasta 2013 noorsportlane Merilin Jürisaar
Kindlasti kuuleme Teist ja Teie saavutustest

tulevikus veel.
Spordiklubi soovib: palju õnne ja vill
varbasse!

MTÜ Aegviidu Spordiklubi

Jumalateenistused märtsis on
9.märtsil kell 14.00
25.märtsil paastumaarjapäeval (teisipäev)
kell 14.00
EELK Aegviidu Kogudus

kanalisatsoonitööd,septikute ning süvaveepumpade müük ja paigaldus. baltipuurkaev.ee,
info@baltipuurkaev.ee, tel. 5217415
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ANIJA

Swedbank ä-

tžSQ&SS
MÕIS
OH

•

mõnus...

Anija mõisas
8.MÄRTSIL KL

19 KONTSERT

"Päikeselaik”

Pangabuss
Kõik oma rahaasjad saate korda ajada Pangabussis!

Pangabussi peatused:
Ija II kvartalis
koolimaja juures

kell 13,00-14,00

19, märtsil
9, ja 23, aprillil
7, ja 21, mail
11, ja 25, juunil

Ija II kvartalis
ICC#
AnNETUSPILET 10 EUROT

mõisa juures

14, märtsil

kell 9,00-10,00

11,aprillil

Lähem teave ja piletite broneerimine5553 0038 Margit

16, mail
13,

ANIJA
MÕIS
AAOISrtS

OM mOMMS...

El

H

Anija mõisas
14.MÄRTSIL KELL

20.00

Bussist saate nõu pangateenuste kohta,
tellida ja kätte pangakaardi, makseautomaadist oma kontole sularaha kanda
javälja võtta, tehaarvuti abil makseid,
avadahoiuseid ja sõlmida muid lepinguid.

TutvugePangabussi sõiduplaanining
finantsteenuste tingimustega aadressil
www.swedbank.ee. Lisainfot Pangabussi
teenuste, kellaaegade ja peatuste kohta
saate 24h telefonilt 6 310 310.

Emakeelepäeva kontserdil esitab
*

emakeels

LAULE

m

V

MARGT
VAHET
ANNETUSPILET 10 EURO
Kohvik avatud alat
KELL 19.00

Info telefonil 555 30

r

4,

-
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Aegviidu Vallavalitsus õnnitleb

Anna Tammjärveja
Ülle Mornat
juubeli puhul.

ÕNNITLUSED

Taara-tamme tugevust,

pajuvitsa visadust,
kadakapuu kannatust,
tervist ja energiat

ÜLLE MORNA

paljudeks aastateks!

Toatäis päikesekiiri,
sületäis sooje sõnu,
peotäis kauneid lilli
sünnipäevaks Sinule!

–

Õnnitleme märtsikuu sünnipäevalapsi
89 Salme-Erine Rebane
83 Helgi Hollo

14.03.1925
1.03.1931

ÕNNITLEME JUUBELI PUHUL!

77 Taisia Senchenok
73 Jelena Ilavska

16.03.1937
3.03.1941

Aegviidu Lasteaia pere

65 Urmas Inno
55 Hannes Roosaar
60 Anna Tammjärv

25.03.1949
15.03.1959
12.03.1954

50 Ülle Morna
45 Peeter Lest

25.03.1964
16.03.1969

40 Sergei Martšenko
40 Marju Tempel
40 Kadi Kull

5.03.1974
27.03.1974
29.03.1974

30 Lauri Herem
5 Paula Liisa Jegorov

21.03.1984
11.03.2009

Vallalehe toimetaja Aleksander Soitu
Tel. 6047259 55983567 aleksander.soitu@mail.ee
Trükiarv 140
/

