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Tere, hea vallarahvas!
Eestimaa lühike, kuid võrratu suvi on
mööda saamas. Kuumakraadid kerkisid
tänavu harjumatult kõrgele, järvevesi oli
uskumatult soe ja päike kõrvetas muru
ning suvitajad üsna pruuniks. Puhkuste
ajad on mööda saamas ja küllap enamiku
mõtted on algaval sügishooajal.
Aegviidu on olnud suveperioodil väga
rahvarohke ja tundub, et suvituskohana
meie kuulsus aina suureneb. Kahjuks
ilmade jahenedes suvitajad lahkuvad ja

paljud majad jäävad tühjaks ning ootama
järgmist suve.
Nimelt on Aegviidu
majapidamistest 34 % hooajalise kasutusega. Loodan südamest, et see protsent
hakkab vähehaaval kahanema. Ühendus
Tallinnaga järjest paraneb, nii raudtee kui
ka maantee on suurepärases korras ja mis
võiks olla parem, kui peale väsitavat
tööpäeva saabuda Aegviidu kauni looduse
rüppe.
Tulevikule mõeldes on Aegviidu vald

esitanud

Harjumaa
piirkondliku
konkurentsivõime
tugevdamise kavasse
kaks objekti. Esimene neist on depoohoone,
ja
kavas
on
selle
renoveerimine

kohandamine „Kõrvemaa Keskuseks“. See
tähendaks
mis
hakkaks
keskust,
teenindama Aegviitu ja kogu Kõrvemaale
saabuvaid

inimesi.

Keskusesse

on

planeeritud söögikoht, ootesaal, infopunkt,
pakihoid, varustuse laenutus (jalgrattad,
rulluisud, telgid jne) ja pesemisvõimalused.
Teiseks objektiks esitati kergliiklustee jätk
Aegviidust

Kõrvemaa

Matka-

ja Suusa-

keskuseni. Kergliiklustee pikkus on 3,2 km
ja tee kulgeks Aegviidu ja Anija valla
maadel. Kahjuks on eramaaomanike
vastuseisu tõttu kergtee projekt ümber-

tegemisel, kuid loodame leida mõistlikud
lahendused ja viia projekti positiivse
rahastusotsuse korral lõpule.
Lisaks eelmainitutele võib pidada kõige
prioriteetsemaks projektiks siiski Aegviidu

Kooli spordisaali juurdeehitust. Eskiisprojekt on valmis saanud ja hetkel on
teostamisel konstruktiivne projekteerimine. Plaanide kohaselt saab Aegviidu
Kool

juurde korraliku

spordikompleksi

koos pesemis- ja inventariruumidega.
Spordihoone jooniste ja plaanidega on
võimalik tutvuda Aegviidu valla kodulehel
ja Aegviidu Facebooki lehel.
Siin oli lühike ülevaade valla plaanidest

ja kavadest. Et neid plaane teostada,
vajame ka kindlasti Teie kõigi abi. Hetkel
on Aegviidu elanikkonna arv jätkuvalt
langusfaasis ja sellega väheneb valla
suutlikkus objektide finantseerimise osas.
Kuna valla elanikkond on väike, siis

mõjutab iga inimese otsus valda sisse või
välja kirjutada otseselt ning märgatavalt
valla arengut. Lühiajaline võit odavama
rongi- ja bussipileti näol ei peaks üle
kaaluma panustamist kodukandi
elu-

keskkonda kasvõi meie igaühe maksude
kujul.
See, milliseks meie kodukant kujuneb,
sõltub eeskätt meie endi otsustest ja
valikutest. Tehkem neid valikuid nii, et
meil endil ja meie lastel oleks põhjust
uhkust tunda.
Parimate soovidega,

Riivo Noor
Teie vallavanem
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AEGVIIDU VALLAVOLIKOGU
ISTUNG 27.08.2014
Istungi päevakord:

1. Valla

vanema informatsioon Aegviidu

Vallavalitsuse poolt vastuvõetud
otsustused juuli-augustikuus

Ettekanne: finantsjuht Sille Noor.
3.Aegviidu valla arengukava 2015-2019
eelnõu läbivaatamine.
Ettekanded: vallasekretär Anne

Toimus 4 istungit, millel arutati:

Loik,

finantsjuht Sille Noor.
4. Aegviidu valla arengukava ja
eelarvestrateegia koostamise, menetlemise
ning vastuvõtmise korra eelnõu

läbivaatamine.
Ettekanne: vallasekretär Anne Loik.
5.Aegviidu valla eelarve koostamise,
vastuvõtmise ja täitmise korra eelnõu

Eraldati reservfondist vahendid inventari
soetamiseks Aegviidu Lasteaiale.

Finantsjuht Sille Noor andis oma ettekandes
ülevaate Aegviidu valla 2014. a I poolaasta
täitmine

on

kulgenud enamvähem vastavalt kavandatule,
kuid muret teeb maksumaksjate arvu
vähenemine (tänavu 10 inimese võrra).
Aegviidu valla arengukavasse on tehtud
vajalikke muudatusi. Arengukavaga saab

tutvuda valla veebilehel ja teha täiendavaid
muudatusettepanekuid. Arengukava peab
olema

vastu

võetud

15.

oktoobriks

vallavolikogu määrusega.
Vallavanem

Riivo

Noor

ja majandusküsimused
Vaadati läbi ja esitati vallavolikogule
Aegviidu valla 2015-2019 arengukava eelnõu.
Vaadati läbi ja esitati vallavolikogule
Aegviidu valla arengukava ja
eelarvestrateegia koostamise, menetlemise
ning vastuvõtmise korra eelnõu.
Aegviidu valla eelarve koostamise,
vastuvõtmise ja täitmise korra eelnõu.

6.Spordisaali eskiisprojektist.
Ettekanne: vallavanem Riivo Noor

Eelarve

Eelarve-

Vaadati läbi ja esitati vallavolikogule

läbivaatamine.
Ettekanne: finantsjuht Sille Noor.

täitmisest.

*

*

Vallavalitsuse poolt ettevõetust.
Ettekanne: vallavanem Riivo Noor.
2. 2014. a I poolaasta eelarve täitmisest.

eelarve

Vallavolikogu istungil võeti vastu:
määrus nr 5 „Aegviidu valla arengukava ja eelarvestrateegia koostamise,
menetlemise ning vastuvõtmise kord”,
määrus nr 6 „Aegviidu valla eelarve
koostamise, vastuvõtmise ja täitmise kord”.

tutvustas

vallavolikogu liikmetele Aegviidu spordisaali
eskiisprojekti. Eskiisprojekti põhilahenduses
on vaja teha veel mõningaid täpsustusi,
seejärel saab alustada tööprojektiga ja hakata
tellima
kütte-,
ventilatsiooni- ja
elektriprojekte.

Maa-, ehitus- ja elamuküsimused
Anti ehitusluba Jaama tn 2a hoone
laiendamiseks.
Anti kasutusluba spordiväljaku kasutamiseks,
kuhu paigaldati tervisespordivahendid.

Anti kasutusluba Vahejärve kinnistule
paigaldatud maakaabelliinile ja
liitumiskilbile.
Anti kirjalik nõusolek Kosenõmme tn 7
kinnistule varjualuse ehitamiseks.
Anti kasutusluba Piibe mnt 26 kinnistul asuva

puurkaevu kasutusele võtmiseks.
Anti ehitusluba tuletõrje veevarustuse
rajamiseks Saeveski kinnistule.
Arutati spordisaali tööprojekti koostamist.
Määrati kindlaks tingimused Sinika tn 4

kinnistuga vahetult piirneva maatüki
erastamiseks.
Määrati kindlaks tingimused Sinika tn 2
kinnistuga vahetult piirneva maatüki

erastamiseks.
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Määrati kindlaks tingimused Pohla tn 3
kinnistuga vahetult piirneva maatüki

erastamiseks.
Jagati Pärna tn 16 katastriüksus 7-ks
katastriüksuseks ja määrati kindlaks
moodustatavate katastriüksuste pindala ning
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Piibe mnt 12 sotsiaalelamul vahetati välja
üks trepp ja uks.
Raamatukogu juures asendati vana aed
uuega.
Jõe tänava pumplas vahetati pump ja
paigaldati rauaeraldusfiltrid.

sihtotstarve.

Muudeti katastriüksuse „Teiste alajaam“
uueks aadressiks „Pärna tn 1a“.
Sotsiaalküsimused
Otsustati nõustuda ettepanekuga võimaldada
valla eakatele 2 korda aastas tasuta kasutada

valla bussi kultuuriürituste külastamiseks.
Anti volitused isiku abistamiseks.
Otsustati suunata hoolekandeasutusse abi
vajav isik.

Otsustati maksta juubelitoetust 5-le
juubilarile.

Haridus- ja kultuuriküsimused
Kuulati ära ja võeti teadmiseks Aegviidu
Lasteaia tegevuskava täitmise analüüs.
Otsustati maksta ranitsatoetust 4
lapsevanemale, kelle laps asub õppima
Aegviidu Kooli 1.klassis
Vallavalitsuse tegemistest juuli-augustikuus
Vallavanem ja majandusspetsialist osalesid
Harju maakonnaplaneeringu 2030+ eskiis-

lahenduse tutvustamisel.
Vallavanem ja majandusspetsialist kohtusid
Keskkonnainvesteeringute Keskuse veemajanduse spetsialistidega objektide rahastamise võimaluste selgitamiseks.

Valmis sai spordisaali eskiisprojekt; alustati
tööprojekti ettevalmistamist.
Lõpetati rahvamaja fassaadi remont.
Koolimajale paigaldati täiendav
evakuatsioonitrepp.
Metsa, Kase, Jaama, Mustika, Pohla ja

Sinika tänavatele paigaldati uued välisvalgustid.
Side tänavale ja osaliselt Piibe maanteele
paigaldati täiendavad tänavavalgustuspostid.

Edu teile!
2011. a suve alguses lõpetas Aegviidu
Kooli minu siinne esimene lend Karoli,
Mirjam, Henry, Silver, Robert ning
Marko.
Tegemist oli toimekate ning
teotahteliste
oskasid
noortega, kes
õppetöös pingutada, sobivatel hetkedel
nalja visata ning üheskoos olemisest
rõõmu tunda. Pärast põhikooli lõppu viis
edasine haridustee neist neli Tallinnasse,
ühe Tapale ning ühe Tartusse.
Kolm aastat on möödunud uskumatult
kiiresti. Tänavu suve hakul ulatati kõigile
teile gümnaasiumi lõputunnistus. Tean,
et olite ka keskkooli ajal usinad õppurid
võimetening saavutasite õppetöös
kohaseid tulemusi.
Septembris alustate igaüks juba uues
koolis südamelähedase ameti õppimist.
Loodan, et õpingud pakuvad teile suurt
rõõmu ja rahuldust.Tulge ka meid
mõnikord vaatama, näiteks kasvõi
vilistlastundi pidama.
Me oleme teie üle uhked! Mulle
meeldib väga Ave Alavainu alljärgnev
luuletus, sest selles on justkui minu
mõtted.
–

Võib krohvist lõhnav, võib väga vana,
võib puust, võib klaasist olla koolimaja.
Kuid kooli nägu pole see, mis ees,
vaid hoopistükkis see, mis kooli sees.
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positiivselt mõjuv ning arendav õppe- ja
kasvuke skkond.

Üks klass on kooli silm. Ja teine kõrv.
On iga õpilane närvirakk, mis õrn.
On õpetaja välisärritaja
ja seda ongi närvidele vaja,
et kooli nägu püsiks ikka virge,
et läbi aja päeval kui ka ööl
teaks iga närvirakk, et süda lööb.
-

Antud riiklik prioriteet on kindlalt ka meie
lasteaia igapäevase tegevuse alustala. Lisaks
koolivalmidusele

-

Edu teile! Püüdke kiirest elutempost
hoolimata hoida üksteise tegemistel pilk
peal. Mina püüan ka.

sel

loodusharidust.
Selle võimalkavandame
matku
erinevatel
aastaaegadel, osalemist RMK loodusharidusja Kõrvemaa keskuse seiklusprogrammides,
looduse
järjepidevat uurimist rühmade
looduslike
kaasabil,
loodu sprojektide
materjalide kogumist ja nende kasutamist
talumajapidamise
käelises
tegevuses,

külastamist, õppekäiku Polli miniloomaaeda
ja Tuhala nõiakaevule, looduskonverentsi ja
õppepäevi lasteaias ning veel palju muud.
Näiteks
on
meil
juba
teisipäeval,
10.15 külas Nipitiri
9.septembril kl

Anneliis Liblik
86. lennu klassijuhataja

Nukuteater etendusega Metsamuusika, kus
on
keskmes
muuhulgas
tähelepanu
metsateema
24.septembril
ja
sõprus.

Rõõmsat uut õppeaastat!
õppeaastalt

seadnud

kindlasti
damiseks

Ei tea me praegu, kuhu ükskord saame,
kas saarel sureme või ülemere maal me,
kuid kui on tehtud kord me viimne tegu,
jääb igaüks meist veidi kooli nägu.

Algavalt

oleme

õppeaastal tähelepanu alla jätkuvalt viisakuse,
sõbralikkuse ja teised sotsiaalsed oskused,
mis kuluvad ühel tublil Eesti kodanikul elus
marjaks ära.
Tähtsaks peame meie Aegviidu Lasteaias

oodatakse

alati

sarnaselt uue kalendriaasta soovidega, et see
saab edukam ja parem kui möödunu.

Kindlasti teevad kõik selle nimel ka pingutusi.
perioodist
Eelnevast
võetakse
kaasa
läbiproovitud toimiv ja hea, mida rikastatakse
uute mõtete ja võimalustega.
ka lasteaias. Iga õppeaasta algul
vaatame läbi ja täiendame õppekava lähtuvalt

Nii

osalevad aga meie lapsed RMK Aegviidu
Looduskeskuse õppeprogrammis Matkatarkuste ABC. Kindlasti ei unustata lasteaias
tähistada peagi saabuvat sügise sünnipäeva,
oktoobri algul on aga fookuses nii leiva- kui
piimanädal.

Kui lasteaia personal augustikuus juba läbis
Aegviidu Päästeseltsi juhendamisel tuleohutusõppuse, et valmis olla eriolukorra
lahendamiseks, siis lasteaialaste jaoks on

üldistest arenguprotsessidest ja hariduselu
koostame
edenemisest,
tegevuskavad

Päästeameti
Põhja päästekeskuse projektis Tulest targem,

lähtuvalt
riiklikest
alushariduslikest
suundumustest ja meie oma lasteaia soovidest
ning võimalustest. Eesti riigi tasandil on

lisaks külastavad suuremad rüblikud Kehra
päästekomandot.
Kõike seda ja veel palju põnevaid plaane-

praegusel ajal
üldhariduses tähelepanu
keskmes iga lapse individuaalsete vajaduste ja
arvestamine
võimalustega
õppe- ja

mõtteid on lasteaiaperel kavas tutvustada
lapsevanematele koosolekul 9.septembril
algusega kl 18.00. Külla tuleb ka vastavatud
Rajaleidja nõustamiskeskuse lastepsühholoog
Siiri Vallimäe, kes räägib sellest, kuidas

kasvatustegevuses. Prioriteediks on luua igale

lapsele arenguks vajalik eakohane, turvaline,

sügisel kavandatud

osalemine
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toetada laste sõprussuhete loomist ja hoida ära
kiusamist.

vastavasisulisi teateid valla veebilehel ja valla
Facebookis.

Aegviidu laste arenguks soodsat keskkonda
loovad ja tagavad käesoleval aastal lasteaias
õpetajad Maare Roondi, Liina Morna,
Luule
Heli
Sirp
Lillemets,
ja

Selleks palume teade edastada vallavalitsusele
e-postiga aadressil: aegvv@aegviidu.ee või
Kase
tn
10
paberkandjal
Aegviidu

muusikaharidust

võimaldab

õpetaja Merle

Valting, spordivad lapsed õpetaja Mikola
Misjuki eestvedamisel, tantsulist liikumist
Imbi
Kõiver.
juhendab
õpetaja
töötavad
meie
lasteaias
Ülle
Õpetajaabidena
Morna ja Diana-Kirsti Keller, lasteaia- ja
koolilapsi toitlustavad Õie Kivisoo, Sirje
Saar ja Mella Tammjärv, maja hoiab
puhtana Liivika Vahesalu, laste tervisel ja
tervislikul toitumisel hoiab silma peal
meditsiinitöötaja Tija-Inta Vaikre.
Alanud õppeaasta tõotab tulla tegus,
positiivne ja arendav, nii nagu prioriteet ette
näeb. Haridusvankri vedamisel on abiks ja
toeks paljud koostööpartnerid, seda nii
vallamajast kui koolist, rahvamajast ja
raamatukogust, RMK Looduskeskusest ning

Kõrvemaa Matka- ja Suusakeskusest,
Aegviidu Spordiklubist ja perearstikeskusest,
kohalikest
ettevõtetest
teistest
ning
lasteaedadest.

Tihe

Vallavalitsus.

igapäevane

koostöö

toimub lapsevanematega, kes on alati nõu ja
jõuga abiks. Tänusõnad kuuluvad kindlasti
meie eelmise õppeaasta hoolekogu liikmetele
Marjaana Rimile, Kristel Suigile, Lilja

Vallavalitsus

Aegviidu Vallavalitsus hakkab koostama
2015. aasta eelarvet
Vabaühenduste
taotlusi

vallaeelarvest

finantseeritava ühekordse toetuse saamiseks
ootame hiljemalt 30.septembriks aadressil
Kase tn 10, Aegviidu, 74501 Harjumaa või epostiga aadressil sille.noor@aegviidu.ee
Taotlemise kord ja blanketid on saadaval

valla veebilehel www.aegviidu.ee
profiil eeskirjad ja korrad.

–

avalik

–

Aegviidu valla arengukava 2015-2019
eelnõuga saate tutvuda valla veebilehel
www.aegviidu.ee
profiil
avalik
arengukava.
saate
tutvuda
Eelnõuga
paberkandjal
-

-

raamatukogus.
Ootame ettepanekuid 10.septembrini.
Vallavalitsus

Piibeleht-Tarassovile ja Kristel Läänele.

Rohkesti sõbralikkust, tarkust ja eduelamusi
alanud õppeaastal!

Teadmiseks kõigile
rahvatantsu-

Krista Aruoja
lasteaia direktor

huvilistele!
Aegviidus

on

loomisel sega-

rahvatantsurühm.

TEATED
lugupeetud kinnisvara omanikud
Aegviidus
Kinnisvara müügi korral oleme Teid nõus
abistama info levitamisel ja avaldama

Kõigil huvitatutel
palun võtta ühendust

rii

vo .noor ae
@

meiliaadressil

g viidu .ee või telefonil 508 8236
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Aegviitu paigaldatud discgolfi korvid on
kõigile kasutamiseks. Kettaid saab laenutada
Aegviidu Koolist Anna Tammjärve käest.
MTÜ Aegviidu Spordiklubi
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
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vajalikke koolitusi ning koordinaatori tuge ja
supervisooni.
Töö asukoht: Oma kodus
Tööle asumise aeg: kokkuleppel
Kontaktisik: Angela Loot, Tallinn Lahe 3 /
A..Alle 11 / Postiindeks: 10150
Telefon: 60 61 990; 58867045
Koduleht: www.tuletorn.ee
Lähem info ülaltoodud telefonidel või meilil

SA Tuletorn Fond

info@tuletorn.ee.
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

SA Tuletorn Fondi põhitegevuseks on käitumis-ja

laste
noorte
tundeelu-probleemidega
ja
juhendamine ja kasvatamine peres, mille liige ta
ei ole. 15 aastat on eesti peredes pakutud teenust
saksa lastele. Alates 2014. aastast pakutakse
individuaalset noorteabi ka eesti lastele.
Sellega seoses otsib Tuletorn Fond SA oma
meeskonda kasvatusperesid.
Töö kirjeldus. Otsime kasvatajaid, kes on valmis
pakkuma eesti lastele ja noortele turvalist
kasvukeskkonda oma kodus. Kasvataja ja laps
elavad kokkulepitud ajaperioodil (vahemikus 6-24
kuud) koos ühe katuse all, kus kasvataja rolliks on
pakkuda oma kasvandikule toimivate suhete ja
pereelu mudelit ning suunata teda sobivama
käitumise poole. Kasvataja teeb ühelt poolt kõike
seda, mida teeb lapsevanem: toetab tema
kooliskäimist (suunab kooli, õppima), toidab,
aitab
murede
kaasab
kodustesse
puhul,
vaba
toimingutesse ning
aja tegevustesse; teisalt
seab piirid ja rakendab
teadlikult
aga
kasvatusvõtteid probleemkohtade lahendamiseks.
Nõudmised kandidaadile
− Vähemalt keskharidus
−Paindlik, hea konflikti talumise võimega ning
eneses ja oma eesmärkides kindel
Elukoht
maal (soovitavalt oma majas, talus)
−
− Soov töötada kodus, oma igapäeva tegemiste

−

kõrval

Soov pakkuda kaitstud ja toetatud kasvu-ja
elukohta lapsele või noorukile, kes vajab
erinevatel põhjustel keskonna muutust.
Kasuks tuleb pedagoogiline või sotsiaaltöö alane
haridus, varasem kokkupuude pedagoogilise või
sotsiaaltööga.
Pakume võimalust töötada oma kodus. Võimalust
pakkuda turvatunnet ja sooje inimsuhteid nendele,
kes seda enim vajavad. Tööga toimetulemiseks

KOP infopäev toimub 15.septembril

Tallinnas
Kohaliku omaalgatuse programmist toetuse
taotlemise
on
sügisene tähtaeg
peagi

saabumas
taotlused

–

1.oktoober kell 16 peavad
Harju
olema
laekunud

Maavalitsusele.
Kohaliku arengu ja kogukondade elujõulisuse
tugevdamisele suunatud programmist saavad
toetust taotleda avalikes huvides tegutsevad
piirkondlikud ühendused, nt küla-, alevikuvõi asumiseltsid. Programmi viiakse ellu kahe
meetme kaudu, millest kogukonna areng
soodustab
eelkõige
ühistegevusi
ja

piirkondlikku koostööd, elukeskkonna ja
kogukonnateenuste arendamise meede aga
võimaldab tagada avalike objektide ja
teenuste olemasolu ja kättesaadavuse.
Harju Maavalitsus, Harju Ettevõtlus- ja
ning
Arenduskeskus
(HEAK)
Kodanikuühiskonna Sihtkapital korraldavad
infopäeva kohaliku omaalgatuse programmist
taotlejatele
esmaspäeval,
15.septembril
algusega kell 13 Omavalitsusmajas Tallinnas,
aadressil Sirge 2.
Infopäeval tutvustatakse programmi nõudeid
ning taotluste koostamise ja esitamise
protsessi. Alates kella 15st on kohapeal
võimalik

arutada

oma

ideed

või

saada
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vastused konkreetsetele küsimustele HEAKi
konsultantidelt või Harju Maavalitsuse KOP

Alates
septembrist saab näha, kuidas
päästeõppe esimene aasta sujub ning kui

kontaktisikutelt.

innukalt õpilased osalevad.

Infopäeval osalemine on tasuta eelneval
registreerimisel kuni 10. septembrini HEAKi
veebilehe

kaudu

(www.heak.ee/5210).

Täpsustava info saamiseks võib pöörduda
HEAKi mittetulundusühenduste konsultandi
Lianne Teder poole (lianne@heak.ee, 65
66 522).
Kohaliku omaalgatuse programmi 2014.a
taotlemiseks
programmdokument
ning
vajalikud
vormid
on
kättesaadavad

Kodanikuühiskonna Sihtkapitali veebilehelt
www.kysk.ee.
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Päästeseltsi poolt on edasi anda mõned teated

ja tänuavaldused

Esiteks teade selle kohta, et alates käesolevast
õppeaastast on kavas Aegviidu Kooli 8.
klassi õpilastele tutvustada päästealaseid

Teiseks täname Nelijärve Puhkekeskust ja
Reet Purret seltsi tegevuse 1000 euroga
toetamise eest. Selle raha eest remonditi seltsi
hoones asuva kooli puutööruumi puhke- ja

riietusruum. Peale elektri- ja veesüsteemi
paigaldamist võib ruumi sisse kolida. Kellel
on soovi seltsi tegevust sarnaselt Nelijärve
perenaisega toetada, võivad seda teha kandes
sobiva

summa

seltsi

EE712200221040556801
Kolmandaks anname teada, et Kohaliku
Omaalgatuse Projektist ( Meede 1 Kogukonna
toetati päästeseltsile järelhaagise
areng)
ostmist 2000 euroga. Oma käru kasutamine

lihtsustab hoone remonditööde korraldamist,
lasteürituste läbiviimist ning päästetöödeks
vajaliku tehnika transporti sündmuskohale.
Tänud toetajatele.
Parimat

teadmisi. Programmi eesmärk on see, et kõik

Ants Raava

meie kooli lõpetanud õpilased oleksid
„omandanud
ametnikekeeles
öelduna
tuleohutuse, veeohutuse -ja esmaabi andmise

Aegviidu Päästeseltsi juhatuse liige

baasteadmised“.
Lihtsamalt öelduna on
eesmärk see, et kõik meie kooli lõpetanud
õpilased säilitaksid ohusituatsioonis selge pea

arvele

Võtke kaaslane ühes ja tulge Tartusse
seenioride päevale „Kuldne Sügis!
Apotheka

koos

paljude

heade

ning oskaks abi saabumiseni ise tegutseda.

koostööpartneritega kutsub Teid laupäeval,
20. septembril kell 10 Tartusse seenioride
päevale „Kuldne sügis“.

Mõtte on heaks kiitnud kooli juhtkond ja
hoolekogu. Õppimine saab olema praktiline,
ehk siis ei maksa imestada, kui järgmisel

Esimest korda Mart Reiniku Koolis (Tartu,
Riia tn 25) toimuv huvitavaid toimetusi täis
päev on mõeldud kõigile, kes soovivad

kevadel näiteks kaheksandike meeskond
kuskil kustutamist harjutab. Seltsi poolt veab
projekti Reet Kanger. Loenguid peavad ja
praktilisi harjutusi juhendavad kas seltsi

kuulata

liikmed või, kui teadmisi oskusi napib, siis

kaugemalt kutsutud päästjad.

põnevaid loenguid ja mõtteid,
talletada nõuandeid, tutvuda just selleks
päevaks mõeldud pakkumistega ning osa
võtta mitme töötoa tegemistest.
ja
„Ootame
üritusele
aktiivseid
inimesi,
rõõmsameelseid
kes
on
uudishimulikud, soovivad ammutada uusi
teadmisi ning viia koju nii häid ideid kui
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tunde, et päev läks korda,“ sõnas Apotheka
juht Marika Pensa.
Pärast Tartu linnapea Urmas Klaasi
tervituskõnet räägivad päeva esimeses
paneelis tervise hoidmisest ja toitumisest
doktor Kai Saks, proviisor Kristiina Sepp ning
meditsiinilise biokeemia professor Mihkel
Zilmer. „Kuldse sügise“ teises osas võtavad
sõna psühholoog Jörgen Matsi, kes annab
soovitusi, kuidas vaimu sügisel ärksana hoida
ja füsioterapeut Kristi Tiimann, kes nõustab,
kuidas lihtsalt ja soodsalt liikuda ja oma
tervise eest hoolitseda.
Meelelahutuslikuma poole pealt räägib oma
tegemistest näitleja Anne Veesaar, nõu
annavad Tartu Kaubamaja moenõustajad ning
Juhani Puukooli aiandusspetsialistid. Mõistagi
on oodata ka üllatusi, näiteks lõpetab päeva

meeleoluka muusikaga armastatud laulja.
Kogu päeva ootavad külalisi suurest saalis
infoletid, müügikioskid
väljas ka
ja
spetsiaalselt selleks päevaks välja nuputatud
tegevused. Et päev on pikk, aitab kõhtu täita
Felix. Väheoluline pole seegi, et kogu päev on
külalistele tasuta.
„Tartu ja lähemate valdade elanikud saavad
kindlasti ka omaette sõidu ette võtta, kuid

kaugemalt tulejatel soovitan seltskond kokku
koguda ja üheskoos rõõmsalt kohale tulla,“
rääkis Pensa. „Päevakava on tõepoolest tihe ja
huvitav, samuti leiab tegevust peasaalist
väljas. Olen kindel, et pärast on
kõigil
küllaga muljeid, mida koduteel jagada,“ lisas
ta.

Nii et võtke seltskond kaasa ja tulge veetke
Tartu linnas üks mõnus päev, mis annab ka
küllaga teadmisi, mida eelolevasse sügisesse
kaasa võtta.

Kevad on möödas ja sügis juba kuulutab end!
Jaanuari vallalehes Aegviidu Aeg avaldasin
üleskutse meie koolipoistele (ja õpetajaile)
lindudele pesakastide meisterdamiseks ning
ülespanemiseks (vanad on lagunenud ja maha
kukkunud). Oleks tore teada, kuidas seda
üleskutset
vastu
võeti
ja kui palju
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linnumajakesi

on

valmistatud

ning

üles

pandud.

Siinkohal palju tänu kõigile tegijaile!
Hilda Tammer

Pangabuss
Kõik oma rahaasjad saate korda ajada Pangabussis!

Pangabussi peatused:
Aegviidu

III kvartalis

koolimaja juures
kell 13.00-14,00

10. ja 24. septembril

mõisa

juures

12. septembril

kell 9.00-10.00

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

Tutvuge Pangabussisõiduplaani ning
finantsteenuste tingimustega aadressil
www.swedbank.ee. Lisainfot Pangabussi
teenuste, kellaaegade japeatuste kohta
saate 24h telefonilt 6 310 310.

Õendusabi osutamine alates 1.juulist 2014
Käesoleva aasta kevadel viis haigekassa läbi
lepingupartnerite
valiku
õendusabis
(varasema nimetusega hooldusravi).
Juuni alguses kinnitas haigekassa juhatus
koduõendusteenuse (sh vähihaigete kodune
toetusravi) ning statsionaarse õendusabi
lepingupartnerite valiku tulemused. Uus

SEPTEMBER 2014
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algab

1.

juulist 2014.

Haigekassa tellib õendusabi teenuseid nagu
haiglavõrgu
arengukava
varasemaltki
haiglatelt ning valikupartneritelt.
Nende valikupartneritega, kellega õendusabi
leping

lõpeb,

sõlmitakse

vajadusel

lepingupikendus.
Lepingupikendusega
tagatakse seisuga 30.06.2014 ravijärjekorras
või
ravil
olevatele
patsientidele
õendusteenuse jätkamine senise teenuse
osutaja juures vajadusel kuni selle aasta
Seega ei pea ükski kindlustatu
muretsema, et vajalik ravi jääb konkursil
mittevalituks osutunud teenuseosutaja juures
pooleli või ei toimu kokkulepitud ajal.
Edaspidi on perearstidel ja kindlustatul

lõpuni.

võimalik leida teenuseosutaja haigekassa
lepingupartnerite seast (nii haiglavõrgu
arengukava haiglad kui valikupartnerid). Nii

3) külastatud (koos õpetajaga) kahte vanuritjuubilari,
4) istutud koos lauljatega õpetaja Tõnu
ja
organisti
Linnasmäe
ka
Eve

sünnipäevalauas,
5) mõned koguduse liikmed käisid koos
rahvamaja

ekskursioonil

isetegevuslastega

Setumaal,
6) tänu koguduse liikmetele (Koidu, Liia
Jürisoo, Tiiu Rütman, Tiiu Antov, Kaie,
Vilma, Helgi Hollo, Janika, Jüri, Pärtel jt)
värviti kogudusemaja

koristustöid ning
seespool maja.

aed

ja tehti

kaevamisi

Üleskutse :
lauluansambel „Anu”
ridadesse uusi lauljaid,
-

muid

väljas- ja

kutsub

oma

Info koguduse töötegijailt,
organistilt-lauluõpetajalt Evelt
–

(tel.56911445)

koduõendusteenuse
kui
statsionaarse
õendusabiteenuse saamiseks peab olema
perearsti või muu eriarsti suunamine.

Tiiu Rütman

Saatekiri antakse meditsiiniliste näidustuste
olemasolul.
Loetelu
õendusabi
haigekassa
lepingupartneritest
ja infot õendusabi
haigekassa kodulehelt.
teenustest leiab

Lisateavet lepingupartnerite kohta saab ka
haigekassa infotelefonilt 16 363.
EELK Aegviidu Koguduse teated
SILMADE KONTROLL

Jumalateenistused septembri kuus:
07.september kell 14.00
14.september kell 14.00
21.september kell 14.00

12.septembril tulevad Aegviitu külalised
Ylivieska kogudusest: koguduse õpetaja ja
8 koguduse liiget. Majutus kodudes.
EELK Aegviidu Kogudus
Suviseid sündmusi meie kirikuelus sel
aastal:
1) kolme koguduse liikmete palvepäev,
2) kiriku lahtiste uste päevad,

-

SILMARÕHU MÕÕTMINE
PRILLIDE MÜÜK
PRILLIDE PISIREMONT
OPTILISED PÄIKESEPRILLID
12. september 2014. a

KELLA 10.00-st
AEGVIIDU RAHVAMAJAS
Silmade kontroll maksab 10 eurot
Prillitellijale on kontroll TASUTA

Vastuvõtule on vajalik etteregistreerimine
INFO ja etteregistreerimine
telefonil 5219014
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ÕNNITLUSED
German Jadrihhinski
25.12.1932 07.08.2014

Soovime kooliperele
jõudu ja jaksu,

–

huvitavaid mõtteid ja
tegusaid tegemisi uueks
õppeaastaks!

Udo Algma
28.04.1930

Vallavalitsus

Aeg pikendab aastate säravat keed,
mida uhkena kanda võid õlul.
Olgu rõõmu su päevis, mis ootamas
ees,igas sammus oma mõte ja võlu.

Õnnitleme septembrikuu
sünnipäevalapsi

89 Elmar Ravalepik
74 Ivo Rist

26.09.1925
5.09.1940

70 Sergei Lepik
45 Tanel Rütman
40 Peep Aitsar
35 Deniss Tarassov

2.09.1944
24.09.1969
4.09.1974

20 Martin Bon
85
80
77
75

8.09.1979
21.09.1994

Endla Ohaka
Õie Suuressaar
Juta Pent

3.09.1929
6.09.1934
12.09.1937

Jevgenija Velitško
75 Tulvi Herem
74 Silvi-Siret Ess
72 Kaie Alliin
72 Anne Krimm
55 Anne Nõmmsalu
55 Marje Ott

18.09.1939
21.09.1939

Õnnitleme juubilare

Lia Lõugas

Marko Meidla

Õnne ja tervist neile!
Aegviidu Kogudus

11.09.1940
1.09.1942
24.09.1942

20.09.1959
23.09.1959

–

15.08.2014

Aegviidu Vallavolikogu ja Vallavalitsus
mälestavad valla aukodanik

ELLI TOOMVAP´i
ja avaldavad kaastunnet lähedastele

Ainult siis oleme õnnelikud, kui me
mõistame oma osa elus,
olgu see siis kui tagasihoidlik tahes.
Ainult siis võime elada rahus ja surra rahus.

Sest see, mis annab elule mõtte, annab mõtte
ka surmale.
/Antoine de Saint-Exupêry/

Mälestame kauaaegset rahvatantsujuhti

ELLI TOOMVAP´i
Endised rahvatantsijad

Avaldame sügavat kaastunnet
Anu Koppelileabikaasa surma
puhul.
Töökaaslased Nelijärve
Puhkekeskusest.
Hotell Stroomi AS

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

SEPTEMBER 2014

AEGVIIDU AEG 11
-

-

