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Isadepäev Kivi-Vigala Lasteaias 
 

 
Isad käisid lasteaias mängimas 
 
7. novembril tähistasime Kivi Vigala lasteaias 
isadepäeva. Hommikul kümnest olid majja oodatud 
isad ja vanaisad, et lastega mängida. Need isad, kes 
leidsid aega tulla lasteaeda mängima, said mänguisa 
vist kuhjaga täis.  
Õhtupoolikul oodati juba kohale ka neid isasid, kes 
päeval siiski tulla ei saanud. Esimene ettevõtmine, 
mis tuli ära teha, oli küpsisetordi tegemine koos 
lastega. Abivahendid olid kõik valmis pandud, jäi üle 
ainult kasutada oma kokakunsti ja fantaasiat. Ühise 
tööga valmis 2 torti, mis hiljem ka ära söödi. Vahepeal 
oli isadele antud puhkepaus, mille sisustasid lapsed.  
Taheti ju üle anda omavalmistatud võtmehoidjad ja ka 
laulda ning luuletusi lugeda. Selgeks oli ju õpitud nii 
palju ilusaid etteasteid. Seejärel pandi proovile isade 
nupukus. Toimus viktoriin, milles lõid kaasa kõik isad. 
Küsimusi küsiti väga erinevate valdkondade kohta ja 
vastuseid saime ka väga andekaid.  

 
Pärast viktoriini oli vaja jällegi pea tööle panna, sest 
niikaua kuni punkte kokku loeti, tuli isadel nuputada, 
kuidas päris tavalisest postkaardist läbi “pugeda”. 
Võttis aega, mis võttis, aga hakkama saadi ka 
sellega.  
Seejärel said isad ka oma musikaalsust näidata 
mängus “Tähed muusikas”. Nii fantastilisi isasid kui 
meie lastel, pole vist küll kuskil mujal! Mäng oli nii 
haarav ja lõbus, et kaasa elasid nii lapsed kui ka 
mõned emad, kes olid tulnud kaema, millega isad 
lasteaias tegelevad.  
Igatahes suured, suured tänud kõigile, kes hea tuju 
tuppa tõid ja maja rõkkama panid! 
Nagu ütles salmgi:  
“Isal nii vähe on aega, 
isal nii palju on tööd…” 
Meie lastel on väga vedanud: ka vähese aja ja suure 
töö kõrvalt on leitud aega lastele! 
 

Kivi-Vigala lasteaed 
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 Alkoholismist ja narkomaaniast ning 

sellest kui lahedad võivad noored olla  
 
Sügisesel koolivaheajal toimus Kivi-Vigala põhikoolis 
kolmepäevane üritus – Koolidevaheline koostööprojekt 
alkoholismi ja narkomaania ennetamiseks – “Vali Elu!”. 
Tegemist oli Vigala ja Kiviõli I Keskkooli 9.klassi 
õpilastele suunatud üritusega. Võib ju küsida, kas sellise 
15-aastastele mõeldud ennetustööga nagu hiljaks pole 
jäädud? Skeptikutele vastaks nii - parem hilja kui üldse 
mitte kunagi. Loomulikult ei lootnud me, et 
kolmeaastase s taaþiga suitsetaja või alkoholi jooja 
lõpetaks mõnuainete tarbimise kohe peale loengute 
läbiviimist. Unistada ju võib! Eesmärgiks oli noori 
aktiivselt kuulama ja rääkima kaasata. Kui keegi neist 
hiljem viitsib kuuldu ja nähtu üle järele mõelda, julgeb 
teinekord sõna sekka öelda, oskab oma seisukohti 
väljendada ja kaitsta, on vähemalt mingi edusamm 
saavutatud.  
Meil, vanemal generatsioonil, on ju hea tänitada, et see, 
mida noored tänapäeval teevad, on vale ja halb. Me 
lähtume ju endi noorusaegade kogemustest! Teame, et 
omal ajal keskkooli nurgatagustest õllesõpradest ei 
saanudki tõelisi sõpru ja olulised on vaid need 
väärtused, mida ise oleme loonud. Aga kuidas seda 
selgitada tänasele varaküpsenud noorele nii, et ta ka 
KUULEKS? Rasked ning keerulised küsimused ja veelgi 
raskem neile vastata.  
Aga nüüd pisut lähemalt toimunud üritusest.  
Esimese päeva pealelõunal saabusid külalised Ida-
Virumaalt. Tore ja aktiivne seltskond, kes koheselt kiitsid 
Kivi-Vigala koolimaja (ilus, hea, armas, mõnus, jne). 
Kuna külaliste osakaal oli suurem, seisid meie noored 
kaitseasendis ja põrnitsesid tulnukaid. Minu kui 
projektijuhi hirm – kas nii hakkabki olema? Esimene 
sigin-sagin möödas, võeti ringi ja igaüks pidi ennast 
tutvustama nimepidi ja mõne linnu või loomana. See oli 
esimene kord, kus tundsin, et jää veel ei sula, aga juba 
praguneb. Hiljem veedeti aega segavõistkondades 
sportides ja ühiselt erinevaid lauamänge mängides. 
Õhtu edenedes saadi esialgsest tõrksusest üle ning 
tekkisid esimesed sega juturingid. Ahaa, vist hakkas jää 
sulama! Väljakuulutatud öörahu ei saabunud loomulikult 
siis, kui see välja kuulutati, mõned eriti rahutud hinged 
püsisid ärkvel varaste hommikutundideni.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ja nii see kõik algas… 

Mulle ei lähe korda teiste arvamus - jah 
 
Aga hommiku saabudes oli jää läinud...! Ühtse unise 
mesilasperena sumiseti üles ja jagati eelmise päeva 
muljeid. Enam polnud vahet,  kas oled Vigalast või 
Kiviõlist. Tore oli vaadata, kuidas eelmise õhtu aktiivsed 
noored mitte eriti vapralt hommikul tegutsema hakkasid. 
Ees ootasid ju põhiloengud ning rühmatööd. 
Külalislektor Viljandimaalt, Kuido Ernits, viis läbi 
loenguid kahele noortegrupile eraldi. Tema enda sõnade 
järgi oli tema eesmärgiks noori kaasa rääkima ja 
mõtlema panna, mitte näppu viibutada ja öelda - ai-ai 
see on paha ja pähh. Samas ta elustas oma loengut 
näidetega.  
Kuna tegijal juhtub nii mõndagi, ei saanud meiegi läbi 
ilma väikeste viperusteta – päev enne üritust haigestus 
teine lektor ning tema aja pidi ka täitma Kuido. On tore, 
et veel leidub häid ja vastutulelikke inimesi. 
Päeva lõpuks olid noored üsna väsinud, kuid ees ootas 
veel disko! Noored ise hankisid eelnevalt muusika, 
pidasid läbirääkimisi direktoriga ning viisid läbi ka õhtuse 
ürituse. Korraks jäi tunne, et diskoreid oli rohkemgi kui 
tantsijaid. Kuid rahulolevate nägude osakaal võis 
küündida pea 100%. Seekord oli Une-Mati heldem - 
peale tema külaskäiku saabus rahu ja vaikus ka eelmise 
öö rahututele hingedele.  
Viimasel, kolmandal päeval, külastati Vana-Vigala 
Tehnika- ja Teeninduskooli, uuriti ümbrust. Valmisid 
noorteplakatid “Vali Elu!”, mida huvilised said hiljem Kivi-
Vigala põhikooli seintelt uudistamas käia.  
Kokkuvõtteid tehes jäi kõlama üleüldine rahulolev 
mõmin. Oldi õnnelikud uute tutvuste ja sõprade, ühiselt 
veedetud naljade ning lolluste üle. Tegelikult, kui ausalt 
kõik ära rääkida, siis tahtsid Vigala noored võimalikult 
kiiresti Kiviõli omadele külla sõita ja käskisid minul 
kähku mingi uus projekt valmis mõelda! Sama mõtte jäi 
kõlama ka Kiviõli poolt.  
Kogu see üritus oleks ilma noorte endi huvi ning 
aktiivsuseta jäänud nigelaks. Andke noortele vaid 
võimalus ja nad tulevad kaasa ning korraldavad 
fantastilisi asju!  
Täname kõiki, kes meile vastu tulid ning meid toetasid, 
eelkõige Tervise Arengu Instituuti, kelle 
projektitoetuseta (8702 krooni) poleks seda ettevõtmist 
toimunud.  

Elle Altmets – projekti “Vali Elu!” juht  
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 Isadepäev Kivi-Vigala Põhikoolis 

 
Tihti on nii, et argipäevasaginas unustame me ära 
lihtsad asjad, sest need tunduvad meile 
iseenesestmõistetavana. Unustame tänada endale 
kalleid inimesi ja öelda neile, kui palju me neist tegelikult 
hoolime…  
7. novembril kutsusid Kivi-Vigala Põhikooli õpilased oma 
isad, vanaisad, onud, vennad ja lähedased Kivi-Vigala 
Rahvamajja kuulama-vaatama enda esinemist.  
Eeskava oli ligi poolteist tundi pikk, kuid kuna laste 
esinemine oli südamlik ja siiras, siis möödus aeg 
märkamatult.  
Lauludest selgus, et isad ei karda siin maailmas mitte 
midagi peale laste kisa ja näiteringi õpilased tõestasid, 
et on olemas isasid, kes ei oska küll laste kingapaelu 
siduda, aga kõige muuga saavad väga hästi hakkama. 
Eeskava lõpus tulid ka isad lastega tantsupõrandale ja 
paaride vahetusega said mõned isad omavahelgi tantsu 
vihtuda.  
Tore oli näha, et nii palju vanemaid oli leidnud aega tulla 
üritusele ja mis võiks olla veel toredam, kui esineda 
publikut täis saalile!  
Peale eeskava jätkus tantsuõhtu vanematele Külli Oviiri 
muusika saatel.  
 

Halloween Kivi-Vigala Põhikoolis 
 
Kivi-Vigala Põhikool jõudis Halloween sel aastal pisut 
enne õiget aega. 24. oktoobril, I veerandi viimasel 
päeval kehastus Kivi-Vigala Põhikool õhtuseks 
õuduseks. VIII ja IX klassi õpilased ootasid külla Haimre 
Põhikooli, Valgu Põhikooli ja Vana-Vigala Põhikooli VIII 
ja IX klasse, et ühiselt pidada tõeline Halloweeni õhtu. 
Üritus algas meie õpilastele juba mõni tund varem 
koolimaja “dekoreerimise” ja iseenese 
kostümeerimisega.    Koolimajas    lebas    üksik    “laip”, 

 
ämblikuvõrgune riietehoid, laua “kaunistuseks” 
mõningad pealuud ja säärekondid, valgust andsid 
kõrvitsalaternad jne. Kostümeeritult olid kohal erinevad 
ebasurnud ja kirjeldamatud kollid  kostüümid olid 
äärmiselt tähelepanuväärsed! Kahjuks olid küllasõitnud 
koolide õpilased pidanud liiga suureks vaevaks endid 
maskeerida ning seetõttu ei olnud päris ühtset 
atmosfääri, kuid õnneks ei lasknud keegi end sellest 
häirida ja üritus algas hoogsalt. Õhtu sisustati 
mitmesuguste võistlusmängudega, mille märksõnadeks 
olid kirst, küünal, kõrvits, pealuu; ühise õudusliku 
sööminguga ja lõpuks diskoga. 
Aitäh Kivi-Vigala Põhikooli VIII ja IX klassi “kollidele”, 
kes kujundasid koolimaja miljöö ja fantastilistes 
kostüümides olles aitasid igati kaasa õhtu 
kordaminekule! 

Ilona Noor 
Kivi-Vigala Põhikooli huvijuht 

Tegemisi ja sündmusi Vigala koguduses 
 
Vigala koguduses on toimunud viimasel ajal peale tavalise 
pühapäevase jumalateenistuse ka rida kohtumisi ja 
kontserte sõpruskogudustega. 
 
Oktoobris käis kogudusel külas Soome Koski koguduse 
segakoor. Toimus rida ühiseid vestlusringe. Koos külastati 
Sillaotsa talumuuseumi. Koori liikmed ööbisid peredes. 
Kirikus toimus koori kontsert. Mõned laulud lauldi koos 
meie koguduse segakooriga. 
 
16. novembril käis kogudusel külas Nõmme Rahu 
koguduse segakoor. Koor teenis kaasa pühapäevasel 
jumalateenistusel. Pärast teenistust toimus ühine kohvilaud 
Vigala koguduse liikmetega. 
 
Siinjuures tahan tänada Vigala koguduse uut hingekarjast 
Kristiinat, kes puhus uuesti hinge sisse vahepeal 
varjusurmas olnud koguduse koorile ja leidis uue andeka 
koorijuhi Kristeli, kes on koorile lühikese ajaga selgeks 
õpetanud palju ilusaid laule. 
 

Uljam Kuusla 
 

Nike Cup 2003-2004 
 
Novembri keskel mängiti taas Rapla maakonnas c-klassi 
korvpalli turniiri “Nike Cup 2003-2004“ piirkonna võistlust. 
Taas osales ka Kivi-Vigala Põhikool.  
Eelmisel aastal saavutasime üle vabariigi kokkuvõttes teise 
koha. Sellel aastal oli turniiri korraldus muutunud ja paljuski 
luges edasipääsus loos. Võistkonnad olid jaotatud 
kolmestesse alagruppidesse, kus nelja parema hulka sai 
ainult võitja. Kivi-Vigala Põhikool kaotaski alagrupi 
esimeses mängus Märjamaa I võistkonnale. Alagrupi 
teises mängus võideti aga Märjamaa II võistkonda ja nii oli 
võimalus mängida kohtadele 5-8. Finaalturniiril tuli loosiga 
kohe vastamisi minna alati tugeva Kaiu Põhikooliga. Mäng 
kaotati kahjuks 1-punktiga. Nii kadus võimalus võita see 
turniir põhikoolide arvestuses. Järgnevas mängus näitasid 
poisid küll ilusat tegutsemist ja võitsid Juuru Gümnaasiumit 
rohkem kui viiekümne punktiga. Juuru oli eelnevalt 
kaotanud tasavägises heitluses Vana-Vigalale vaid paari 
punktiga. Nii saavutaski Kivi-Vigala Põhikool sellel aastal 
üldkokkuvõttes seitsmenda koha ja põhikoolide arvestuses 
kolmanda koha. Kahjuks jäi selleks korraks hingele 
kripeldama napp kaotus Kaiule. Aga ehk järgmisel aastal 
läheb taas paremini.  

Marko Kreuz 
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 Vigala Vallavalitsuses ja volikogus 

 
Vigala vallavalitsuses:  

05.11.2003.a. istungil: 
- otsustati määrata kompensatsioon 

õigusvastaselt võõrandatud vara eest ühele 
õigustatud subjektile 

- muudeti Vigala Vallavalitsuse korraldust 
nr.138 28.05.2003 “Maa ostueesõigusega 
erastamine” 

- otsustati jagada üks kinnistu kaheks kinnistuks 
- otsustati väljastada kasutusluba ühele 

ehitisele 
- määrati hooldaja ühele abivajajale 
- sotsialltoetusteks eraldati 2050 krooni 
- arutusel oli Illaste turbaraba keskkonnamõjude 

hindamine 
12.11.2003.a. istungil: 
- otsustati tagastada maa ühele õigustatud 

subjektile 
- otsustati jagada üks kinnistu kaheks kinnistuks 
- kinnitati 05.11.2003 toimunud eluruumide ja 

mitteeluruumide enampakkumise tulemused 
- sotsiaaltoetusteks eraldati 500 krooni. 
19.11.2003.a. istungil: 
- otsustati tagastada maa ühele õigustatud 

subjektile 

- kehtestati eelarveliste hariduskulu vahendite 4 
kuu jaotus 

- esitati Raplamaa Keskkonnateenistusele 
seisukoht Illaste turbamaardla 
keskkonnamõjude hindamise aruande ja 
kaevandamisloa väljaandmise osas 

- otsustati väljastada kasutusluba ühele 
ehitisele 

 
Vigala Vallavolikogus: 

31.10.2003.a. istungil: 
- kinnitati Vigala valla 2003.aasta lisaeelarve 
- kinnitati Vigala valla 2003.a. eelarve 

muudatused 
- otsustati kinnitada valla territooriumil 

asuvatele erastatavatele ja tagastatavatele 
maadele katastriüksuse sihtotstarbed 

- kinnitati “Sotsiaaltoetuste määramise ja 
maksmise kord Vigala vallas” 

- muudeti Vigala Vallavolikogu otsust nr. 1 
31.01.2003 “Vigala Tervisekeskuse vara 
tasuta kasutusse andmine” 

- nimetati Eesti Maaomavalitsuste Liidu 
Maapäevale Vigala valla esindajateks Enn 
Roosi ja Priit Kärsna ning nende asendajateks 
Helbe Kliss ja Reemet Kasekamp  

 

Kordusenampakkumine 
 
Vigala Vallavalitsus müüb 12.12.2003 kell 14.00 
Vigala vallamajas avalikul kirjalikul 
kordusenampakkumisel eluruumid Vigala vallas 
Kivi-Vigala ja Tõnumaa külas . 
1. Korterid Kivi–Vigala külas 
1.1 elamu nr 3 krt 2, 3-toaline, üldpind 57,8 m², 

alghind 6420 kr, asustatud eluruumid 
1.2 elamu nr 3 krt 5, 2-toaline, üldpind 48,4 m², 

alghind 5380 kr, asustatud eluruumid 
1.3 elamu nr 3 krt 9, 3-toaline, üldpind 58,0 m², 

alghind 6440 kr, asustatud eluruumid 
1.4 elamu nr 3 krt 11, 3-toaline, üldpind 58,8 m², 

alghind  6440 kr, asustatud eluruumid 
1.5 elamu nr 4 krt 2, 3-toaline, üldpind 

66,4m²,alghind  7380 kr, asustatud eluruumid 
1.6 elamu nr 4 krt 4, 3-toaline, üldpind 68,3 m², 

alghind 7590 kr, asustatud eluruumid 
1.7 elamu nr 4 krt 6, 3-toaline, üldpind 68,3 m², 

alghind 7590 kr, asustatud eluruumid 
1.8 elamu nr 4 krt 9, 4-toaline, üldpind 77,9 m², 

alghind 8650 kr, asustatud eluruumid 
1.9 elamu nr 4 krt 11, 4-toaline, üldpind 77,9 m² 

,alghind 8650 kr, asustatud eluruumid 
1.10 elamu nr 4 krt 12,5-toaline, üldpind 91,2 m², 

alghind 10130 kr, asustamata eluruumid 
1.11 elamu nr 6 krt 5,5-toaline, üldpind 88,0 m², 

alghind 13730 kr, asustatud eluruumid 
2. Korterid Tõnumaa külas 
2.1  endine vallamaja krt 2, 2-toaline üldpind 100 m², 

alghind 4500 kr, asustamata eluruumid 

2.2  endine vallamaja krt 3, 5-toaline üldpind 105,1 
m², alghind 4730 kr, asustatud eluruumid 

 
Pakkumiste esitamiste tähtaeg on 11.12.2003 kell 
15.00. Pakkumised esitada kinnises ümbrikus 
aadressil: Vigala Vallavalitsus, Kivi-Vigala side, 78001 
Raplamaa märksõna “ Enampakkumine”. 
Eluruumi müügi vormistamisega seotud kulutused 
kannab ostja. Tagatisraha 10% alghinnast ja 
osavõtutasu 100 kr kanda arveldusarvele 
10802004562004 Eesti Ühispank. 

Vigala Vallavalitsus müüb 12.12.2003 kell 15.00 
Vigala vallamajas avalikul suulisel 
enampakkumisel Üti majavalduse Araste külas 
(elamu koos majapidamisruumidega üp 123,9 m², ait 
üp 22,1 m², ja küün üp 68,9 m² ). Alghinnaga 15120.- 
krooni 
Eluruumi müügi vormistamisega seotud kulutused 
kannab ostja. Tagatisraha 10% alghinnast ja 
osavõtutasu 100 kr kanda arveldusarvele 
10802004562004 Eesti Ühispank hiljemalt üks tund 
enne enampakkumise algust. Ostuhind tuleb tasuda 
täies ulatuses 14 päeva jooksul arvates 
enampakkumise tulemuste kinnitamisele järgnevast 
päevast. Müügileping tuleb sõlmida kahe kuu jooksul 
arvates enampakkumise tulemuste kinnitamisest, 
vastasel korral tulemused tühistatakse  ja tagatisraha 
ei tagastata. 
 
Täiendav info 048 92 286 majandusnõunik Risto 
Konnapere. 
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Sotsiaaltoetused 
 
Vigala Vallavolikogu määrusega nr. 18 31. oktoobril 2003.a. 
on kinnitatud “Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise 
kord Vigala vallas”. Sellega saab tutvuda: 
Vigala valla koduleheküljel  
http//www.vigala.ee/sotsiaaltoetused2003.pdf  
Vigala Vallavalitsuses  
ja raamatukogudes.  
Järgnevalt toome ära määrusest neljanda peatüki.  
 
IV Vigala valla eelarvest finantseeritavad 
sotsiaaltoetused 
 
11. Toetuse taotlemine ja maksmine 
11.1 Vigala valla eelarvest finantseeritavaid sotsiaaltoetusi 
makstakse isikutele ja perekondadele, kes on kantud 
Vigala valla elanike registrisse ja ühtlasi valla 
sotsiaalregistrisse. 
11.1.1 Isik kantakse valla sotsiaalregistrisse kui ta avaldab 
selleks soovi ja esitab sotsiaaltöötajale nii enda kui ka kõigi 
pereliikmete isikuandmed, andmed sotsiaalse seisundi ja 
sissetulekute kohta: 
• isikut tõendav dokument 
• kooli tõend või (üli)õpilaspilet 
• töötukaart 
• pensionitunnistus 
• VEK-i otsus 
• sissetulekuid tõendavad dokumendid  
11.1.2 Ettepanekuid abi vajava isiku või perekonna 
kandmiseks valla sotsiaalregistrisse võivad teha abi vajava 
isiku perekonnaliikmed, sugulased, tuttavad, 
sotsiaalkomisjoni liikmed, hooldustöötaja, perearst, 
klassijuhataja, konstaabel või muu ametiisik. 
11.2 Vigala valla eelarvest finantseeritavaid sotsiaaltoetusi, 
mis on sätestatud käesoleva korra punktides 1.4 – 1.8, 
makstakse isikutele, kes on üks aasta enne taotluse 
esitamist kantud Vigala valla elanike registrisse ja kelle 
alaline elukoht on Vigala valla haldusterritooriumil. 
11.3 Käesolevas peatükis loetletud Vigala valla eelarvest 
finantseeritavate sotsiaaltoetuste 
taotlemiseks tuleb esitada Vigala Vallavalitsusele: 
• põhjendatud avaldus, mis kuulub läbivaatamisele 

vallavalitsuse istungil ja vajadusel sotsiaalkomisjonis 
• kulutusi tõendavad dokumendid 
• toetuse väljamaksmise vajadust tõendavad muud 

dokumendid. 
11.4 Sünni-, koolitoidu- ja õpilaste töövihikute toetuse 
piirmäära kinnitab Vigala Vallavalitsus igaks eelarveaastaks 
peale eelarve kinnitamist. 
11.5 Pensionäride täiendava toetuse suuruse kinnitab 
Vigala Vallavalitsus iga aasta novembrikuu lõpuks 
eelarveliste sotsiaaltoetuste vahendite olemasolul. 
11.6 Vigala valla eelarvelistest vahenditest makstavaid 
sotsiaaltoetusi võib taotleda isik või perekond, kelle 
majanduslikku olukorda ei saa lahendada regulaarsete 
sissetulekute või teiste toetuste arvel. Toetust eraldatakse 
rahaliste vahendite olemasolul inimeste hädavajalike 
kulutuste osaliseks katmiseks. 
11.7 Toetust võivad taotleda : 
• üksi elavad abivajavad pensionärid 
• paljulapselised pered 
• üksikvanemad 
• puuetega inimesed 

• kinnipidamiskohast vabanenud 
• lastekodust tulevad lapsed 
• majanduslikult raskesse olukorda sattunud inimesed või 

perekonnad. 
11.8 Sotsiaaltöötajal on õigus vajadusel kontrollida taotluse 
põhjendatust, tehes selleks kodukülastusi ja nõudes välja 
täiendavaid dokumente. 
11.9 Sotsiaaltoetuste taotluste rahuldamise otsustab 
vallavalitsus sotsiaaltöötaja ettepanekuid ja vajadusel 
sotsiaalkomisjoni arvamust arvestades. 
11.10 Sotsiaaltoetused makstakse välja sularahas või 
ülekandega taotleja või tema poolt osutatud isiku 
pangaarvele. 
 
12. Sünnitoetus 
12.1 Sünnitoetust makstakse lisaks riiklikule sünnitoetusele 
iga Vigala vallas registreeritud sünni puhul vallavalitsuse 
poolt kehtestatud suuruses. 
12.2 Sünnitoetust makstakse ühele vanematest, kes on 
kantud Vigala valla elanike registrisse kui lapse 
sünnijärgseks elukohaks on registreeritud rahvastiku 
registris Vigala vald. 
12.3 Sünnitoetuse taotlemiseks esitab lapsevanem 
vallavalitsusele kirjaliku avalduse koos lapse 
sünnitunnistuse koopiaga enne lapse kolmekuuseks 
saamist.  
12.4 Vallasekretär vaatab sünnitoetuse taotlemiseks 
esitatud dokumendid läbi ning teeb otsuse toetuse 
määramise / mittemääramise kohta. Mittemääramise korral 
teatatakse taotlejale keeldumise põhjused hiljemalt kümne 
päeva jooksul taotluse esitamisest. 
12.5 Sünnitoetus makstakse välja sularahas või 
ülekandega taotleja pangaarvele. 
 
13. Matusetoetus 
13.1 Matusetoetust makstakse lisaks riiklikule 
matusetoetusele Vigala valla elanike registrisse kantud 
isiku surma korral matuse korraldajale surmatunnistuse ja 
põhjendatud avalduse esitamisel. 
13.2 Toetuse taotlus vaadatakse läbi ja Vigala Vallavalitsus 
teeb otsuse toetuse määramise / mittemääramise kohta 
hiljemalt kolme päeva jooksul taotluse esitamisest. 
13.2 Matusetoetus makstakse välja sularahas või 
ülekandega taotleja pangaarvele. 
 
14. Küttetoetus 
14.1 Küttetoetust makstakse üksi elavatele abivajavatele 
pensionäridele, kelle elukoht on registreeritud Vigala vallas. 
Küttetoetus on mõeldud eelkõige lastetutele vanuritele. 
14.2 Küttetoetust makstakse toetuse taotlejale põhjendatud 
avalduse alusel vallavalitsuse korraldusega üks kord aastas 
vallavalitsuse poolt kehtestatud piirmääras. 
14.3 Vallavalitsus võtab vastu otsuse toetuse määramise / 
mittemääramise kohta üldjuhul üks kord kuus kuu viimasel 
istungil.  
14.4 Küttetoetus makstakse välja sularahas või ülekandega 
taotleja pangaarvele. 
 
15. Abivahendi- ja ravimitoetus 
15.1 Abivahendi- ja ravimitoetust makstakse Vigala valla 
elanike registrisse kantud, puudega isikutele ja lastele. 
Toetus on mõeldud ravimite ostmiseks ning ortopeediliste 
ja invatehniliste abivahendite rentimiseks ja soetamiseks 
ning laste prillide (prilliklaaside) maksumuse osaliseks 
hüvitamiseks.  
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Toimus Lauatennise turniir 
 
22.novembril toimus Vana-Vigala Rahvamajas järjekordne 
lauatennise turniir. Seekord juba viies. Kohal olid ka nii 
öelda "vanad kalad", kes selgi aastal tublit taset näitasid. 
Kuid samas oli märgata nooremate mängijate aktiivset 
osavõttu. Kuna see turniir on juba omamoodi traditsiooniks 
muutunud, tahaks tänada kõiki, kes sellele ilusale üritusele 
alguse on sisse teinud. Kõige suuremad tänud lähevad 
muidugi ILMAR LUIGELE, keda võib julgesti Vigala valla 
lauatenniseisaks kutsuda. See, millise vitaalsuse ja lustiga 
Ilmar teisi mängima suunab, on fantastiline!  
Samuti tahaks tänada ka ÜLLE RANNIKUT ja MERIKE 
PILVE! Tänu nende aktiivsele sekkumisele ja 
pealekäimisele sai ka sellel aastal need võistlused läbi 
viidud. 
 
Lauatennise turniiri 2003.a. võitjad olid: 
 
Üldarvestus  
 Ramo Viibus  I  
 Meelis Pappe II  
 Ursel Veimann III 
 

Tüdrukud kuni 13  Tüdrukud 13-18 
 Angela Vodolaztšenko  I  Gerli Rannik I 
 Katrin Põlma II  Heli Käär II 
 Anzelika Vodlolaztšenko III  Eve Käär  III 
Poisid kuni 13  Poisid 13-18  
 Indrek Pilv I  Maigo Erit I 
 Raido Liitmäe II   Rauno Rego II 
 Ago Meister III   Ardo Arusaar III 
Mehed kuni 50 Mehed üle 50 
 Ramo Viibus I   Ilmar Luige I 
 Meelis Pappe II   Karla Rebane II 
 Tarmo Türk III 
Segapaaris mäng  
 Ülle Rannik, Meelis Pappe I 
 Gerli Rannik, Ilmar Luige II 
 Merike Pilv, Indrek Pilv III 
Paarismäng, mehed  
 Ramo Viibus, Tarmo Türk I 
 Meeelis Pappe, Ilmar Luige II 
 Maigo Erit, Urmo Sillakivi III 
 
Tublid olid veel: Veronika Vodolazt•enko, T homas Kolesov, 
Vladimir Vodolazt•enko, Kalle Käär, S ilver L iitmäe. 

 

Astra Põlma 

15.2 Abivahendi- ja ravimitoetust makstakse toetuse 
taotlejale vallavalitsuse korraldusega tegelike 
kuludokumentide alusel üks kord kuus, kuid aastas kokku 
mitte üle vallavalitsuse poolt kehtestatud ravimitoetuse 
piirsumma.  
15.3 Vallavalitsus võtab vastu otsuse toetuse määramise / 
mittemääramise kohta üldjuhul üks kord kuus kuu viimasel 
istungil. 
15.4 Abivahendi- ja ravimitoetus makstakse välja sularahas 
või ülekandega taotleja pangaarvele. 
 
16. Koolitoidu toetus 
16.1 Vigala valla põhikoolides toitlustatakse Vigala valla 
elanike registrisse kantud õpilasi tasuta. 
16.2 Koolitoidu toetust makstakse õppetöö perioodil Vigala 
Vallavolikogu poolt kinnitatud piirmäära ulatuses kõigile 
Vigala valla elanike registrisse kantud õpilastele, kes 
õpivad päevases õppevormis mujal põhikoolis, 
gümnaasiumis või kutseõppeasutuses. 
16.3 Toetust makstakse õpilastele kuni kolm aastat peale 
põhikooli lõpetamist. 
16.4 Toetuse taotlemiseks tuleb esitada vallavalitsusele 
avaldus ja koolitõend. 
16.5 Koolitoidu toetus makstakse ülekandega taotleja 
pangaarvele. 
 
17. Vältimatu abi toetus 
17.1 Vältimatu abi toetust makstakse Vigala valla elanike 
registrisse kantud isikule/perekonnale, kellel on tekkinud 
ajutised ületamatud materiaalsed raskused õnnetusjuhtum, 
tulekahi, vargus, pereliikme surm jne). 
17.2 Vältimatu abi toetust makstakse varem Vigala valla 
elanike registrisse kantud lastekodust saabuvatele ja 
vangist vabanenud isikutele esmaseks toimetulekuks. 
17.3 Punkt 17.2 alusel toetuse taotleja esitab 
vallavalitsusele: 
• avalduse 
• isikut tõendava dokumendi 
• vabastamisõiendi või 
• lastekodu toimiku 

17.4 Vältimatut toetust makstakse vallavalitsuse korralduse 
alusel sularahas või ülekandega pangaarvele.  
 
18. Pensionäride täiendav sotsiaaltoetus 
18.1 Toetust makstakse Vigala valla elanike registrisse 
kantud ja Vigala vallas alalist elukohta omavatele 
vanaduspensioni saavatele isikutele (v.a. ennetähtaegse 
vanaduspensioni ja töövõimetuspensioni saajad). 
18.2 Nimekiri toetuse väljamaksmiseks koostatakse 
1.novembri andmete seisuga. 
18.3 Toetuse saamiseks tuleb taotlejal esitada 
vormikohane avaldus koos pensionitunnistusega. 
18.4 Toetus makstakse välja vallavalitsuse korralduse 
alusel ajavahemikus 10.detsember kuni 31.detsember 
sularahas või ülekandega taotleja pangaarvele. 
 
19. Õpilaste sõidukulude toetus 
19.1 Toetust makstakse Vigala valla elanike registrisse 
kantud keskkoolide/gümnaasiumide päevase õppevormi 
õpilastele.  
19.2 Toetust makstakse õpilase alalisele elukohale 
lähimasse õppeasutusse ja tagasi alalisse elukohta 
sõiduks kuni neli edasi-tagasi sõitu kuus. 
19.3 Toetuse taotlemiseks tuleb õppeaasta alguses 
esitada vallavalitsusele avaldus ja koolitõend. 
19.4 Toetust makstakse õppetöö perioodil üks kord kuus 
(10.kuupäeval) esitatud sõidupiletite alusel. 
19.5 Toetust ei maksta neile õpilastele, kellele on 
ettenähtud tasuta sõidukaart. 
19.6 Toetus makstakse välja sularahas või ülekandega 
taotleja pangaarvele. 
 
20. Õpilaste töövihikute toetus 
20.1 Vigala valla põhikoolide õpilastele jagatakse vajalikud 
töövihikud tasuta. 
20.2 Mujal õppivatele õpilastele makstakse töövihikute 
toetust kuludokumendi alusel vallavalitsuse poolt 
kehtestatud piirmäära ulatuses. 
20.3 Toetus makstakse välja sularahas või ülekandega 
taotleja pangaarvele. 
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Lapsed, pange tähele! 
 
Jõulud on tulekul ja küllap oled ka Sina oma 
sussid välja otsinud ja emal-isal ikka hea laps 
püüdnud olla. Nõnda ka meie pisikesed 
Päkansonide päkatsid. Sellelgi aastal tahame teile 
perega külla tulla. Meie isa, Jüri Jõulud Päkanson, 
on jõudunud pensioni ikka ja läks ennast Kanaari 
saartele turgutama. Kuid nii palju, kui mina aru 
olen saanud, ei taha ta küll pikalt vedelema jääda. 
Tema peas on tekkinud uus ja huvitav äriidee. Kui 
teil veab ja ta jutuhoogu satub, räägib ta sellest 
ehk teilegi. Ja kas te teate - Püha Ülul ja 
Sitsinellal sündis tilluke tütretirts!  
Aga nüüd ma küll lõpetan, mul on vaja saiatainas 
kerkima panna ja tube kraamima hakata. Pühad 
on ju tulekul! Loodan, et tulete meid vaatama.  
 
Tuule Kalli, päkansonide pereema.  
 
TULKE IKKA ETEN TUSELLLE.SEST 

M IN A, TAHM A TO O M AS, O LEN  

O TSUSTAN TT SELE TÜKKI TEILE 

HUVITAVAKSS JA M EELTE-JÄÄVAKS 

M UTA! 
 
Täpsemat infot saate Vana-Vigala Rahvamajast 
048 24 581 

Isikuandmete kaitse seadusest 
 
Alatest tänasest lehenumbrist puuduvad meie 
lehes rubriigid:  
 
Sünnipäevalapsed 
 
Meie hulgast lahkunud 
 
Uued vallakodanikud 
 
Kuna 01.10.2003 jõustunud Isikuandmete 
kaitse seadus keelab isikuandmete töötlemise 
andmesubjekti nõusolekuta. See tähendab, et 
vallavalitsus riigiasutusena ei saa ilma 
kodaniku nõusolekuta avaldada tema 
eraelulisi andmeid .  
 
Samas anname võimaluse inimestele, kes 
soovivad õnnitleda oma sugulasi, sõpru, 
tuttavaid, seda lehe kaudu teha. Jääb ka 
võimalus avaldada kaastunnet lahkunu 
omastele meie lehe kaudu.  

EELK Vigala Maarja koguduse detsembrikuu 
teated 
 
* Jumalateenistused pühapäeviti kl 11.00 
* 14.12 teenib jumalateenistusel kaasa Märjamaa 
naiskoor "Paula" ja Rapla 
meeskoor 
* 24.12 kl 17.00 jõululaupäeva jumalateenistus 
* 25.12 kl 11.00 esimene jõulupüha 
jumalateenistus armulauaga 
* 31.12 kl 17.00 vana-aastaõhtu jumalateenistus 
armulauaga 
* 1.1 kl 11.00 uueaastapäeva jumalateenistus 
armulauaga 
 
* Kuu II ja IV pühapäeval kl 14.00 jumalateenistus 
Vana-Vigala raamatukogus 
* Pühapäevakool pühapäeviti 
kl 13.00 eelkooliealiased lapsed 
kl 14.30 esimeste klasside õpilased 
* Teisipäeviti (välja arvatud 2.12) vestlusõhtu 
kogudusemajas 
* Neljapäeviti kl 18.00 koguduse koori proovid Kivi-
Vigala koolimajas 
 
Kirikumaksu saab tasuda koguduse kantseleisse 
teisipäeviti ja reedeti kl 
10.30 - 14.30 ja pangaülekandega Hansapank 
1120114532 
 
Kõike ilusat soovides 
Kristiina Jõgi. 

SA Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse (RAEK) 
PÕHITEENUSED 
ettevõtjatele: 
• Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) toetuste 
vahendamine -  
2003. a. koolitustoetus juhtimisalaseks koolituseks (kuni 
7000 kr)  
2003. a. messitoetus Eestis toimuvatele messidele (kuni 
9000 kr) 
• äriplaanide, laenutaotluste, projektide nõustamine  
• äriinfo kogumine ja vahendamine 
kodanikeühendustele: 
• rahastamisvõimaluste kogumine ja vahendamine 
• asutamisinfo ja nõustamine 
• projektide nõustamine 
regionaalne- ja kohalik arendustegevus: 
• arendusprojektide nõustamine ja koordineerimine 
• erinevate organisatsioonide kontaktivahendus 
• teabe- ja koolituspäevade korraldamine. 
 
RAEK-i suuremad rahastajad on EAS ja Raplamaa 
Omavalitsuste Liit.Kõikide teenuste osas esmane 
nõustamine tasuta. Olete oodatud! 
 
Meie aadress Rapla, Tallinna mnt 14 
Tel  048 94 121 
Faks  048 94 122 
E-post:  raek@raek.ee 
Kodulehekülg  www.raek.ee  
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OÜ LANDEKER OSTAB KASVAVAT 
METSA JA KINNISTUID HINNAGA 
KUNI 90000 KR/HA. TASU KOHE! 

 
051 10 415 051 79 866 

Vigala Sõnumid, Kivi-Vigala küla, Vigala vald 78001 Raplamaa Tel 048 92 288 
Väljaandja: Vigala Vallavalitsus Faks 048 92 287 
Toimetaja: Elle Altmets, e-post: elle@vigala.ee Kodulehekülg: www.vigala.ee/ajaleht.html 
Toimetaja ja küljendaja: Andrus Suik, andrus@vigala.ee Trükk Hansaprint OÜ 

Hea metsaomanik! 
 
Kui sinu metsas kasvab jõulupuu, mis 
sobiks kaunistama Kivi-Vigala  
alevikku põhikooli juures, anna endast 
teada  
 
Kivi-Vigala Rahvamajja.  
 
Ilus puu teeks rõõmu nii suurtele kui 
väikestele ja looks tõelise jõulutunde! 

26. detsembril kell 21.00 
 
toimub 
 
Vana-Vigala Rahvamajas  
 
traditsiooniline 
 
“NÄÄRIPIDU” 
 
Eeskava, viktoriini ja näärivanaga. 
Tantsuks ansambel ”Di Rist X” 
 
Pilet eelmüügist (tel: 048 24 581) 35.- 
Õhtul 45.- 
 
Kingi sõbrale jõuluks pilet peole! 

27. detsembril 2003.a  
 
Kivi-Vigala Rahvamajas kell 19.30  
 
 
 
NÄÄRIPIDU 
 
 
 
 
 
 
Esinevad rahvamaja lauljad, tantsijad ja 
näitlejad. 
Külla on lubanud tulla ka näärivana. 
Tantsuks duo Anna-Marin.  
Pilet 40.- 
 
Laudade ettetellimine tel. 048 25 681  
või 052 02 436 

KODUSTE LASTE 
JÕULUPIDU 

 
toimub Vana-Vigala 

Rahvamajas 
 

21. detsembril algusega 11.00 
 

10. detsembril  
korraldab Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus 
projektikoolituse  
IDEEST TEOSTUSENI 
Koolituse viib läbi Anneliis Kõiv 
Õppetöö tasuta, kohvipauside ja materjalide eest tasu 
50 kr. 
Registreerimine kuni 5. dets  
tel 048 94 121  
e-post: raek@raek.ee  


