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Oktoobris oli üks oluline 
tähtpäev – õpetajate päev! 

 

KOOLIRUTIINIST VÄLJA! 
 
Oktoobris oli üks oluline tähtpäev – õpetajate 
päev! 
Kivi-Vigala põhikoolis valitses 3. oktoobri 
hommikul rõõmus elevus. Sel päeval oli 
vahetunud kogu õpetajate kaader – 9. klassi 
õpilased kehastasid neid “hirmuvalitsejaid” ning 
õpetajad olid muutunud lapselikkuse 
musternäidisteks. Ka õpetajatele meeldib nautida 
lapsemeelsust ning tunda vabadust, elada 
ennast välja sellisena nagu noorpõlves sooviti!  
Nii olid ka Kivi-Vigala põhikooli õpetajad end 
mõnusalt “üles löönud” ja mõned krutskidki 
selgeks õppinud. Tund möödus “pirne” visates ja 
väikest esseed kirjutades. Loomulikult sai 
värskete pedagoogide närvid proovile pandud, 
üritades neile “pähe astuda” ja enesest välja viia. 

Õnneks säilitasid vahetuspedagoogid rahu ega 
lasknud sel sündida.  
Vahetunnid möödusid ühiselt tantsu keerutades 
ja lauldes. Tundide ajal proovisid aga uued 
õpilased käia teiste tunde segamas. Peab 
mainima, et direktori (Martin Üürike) valvas silm 
saatis meid kõikjal. Eks mõned krutskid sai siiski 
visatud! Päeva lõpetuseks esinesid värsked 
õpilased väikese tantsulis-laululise etteastega.  
Lõppkokkuvõtteks oli päev ääretult tore. Meeldiv 
oli kõikide aktiivne osavõtt. Loodame, et selline 
päev jääb ka tulevikus lõbusaks ürituseks.  
Täname 9. klassi noori, kes meile sellise kena 
päeva kinkisid.  
 

Kivi-Vigala põhikooli õpetajate nimel Ilona Noor  
 



  

 

2  Kultuur oktoober 2003  
  

Kuhu on kadunud Vigalast  
vanahärrad? 
 
Meid, valdavas osas eakaid Kivi-Vigala 
isetegevuslasi, kutsuti oktoobri keskel esinema 
Koonga  valla pensionäride eeloleva hooaja 
avaüritusele Lõpele. Suurem osa meist ei ole 
kaugele esinema minemisest erilises vaimustuses, 
kuis seekord ei hakanud keegi vastu vaidlema. Meil 
ju ka hooaja algus, käime pealegi ära. Enne 
esinemiskava kokkuseadmist uurisime, kus see 
meile senitundmatu Lõpe on. Selgus, et see on 
üsna vana, 1534. aastal esmakordselt kirjalikes 
allikates mainitud küla Pärnu-Lihula maantee 
ääres, varem majandi ja mitme suure  asutuse 
keskus, suhteliselt uue klubihoonega. 
Bussijuhiks oli meil seekord Ahto, kes näitas üles 
raudset meelekindlust oma bussile parima tee 
valikus, kuigi Helmi riidles ja säutsus tema kallal 
mitmekümne kilomeetri jagu – miks ei sõida Ahto 
Vanamõisa kaudu, paari päeva eest oli Helmi 
valitud marsruut väga hea! Nii ei jõutagi õigeks 
ajaks kohale!  
Õigeks ajaks tähendas tund enne peo algust, et 
Helmi saaks oma tantsunaistele veel ühe vägeva 
trenni teha. Meie püüdsime Helmit rahustada, kuid 
nii tõmbasime rünnakusuuna Ahtolt endale. Aga 
meie oleme aastatega pragamisega juba harjunud, 
võibolla ongi see enne esinemist parem, 
vanainimesed püsivad erksatena, ei kipu õhtusel 
ajal tukkuma. Nii olime tõesti täiesti krapsid ning 
peopaikagi jõudsime paraja varuga. 
Esinemisest ei hakka siinkohal pajatama, eks meid 
ole koduvallaski nähtud ning Lõpel polnud me 
paremad ega halvemad. Sealsest vastuvõtust 
tasub aga muljeid jagada.  
 

Kohalikke pensionäre oli bussiga kokku veetud 
hulgana, terve saal oli neid rikkalikult kaetud 
laudade taga täis. Vahemärkusena olgu öeldud, et 
joovastavaid jooke pidid nad siiski nurga tagant 
poest ise ostma.  
Valla esindajad olid ka peol, sotsiaalnõunik 
organiseeris ja teenindas kokkutulnuid terve õhtu. 
Arutlesime, et oleks tore, kui meiegi üritustel nii 
oleks. Muidugi suudame ka ise end ja oma külalisi 
teenindada, aga vaat see vanainimese kahjurõõm, 
et las meie Ilme aina jookseb ja seab, meie aina 
istume ja naudime! Noh, poole aasta pärast 
tähistame oma 20. juubelit, eks siis näe. 
Nüüd tagasi Lõpe peo juurde. Kui mina viimaks 
öösel koju jõudsin, küsis mu teinepool kohe, kas 
Lõpe mehed meile ikka külge lõid. Noh, ei löönud, 
isegi lootust ei andnud. Kohe meie esinemise 
lõppedes, enne tantsu, võttis üks Lõpe härrasmees 
sõna ja mainis, et jälgis meid ja meie käsi 
tähelepanelikult – ta polevat näinud 
laulatussõrmuseid, seega oleme vabad naised 
(noh, sõrmus oli meist küll üsna mitmel), kuid et 
nemad olevat peol oma naistega, siis .... Ja nad 
pidasid sõna. Meie aga imestasime siiralt, kui palju 
oli peol eakaid hallipäiseid mehi! Kui väsimatult nad 
oma kaasasid tantsitasid! Kui Lõpe pensionärid 
tuleksid meile vastukülaskäigule, ons meil välja 
panna nii palju sirgeseljalisi vanahärrasid? 
Loendasime siis Vigala eakamaid mehi lausa maja-
majalt, ikka tundus neid nappivat. Kas Vigala 
naised ei ole osanud oma mehi nii hästi hoida? 
Ons meie kandi mehed ainult tööd rüganud ja vähe 
pidutsenud?  
Niimoodi oligi – rõõmsas tujus me läksime, 
muremõtetega naasime. 
 

Kaie Bergmann    
 

Hõimupäevad 
 
Iga aasta oktoobrikuus peetakse soome-ugri rahvaste 
hõimunädalat. Nende päevade raames on külastanud 
Vigala põhikoole mitmed meie hõimurahvaste 
muusikuid.  
16. oktoobril käis meie koolides esinemas 
simmanibänd DIGALJA Mordva vabariigist. See 
koosnes viiemehelisest grupist. Ansambel on 
tegutsenud 12 aastat ja esitab põhiliselt hoogsaid 
tantsulaule nii ersa rahvapärimustest kui mordva 
heliloojatelt.  
Huvitav oli jälgida, kuidas esinejad põimisid 
vahepaladena laulude tõlgendusi. Ansambli nimi 
DIGALJA tähendab tõlkes - lustija. Seda oli näha nii 
meeste olekust kui ka meie koolilaste kaasaelamisest. 
Esinemise lõpus andis ansambel Digalja üle kingituse 
meie lastele - pilliroost kõrrepilli, mis on tuntud ka 
meie rahvamuusikas.  

Meeste rõõmus esinemine oli toredaks vahelduseks 
pikale koolipäevale. 
 



  

 

3  oktoober 2003 Kooliuudised  
 Sügisene spordielu  

Vana-Vigala Põhikoolis 
 
Käesoleval õppeaastal oleme korraldanud kooli 
spordipäeva, rahvastepalli turniiri, traditsioonilise 
aastajooksu ja võtnud osa kahest maakondlikust 
võistlusest. Sügisene spordipäev on juba kolmandat 
aastat n.ö. mittetraditsiooniliste spordialadega: 
saapavise, noolemäng, kombineeritud teatejooks, 
hüppevõistlus, köievedu ja maastikuteatejooks. Oma 
vanuseklasside parimad saapaviskajad olid Kristel 
Vitsberg, Holger Algma, Mai-Triin Viirsalu, Raido 
Liitmäe, Reelika Otti, Taavi Roosi, Heli Käär ja Reiko 
Oja. Noolemängus olid parimad Signe-Renate Saar, 
Rain Viirsalu, Sirli Arusaar, Riho Tammis, Monika 
Kalso, Janek Rumma, Liina Veerits ja Sander 
Viljastu. Kombineeritud teatejooksu võitsid IV ja VII 
klass, hüppevõistluse IV ja IX klass, köieveo III klass, 
VIII klassi tüdrukud ja VII klassi poisid, 
maastikuteatejooksus olid parimad III ja VII klass. 
Spordipäeva võitis kokkuvõttes algklassidest IV klass 
ja suurematest VII klass. 
Aastajooksu distantsi pikkuseks alates V klassist on 
aastaarvule vastav arv meetreid: tänavu siis 2003 
meetrit. Algklassid jooksevad lühemat distantsi. 
Aastajooksu võitsid I-IV klassini Sirli Arusaar ja Karlis 
Kaldma, kes õpivad mõlemad IV klassis. Vanematest 
õpilastest olid võitjad Liis Lüllmaa ja Ardo Arusaar IX 
klassist- nemad  said aastaks enda kätte hoiule 
aastajooksu rändkarika. Klasside üldarvestuses olid 
parimad IV ja VI klass. 
Rahvastepalli turniiril peeti arvestust eraldi poistele ja 
tüdrukutele. Algklassidest olid võidukad nii poisid kui 
tüdrukud IV klassist, vanematest klassidest 
võidutsesid mõlemad VII klassi võistkonnad. 
 

Maakonna teatejooksude päeval Märjamaal võitis 
meie 25-liikmeline võistkond väikeste põhikoolide 
hulgas esikoha ja sai autasuks rändkarika. Rapla 
Maakonna algklasside jooksuvõistlustel tuli hulk meie 
kooli õpilasi esikolmikusse: Sirli Arusaar – kaks II 
kohta; Taavi Roosi – I ja II koht; Tuuli Roosi – I ja III 
koht; Silver Liitmäe – II koht; Raido Liitmäe – kaks I 
kohta; Kristel Vitsberg – I ja III koht. 
Vana-Vigala Põhikool korraldas ka 18. oktoobril 
heitjate päeva, mida peeti Vana-Vigala staadionil. 
Alustati palliviskega, mille võitsid alustades 
noorematest Tiina Otti (tulemus 23.50), Viiu Roosi 
(35.19) ja Raido Liitmäe (37.50). Oda viskasid 
poistest Raido Liitmäe 20.24 ja Riho Rukki 46.52. 
Parimate meeste tulemused olid järgmised: Alari 
Veerits 43.22 , Udo Hunt 33.08 ja Arne Maiste 22.72. 
Naiste arvestuses olid võitjad Veronika 
Vodola•tšenko (31.00) ja Anu Otti (17.45). 
Kettaheites võitis poistest Raido Liitmäe (13.60), 
vanematest poistest Riho Rukki (39.80), vanematest 
meestest Udo Hunt (25.07), Arne Maiste (14.66). 
Naistest olid kettaheite võitjad Veronika 
Vodola•tšenko (23.00), Anu Otti (16.50) ja 
tüdrukutest Tiina Otti (10.50). Järgmiseks 
võistlusalaks oli  kuulitõuge, kus jagati esikohad 
järgmiselt: noorematest poistest Raido Liitmäe (5.95), 
vanematest poistest Martin Sisas (13.35), 
vanematest meestest Udo Hunt (9.64) ja Arne Maiste 
(7.06), noorematest tüdrukutest Viiu Roosi (5.32), 
Reelika Otti (8.29), naistest Anu Otti (7.99). Tänavu 
oli osavõtjaid vähem kui mullu. Loodame järgmisel 
aastal aktiivsemat osalemist heitjate päeval! 

 
Vana-Vigala Põhikooli huvijuht Silja Käär 
ja kehalise kasvatuse õpetaja Ell Rahnik 

 

8. klass – Jana Djatšok, Laivi Jõendi, Tõnis Liiva, 
Kristel Lints, Riho Rukki, Ülle Rämo; 
9. klass – Laura Maasalu, Annika Paaret, Sander 
Soosaar, Diana Tammeleht, Martin Üürike. 
 
Sirvides  “Pärnu Postimeest” leidsin artikli Pärnumaa 
koolinoorte mälumängust.  Meeldiv oli lugeda, et 
gümnaasiumi astmes võidutses Pärnu-Jaagupi 
gümnaasiumi esimene võistkond koosseisus Siim 
Õismaa, Hans Üürike ja Martin Andreller. Tore, et 
meie kooli vilistlased jätkavad  põhikoolis alustatud 
traditsiooni osaleda mälumängus ja on ikka 
esimesed! 

Leili Jaagant 
 

Kivi-Vigala Põhikooli tublid õpilased 
 
Esimeste sügiskülmadega lõppes koolis ka  esimene 
õppeveerand. Ainult viitega lõpetasid esimese 
veerandi järgmised õpilased: 
2. klass – Liis Siimar; 
3. klass – Katre Amann, Piia Laan, Karolin Niit; 
4. klass – Aileen Kreuz, Sandra Soosaar; 
7. klass – Sille Sisas; 
8. klass – Liis Jaagant, Kristel Kivi; 
 
Heade ja väga heade tulemusteni jõudsid: 
2. klass – Triinu Rokk; 
3. klass – Martin Elmet, Laura Piperal; 
4. klass – Siim Paluoja, Annika Seits, Tanel Viimne; 
5. klass – Mari Andreller, Sille Jõendi, Marin Laan, 
Eerika Plamus, Cyrsten Rohumaa, Viiu Roosi, Geitlin 
Sildoja, Gerto Torjus; 
6. klass – Karmo Jõendi, Mari-Liis Kalmus, Anre 
Kuldja, Andres Orub, Maarja Paluoja, Vahur Viimne, 
Rauno Üürike; 
7. klass – Siim Jaagant,  Triin Jüürman, Gerli 
Klementsov, Margus Liiva, Eda Tammeleht; 
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Miks on tervisekeskusesse raske 
pääseda? 
 
Mitmel korral on tulnud jutuks hooldekodu värav. Miks 
värav on kinni? Miks on teda raske avada? Miks jääb 
värava taha ka tervisekeskus? Miks ei ole 
jalgväravat? Milleks seda väravat üleüldse vaja oli? 
Vastaksin nendelesamadele küsimustele.  
Hooldekodus elab käesoleval ajal 27 inimest, kellest 
üle poole moodustavad dementsed eakad – see 
tähendab, et oma kõrge ea ja haiguse iseärasuse 
tõttu ei tea ega oska nad enam paljusid asju, mis 
meile lihtsad ja igapäevased tunduvad. Ühe 
probleemina kerkiski üles nende “rännukihu” kontrolli 
all hoidmine. Eriti suvel, mil me palju väljas viibime, 
muutus keeruliseks minemakippuvate eakate 
valvamine. Muret tekitas maja kõrval asuv jõgi ja 
mitmes suunas hargnevad teed. Territooriumi 
piiramine aiaga lahendas meie probleemi.  
Aeda tehes oli ka mõte tervisekeskus  aiast  välja 

jätta, kuid see oleks rikkunud   hoonetekompleksi 
üldist väljanägemist, samuti oleks takistatud maja ees 
oleva ringtee kasutamine, mis on vajalik just 
tervisekeskuses käijatele, kuna autode parkimiskohti 
on vähe. 
Värav liigub rullikute peal ja tema avamiseks 
väljastpoolt on vaja väravat lükata paremale (suunda 
näitab ka väravale joonistatud nool). Lükkamiseks on 
vaja pisut jõudu, aga kui ta kergemini liiguks saaksid 
ka hooldekodu elanikud väravast välja. 
Kõne alla võiks tulla jalgvärava tegemine, kuid samas 
saaksid jalgväravast välja ka hooldekodu elanikud.  
Selline on selgitus värava kohta. Tahame, et eakatel 
oleks turvaline viibida hooldekodus, samas soovime 
ka, et kõik inimesed saaksid ikka  arsti juurde, mitte ei 
jääks värava taha.  
Kui on inimesi, kellel on häid ettepanekuid lahenduste 
leidmiseks, ootame neid rõõmuga. 
 

Riina Viibus 

Vana-Vigala Põhikooli tublid õpilased 
 
II klass: Taavi Kliss, Kristel Vitsberg, Doris Välis, Tiina 
Otti 
III klass: Sven Harlamov, Lauri Kannela, Sigrid Kiisk, 
Grete Kupp, Raido Liitmäe, Tuuli Roosi, Riho 
Tammis, Anni Vitsberg 
IV klass: Madis Alesmaa, Liis Einling, Kristjan 
Krasnikov, Gretelis Liländer, Liina Otti, Tanel Paavel, 
Meeli Pappe, Janis Tõldmaker 
V klass: Teele Vänto 
VI klass: Mare Paavel, Paula Kivi, Grete Välimäe, 
Monika Kalso, Kadri Kaldma, Priit Tammis, Koidu 
Kannela, Rain Kalda 
VII klass: Rauno Liländer, Jürgen Algma, Sander 
Viljastu, Martti Alesmaa 
 
 
 

VIII klass: Jaana Liländer, Arthur Kivi, Liisi Nisumaa, 
Maarjo Rego, Liina Veerits 
IX klass: Aet Jaakson, Ardo Arusaar, Heigo Nööp 
 

Vigala Vallavalitsuses ja Volikogus 
 
Vigala Vallavalitsuses:  

08.10.2003.a. istungil: 
- otsustati lubada erastada maad kolmel taotlejal 
- otsustati tagastada õigusvastaselt võõrandatud 

maa ühele õigustatud subjektile 
- otsustati jagada üks kinnistu kaheks 

katastriüksuseks. 
- määrati hooldaja ühele abivajajale 
- otsustati väljastada kauplemisluba ühele 

taotlejale 
- otsustati väljastada kahele ehitisele 

kasutusload 
- eraldati reservfondist Vana-Vigala 

Raamatukogule Eesti Raamatupäeva 
tähistamiseks 500 krooni. 

- sotsiaaltoetusteks eraldati 1500 krooni 
22.10.2003.a. istungil: 
- otsustati määrata kompensatsioon 

õigusvastaselt võõrandatud vara eest kahele 
õigustatud subjektile 

 

- otsustati tagastada maa kolmele õigustatud 
subjektile 

- otsustati lubada erastada maad kahel 
taotlejal 

- määrati hooldaja ühele abivajajale 
- otsustati väljastada kauplemisluba  ühele 

taotlejale 
- reservfondist eraldati Vana-Vigala Põhikoolile 

õppeekskursiooniks 1560 krooni ning valla 
üldplaneeringu ja turismi arendamiseks ning 
valla maine kujundamiseks 3000 krooni 

 
Vigala Vallavolikogus: 

26.09.2003.a. istungil: 
- otsustati kinnitada valla territooriumil 

asuvatele erastatavatele ja tagastatavatele 
maadele katastriüksuse sihtotstarbed 

- kinnitati Kivi-Vigala Põhikooli põhimäärus 
- kinnitati Vana-Vigala Põhikooli põhimäärus 
- reservfondist eraldati Õpetajate päeva 

tähistamiseks 5000 krooni. 
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Jälle pisut kohalikust poliitikast 
 
 
Mitmeski eelmises kirjatükis oleme nende inimestega, 
kellega Vigala elust ühtemoodi mõtlen, teinud 
ettepanekuid, et ärme tormame oma musta pesu 
pesema valla ja veel vähem maakonna või terve eesti 
rahva ette, eriti veel juhul, kui pole asjast ise põhjalikult 
rääkinud või mõnel puhul mõistmata, millest jutt käib.  
Senini püüdsime oma joont säilitada, aga kui pisut aega 
tagasi ilmus ajalehes “Nädaline” pr. Ell Rahniku sulest 
kena pikk kaastundeavaldus, mis oli kõigi vabariigi 
ajalehtede peale kokku juba kuues selle aasta Vigala 
poliitiliste järjejuttude osa. Otsustasin seal toodud 
väidetele ja mõnedele varasematelegi  tuua kõrvale 
Vigala rahvale arutlemiseks ja kõrvutamiseks mõned 
faktid ning arutlused ka omalt poolt.  
Kohe alguseks pean ütlema, et mitte ükski väide ega 
lause käesolevas kirjatükis ei alga sõnadega  “teatud 
ringkonnas räägitakse, on kuulda või arvatavasti” nagu 
eelpoolnimetatud järjejuttude sõnapruugis mitmes 
kohas lugeda võib. 
Arvamused ei peagi alati kokku langema ja austust 
väärivad need inimesed, kes julgevad oma arvamuse 
välja öelda ja on tahtelised seda hiljem kaitsma, läbi 
rääkima ja ka teiste arvamusi ära kuulates ning arvesse 
võttes kokku leppima, mitte aga mingeid kirjatükke 
ajalehte või volikogu lauale heites ise ära minema.  
Ehk ei oleks see kirjutamise mõte veelgi võimust 
võtnud, oleks lehtedes kaevatud nende asjade üle, 
milles partner ei ole tahtnud läbirääkimisi teha ning 
seejuures kirjeldatud olukordi sellistena näha nagu nad 
on või olid. 
Kui mõnel minu tuttaval on vahest tulnud hirmus hoog 
kedagi hurjutada olen naljatamisi soovitanud, et seisa 
veidi peegli ees, vaata ennast ja pea aru, kas sa oled nii 
palju parem sellest, kelle kallal otsustasid parasjagu 
hambaid teritada, et seda teha võiksid. 
Sama soovituse tahaksin anda ka nende järjejuttude 
autoritele.  
Esimesena tahaksin pöörduda härra Rein Popperi 
poole, kes mõni nädal tagasi võttis sõna väga mahlaka 
kirjaga maakonna ajalehes. Kõigepealt on raskusi Teie 
poole pöördumisega, sest ei oska öelda, kas “härra” või 
“proua”, kuna hoolimata kirjeldatud suurest Vigala 
patriotismist ei ole Teid Vigala valla elanike hulgas ega 
ka Eesti elanike registris olemas. 
Olgu nimega kuidas on aga asjadest, millest kirjutada, 
võiks ikka midagi teada. Kui härra Popper on toonud 
südantlõhestava näite vallavanem Priit Kärsna 
pealiskaudsuse kohta oma ametikohtadel ja nende 
loetelu viimastel aastatel, siis oleks ta võinud veidi 
täpsemalt mõelda ka teiste peale. Hr. Propper oleks 
võinud arvutada, et Priit Kärsnal ja Meelis Välisel on 
sama perioodil olnud samapalju töökohti (mõlemal viis).  
Tunduvalt suurema austusega saab suhtuda pr. Ell 
Rahnikusse, kes on oma mõtted varustanud omaenda 
nimega ja seega jätnud võimaluse endaga  vaielda.  
Kuigi kogu kirjatükki vaadates soovitaksin pr. Ell 
Rahnikul Vigalas väheelanud inimesena koguda veidi 
informatsiooni kohalikust lähiajaloost ja seejärel pisut 
peegli ees seista. 
 

Et mitte lehelugeja aega  tulutult lasta tuulde minna 
asume lubatud väidete kallale. Et käesolevast artiklist ka 
need, kes pole lugenud Ell Rahniku juttu, paremini aru 
saaksid on iga lõigu ette toodud väljavõte artiklist või 
mõtte kirjeldus. 
-  Kõigepealt ehk Ell Rahniku poolt väidetud “kandadele 
astumisest, vallavalitsejate ilkumisest ja mõnitamisest 
ning  sõnavõtjate mõnitamisest volikogu koosolekul”.  
Et öelda selliseid raskeid sõnu, peaks käima rohkem 
volikogu koosolekutel kui üks kord ja selgeks tegema 
mõned algterminid. 
See, kui vallavalitsus pärib allasutuse juhilt aru eelarve 
seisu ja selle ülekulu kohta ei ole ilkumine vaid loomulik 
igapäevane tegevus, vaidlused volikogu istungil ei ole 
mitte mõnitamine vaid loomulik poliitiline tegevus, mille 
käigus sünnivad otsused. Milles seisneb Meelis Välisele 
kandade peale astumine ei oska küll öelda. 
Süüks Jaan Viskale ei pandud mitte eelarve 
ülekulutamist, sest peale ettekannet Jaani poolt loeti 
kulu põhjendatuks, vaid seda, et vallavalitsus ja volikogu 
said eelarve puudujäägist teada alles siis, kui Jaan 
lahkuma hakkas. Oli ju eelarvet koostades volikogu laua 
tagant sõnaselgelt öeldud, et tänu investeeringutele ja 
omaosalustele on koolide eelarved küllalt pingelised 
ning kui tõepoolest välja ei tulda, siis leitakse lisa.  
Praeguseks on Harri Kivi lisataotluseks arvutused 
teinud. Kool saab lisaraha ning seda ei leita mitte 
tõmmeldes ja kusagilt ära võttes, vaid reservfondist 
nagu sellistel puhkudel ettenähtud. Suurusjärk on aga  
ikkagi 50 000 kr.  
Kui rääkida midagi poliitilisest mõnitamisest või õigem 
küll ahistamisest, siis selle sugemeid võib leida volikogu 
üleeelmise koosseisu tööst, mida juhtis Toivo Averin. 
Nimelt oli sel ajal volikogu reglemendis vastu võetud 
ettekande-, sõnavõtu- ja repliigiaegadeks  nii lühikesed 
ajad, et saadik sai vaevalt köhatada (vastavalt 8, 4 ja 1 
minut), ja oligi etteaste läbi. Kuhu jääb sellisel juhul 
demokraatia ja kus saadik saab iseenda mõtted ja 
valijate sõnumid välja öelda, kui mitte volikogu laua 
taga.  
- “Ole sa nii tubli tööinimene, kui tahes, aga kui sa ei 
kuulu valitsevasse parteisse, siis laseme su lahti”. 
 Alguseks saan öelda seda, et kumbki, ei endine ega 
praegune raamatupidaja ei kuulu ühtegi parteisse. 
Näiteid valla minevikust võib aga tuua mitmeid.  
Kui minna jälle tagasi üleeelmise, Toivo Averini juhitud 
volikogu tegutsemisaega, siis nende võimule tulles 
vahetati välja kolm ametnikku, pearaamatupidaja, 
maakorraldaja ja vallavanem ning kindlasti mitte selle 
pärast, et keegi neist oma tööga toime poleks tulnud. 
Volikogu eelmise koosseisu ametisse saades ei 
vahetatud välja kedagi. Vallavanema ametisse jäi 
endiselt Meelis Välis  ja samuti jäid kohale kõik teised 
ametnikud. 
See, et nüüd vahetati välja vallavanem on loomulik, 
kuna toimus terve uus valimise protsess ja vallavanema, 
nagu ministrigi koht on poliitiline. Sellega peab iga 
taolise koha vastuvõtnu arvestama. 
- “Inimesed olid väga rahul vallavanem Meelis Välisega, 
millest rääkis valimistel kogutud kõige suurem häälte 
arv. Vallavanemaks valiti aga teine mees”. 
Meelis Välise vallavanemana ei oska  tõepoolest  midagi  
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 halba öelda, sest töötasime  kaks ja pool aastat koos. 

Kutsusin teda valimiste eel enda meeskondagi ja mitte 
suusoojaks, vaid mitmes tõsises vestluses. Paraku oli 
Meelise valik teine ja Vigala rahva otsus valimistel ei 
soosinud seda valikut. 
Et mitte ainult praegune koalitsioon ei mõtle nii nurjatult, 
selleks väike näide minevikust ja kust mujalt, kui 
üleeelmise volikogu aegadest. 
Kõige rohkem hääli sai Toivo Averin, seejärel Priit 
Kärsna ja siis Meelis Välis. Ei oska täpselt öelda mitmes 
Meelis oli, kuna kirjutamise hetkel ei oma täpseid 
andmeid. Nii, et ka siin ei saadud vallavanemaks mitte 
häälteenamuse, vaid liidulise kuuluvuse järgi. 
- kompetentsete inimeste lahkumisest ja mujal tööl 
käimisest. 
Kindlasti on Vigala vallas nagu igal pool mujalgi vaja 
kogenud, asjalikke ja tegijaid inimesi. Kui inimesed aga 
otsustavad ise lahkuda (selle represseerimise kohta  
toob Ell Rahnik ehk edaspidi veel faktilisi näiteid) siis ei 
ole sinna  midagi parata. Meelis Välise puhul on see 
igati arusaadav,  sest  töötanud koolijuhi ja 
vallavanemana oleks põhikooli õppealajuhataja koht 
olnud elus tagasiminek ja miks mitte kasutada võimalust 
saada koolijuhi koht kodu lähedal. Suhteliselt lihtsatel ja 
vähemtasuvatel töödelgi käiakse Vigalast Tallinnas. 
Samuti tuli  üks samaväärse juhtimiskogemusega 
inimene, Priit Kärsna, valda tagasi.  Nüüd aga jällegi 
veidi ajaloost. Kui kõik spetsialistid on vallale nii tähtsad, 
siis miks lasi Jaan Viska kunagi ära Elle Redlichi, väga 
hea pedagoogi ja energilise inimese ning miks me ei 
löödud nutulaulu, kui Kullamaale läks Priit Kärsna, temal 
on ju 11 kilomeetrit rohkem sõita, kui Meelis Välisel.  
- “Jaan Viskal oli mitmeid plaane…pooleli jäi õpilaskodu 
loomine” Oma igapäevastesse tööülesannetesse 
suhtumises ei ole Jaanile midagi ette heita ja tõepoolest 
on plaane  kooski peetud. 
Õpilaskodu saamisloos aga oleks pidanud kirjutaja 
ennast natuke rohkem kurssi viima. 
Asjaga oli nimelt nii, et idee õpilaskodu loomiseks tõi 
valda Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskooli juhtkond 
ja seda neljal põhjusel. Esiteks, et saaks lahendatud 
raskest perest laste elamisprobleemid, teiseks,  et 
saaks kasutusele tühjaltseisev ühiselamu pind,   
kolmandaks,  et  Vana-Vigala  Põhikooli  tuleks mujalt 
õpilasi, neljandaks, et vallas saaks mõni inimene tööd. 
Projekti vormistas Maie Üürike.  
Projektid olid arutamisel  Rapla Omavalitsuse Liidus, 
kus Vana Vigala TTK koolinõukogu liikmete Rapla 
maavanema Kalle Talviste ja Märjamaa vallavanema 
Eero Plamuse tõsisel toel otsustati õpilaskodu loomine 
Vigalasse. 
Projekti edasisaatmist ja muid vahetalitusi aitas teha ja 
nõustas maakonna haridusjuht hr. Aivar Soe.  
Siis aga selgus, et seda projekti ei saa esitada riigi 
õppeasutus, vaid kohalik omavalitsus ühe kindla kooli 
peale.  
Seejärel sai projekt viseeritud Jaan Viska poolt ja uuesti 
esitatud.  
Vahepeal eraldati vahendid  ebaselgetel põhjustel  mitte 
Vigala vaid Järvakandi õpilaskodu jaoks ja meie jäime 
äraootavale seisukohale. 
Sellel  suvel  siiski  tuli  õpilaskodu  loomiseks määratud  

400 000 kr. ja plaani pidamine võis alata. Vallavanema 
läbirääkimised Jaan Viskaga takerdusid Jaani palga 
nõudmisele projekti juhtimiseks. Kuna raha  õpilaskodu 
ehitamiseks oli niigi napp, tuli leida teisi lahendusi. 
Lahendus oli üsna lihtne. Kogu õpilaskodu ehitamise 
koordineerimise töö tegi ära  Jaan Üürike  oma 
igapäevase 
palga eest. Siin ei taha ma kaugeltki väita, et inimene 
peaks ilma palgata töötama, aga võimalusi,  vahendeid 
ja asja tasuvust tulevikuks hinnates peab vahel ka teisiti 
mõtlema.  Oma kogemusest töötades kutsekoolis pean 
ütlema, et kooli praeguse käekäigu huvides on siin küll 
õnneks inimesi, kes ei arvuta igat tööle kulutatud 
õhtutundi või  puhkusepäeva kohe rahaks, sest võibolla 
just sellel tunnil tehtu teeb sinu töökoha mõneks ajaks 
kindlamaks.  
Praeguseks on Harri Kivi ja Margit Liira poolt tehtud 
kogu eeltöö ning õpilaskodus on juba esimesed 
elanikud. 
- viimasena tahaksin käsitleda kõige kahetsusväärsemat 
ja järelemõtlematumat lauset Ell Rahniku artiklis ja 
loodan siiralt, et Ell käitudes haritud inimese ja 
pedagoogina vabandab, kelle ees vaja. 
“Kust võtavad need inimesed, kellel ei ole mingit ”jälge 
maas” õiguse selliselt tublidesse inimestesse suhtuda” 
Nagu ma aru saan peab artikli autor siin silmas neid 
seitset inimest, kes istuvad volikogu laua taga 
Keskerakonna fraktsiooni vastas. 
Sõltub sellest, mida nimetada jäljeks aga kuidagi ei saa 
nõustuda sellega, et Vigalas ei ole jälge aastakümneid 
töötanud loomatohtrist Ester Alekannust, aastakümneid 
kutsekooli üheks alustalaks olnud Ants Ojaveest, kes ei 
loe kunagi tunde, kui on vaja midagi ilusat ja korralikku 
teha ning tema entusiasmist on sündinud Vana-Vigala 
bussijaam ja taas oma endise uhkuse tagasi saanud 
osa Näljamüürist või Vigala valla ühe hetkel suurema 
tööd andva ettevõtte loojast ja juhist Viljo Siimsalust. 
Mitte vähema jäljega mees on Olev Nisumaa oma 
maadlustreenri töö ja spordimehe hingega ning kindlasti 
on aastate jooksul hulk neid inimesi,  kes oma tõbedest 
ülesaamisel saavad tänada Aime Leetmaad. 
Kõik ei jõua endale elus monumenti püstitada aga 
üsnagi hinnatav on Helbe Klissi kompetentsus 
raamatupidajana ja iseenese kohta arvan, et ei ole kogu 
Vigalas ja kutsekoolis töötatud ajal ka just maganud. 
Selle üsna pika kirjatüki lõpetuseks tahan öelda, et kogu 
kirjutise mõte ei ole mitte see, et miks meie ei või kui 
teie võisite, vaid tahan edaspidistele mõtteavaldajatele 
ja kirjutajatele öelda seda,  et enne ütlemist  või  
kirjutamist  seiske  korraks  peegli ette ja 
esitage endale küsimus, kas ma olen ikka nii hea, et 
võin selle või teise kohta öelda seda, mida parasjagu 
tahan. 
Oma poliitilistele oponentidele volikogu laua taga 
soovitan emotsioonid maha jahutada ja selgitada tõde 
ikka vaieldes, mitte mõtlematult seljataga mustates ja 
pori loopides.  
Kõige lõpuks vabandan kõigi nende ees, kelle nimesid 
olen kasutanud ja võib olla sellega põhjustanud neile 
mõningast ebamugavust aga sõjakirves ei ole meie 
poolt välja kaevatud. 
 

Enn Roosi 
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Toimetus andis võimaluse Enn Roosi artiklit täiendada või kommenteerida järgnevatele isikutele,  kellest ei 
pidanud vajalikuks oma sõna sekka öelda:   
Priit Kärsna, Meelis Välis, Toivo Averin ja Jaan Viska.  
Täname Ell Rahnikut, kes soostus oma arvamust vallalehes avaldama.  
 
Vigala Sõnumite toimetus loodab, et ülejäänud kommentaarid artiklile või muud sarnase sisuga tekstid ilmuvad ikka meie 
valla lehes “Vigala Sõnumid”, mitte  maakonna lehes “Nädaline”.  
Toimetus kuulutaks järgmises lehes meeleldi välja üleüldise jõulurahu, aga see sõltub juba teist - armsad vallakodanikud!  

Mõningaid vastuseid valla juhtide 
vastukajadele 
 
Kirjutasin artikli maakonnalehte selleks, et teavitada 
inimesi, millistel asjaoludel lahkusid meie kooli direktor ja 
õppealajuhataja ning avaldada toetust peaaaegu kogu 
koolipere poolt. Veel hiljaaegu ütles üks kolleeg: “Nii head 
direktorit nagu Jaan Viska me endale enam ei saa.” 
Inimestele oli jäänud arvamus, et Jaan Viska kulutas 
usinasti kooli raha ja siis lahkus. Käesoleva lehe Enn Roosi 
artiklist selgub veel, et Jaan Viska nõudis  puhkuse ajal 
tööloleku eest raha. Kas see oli ülemäärane nõudmine? 
Kas Jaan Üürike ei saanud tasu puhkuse ajal töötamise 
eest? Enn Roosi: “Õpilaskodu saamis- loos aga oleks 
pidanud kirjutaja ennast natuke rohkem kurssi viima”. 
Milleks? Kirjutasin: “… pooleli jäi õpilaskodu loomine.” 
Tõesti tegeles Jaan Viska õpilaskoduga ja ja kui see toimus 
koostöös kutsekooliga, siis on kõik suurepärane. Tean, et 
on ennegi kootööd tehtud ja see on lausa kiiduväärt. 
Volikogu koosolekul aga oli hämmastav kui agaralt 
kutsekooli juhtkond meie kooli elu ümberkorraldustest 
rääkis. 
Vallavanema ja volikogu esimehe vastusartiklid räägivad 
väga kõnekalt inimestesse suhtumisest. Täpselt selline 
õhkkond oli ka volikogu koosolekul. Püüan vaid kõige 
valusamaid kohti üle vaadata.  
P.Kärsna: “Kui loos kirjutatu tõele vastaks, ei kirjutaks ma 
praegu vastust, vaid tagasiastumispalvet volikogule.” Minu 
jutus oli palju ühist 30. augustil ja 2. septembril “Nädalises” 
ilmunud artiklitega – kas kõik on vale? 
P.Kärsna: “…siis esiteks on normaalne, et asutuse juht 
komplekteerib oma meeskonna.” Jah, see õigus on olemas, 
aga kas vallale on ka kasulik iga kord pärast valimisi uusi 
inimesi välja õpetada? Aime Hints on alati saanud põhikooli 
aastaaruandega hakkama ja ta käis veel hiljuti 
täienduskursustel. Miks siis mitte nüüd uue 
pearaamatupidaja juhatusel? 
P.Kärsna: “Äkki jäi nurisejatel omal ajal 
matemaatikatundides midagi omandamata (pedagoogide 
puhul on seda küll raske uskuda)?” Mitte ei saa aru kuidas 
palgasedeli lugemine on seotud matemaatikaga? Enn 
Roosi viitab ajaloole. Mina kirjutasin seda, mis ise nägin-
kuulsin. Tehtud vigadest  tuleks  aga õppida – mitte, et 
kunagi tehti veel hullemini. 
P.Kärsna: “Kui keegi arvab, et majandusjuhatajast 
vabanemiseks hakkas vallavalitsus koole ühendama, siis 
soovitaksi tal perearsti juurde vastuvõtule minna.” Mina 
kirjuta- sin: “Levis kuuldus, et kahe kooli peale jääb tööle 
üks majandusjuhataja, sest Kivi-Vigala Põhikooli 
majandusjuhataja Toivo Averinist taheti lahti saada.” Kas 
siin jääb puudu lugemisoskusest, arusaamisest või mis 
meelel, see keelel? 
Mina ise ei ole kunagi kasutanud tiitlit vanemõpetaja, aga 
siin on siis P.Kärsna saanud kokku: loll (vihje puudulikule 
matemaatikale- muide, meil ei saanud keegi neist sedeleist 
aru) ja haige (soovitus arsti juurde minna) vanempedagoog. 
Tänan, Priit Kärsna! On ütlemine, et tark ei ütle kunagi 
kellelegi  loll. Kuna  Enn Roosi  soovitab mul kolm korda (ei 

tea, kas iga päev) peeglisse vaadata, siis ütleksin enda 
kohta mõned selgitused. Olen vallajuhtidest tunduvalt 
vanem naisterahvas. Olen vanemõpetaja juba kümmekond 
aastat. Kuus aastat tagasi anti mulle Põllumajandus- 
ministeeriumi tänuplaat. Kogu töötamise aja olid minu 
õpilased õige mitmel alal põllumajanduslike õppeasutuste 
meistrid. Viimastel aastatel võtsime osa ka kutsekoolide 
võistlustest, kus poisid olid võrkpallis mitu aastat teisel 
kohal (Rakveres oli palju spordikooli kasvandikke) ja 
tüdrukud tulid kutsekoolide meistriks. Siin, Vana-Vigalas on 
võrk- palli tüdrukud kaks aastat tulnud B-klassi võitjaks, 
poisid teisele kohale. Pääsesime ainukese põhikoolina 
“Tähelepanu, start!” finaalvõistlustele, kus saavutasime 
väikeste koolide arvestuses teise koha. Olin palju aastaid 
kehalise kasvatuse juhataja, kus minu alluvuses töötas 3-5 
inimest. Minu loomuses ei ole teiste inimeste kamandamine 
ja seetõttu tegin väga palju ka seda, mida pidid tegema 
alluvad. See oli rõhuv. Siin õppealajuhatajana tööle asudes 
kujutasin seda tööd palju teistsugusena ette. Mõttetut 
paberitööd jätkus nädalavahetusteks. Olin palju majast 
väljas. Ametiga harjumine võttis aega, aga ma sain sellega 
hakkama. Veendusin, et see amet mulle ei sobi ja 
asjaolude kokkusattumisel loobusin. Võibolla seda 
tahetaksegi mulle ette heita ja soovitatakse peeglisse 
vaadata.  
Enn Roosi: “Nagu ma aru saan peab artikli autor siin silmas 
neid seitset inimest, kes istuvad volikogu laua taga 
Keskerakonna fraktsiooni vastas.” Jah, see on tõesti vale 
arusaam. Mina ei kuulnud tookord ühtegi sõna Ester 
Alekannu, Aime Leetma, Helbe Klissi, Viljo Siimsalu ja Olev 
Nisumaa suust. Kui nemad teisiti aru said, siis ma tõesti 
vabandan. Olen ikka mõelnud, et V.Siimsalu, pakkudes 
paljudele inimestele tööd ja O.Nisumaa tegeledes nii 
paljude lastega, on ühed väga tublid inimesed. Jaan Viska 
kohta on aga hr.Aivar Soe öelnud: “Tunnistan, et mul on 
kahju, et üks tugev koolijuht maakonnast lahkus. Tema oli 
see mees, kes mõisakooli sisuliselt lõi. Talent, innukus, 
armastus laste vastu – need olid selles mehes olemas”. 
Jaan Viska enda sõnul lahkus ta seepärast, et koostöö 
valla juhtidega ei laabu. (“Nädaline”, 30. august, lk.5.) 
Ajakirjanik Tiia Truu: “…volikogu istungil tõsteti häbiposti 
õpetaja(d), kes julges(id) arvata, et koolis läheb direktorit 
vaja. Selles nähti ainult üht vaatenurka, kuidas saamatu 
õpetaja soovib ulakat poissi direktori jutule saata. Leiti, et 
niisuguste õpetajate koht pole koolis või vähemalt tuleks ta 
täienduskoolitusele saata.” Olen kuulanud koolijuhtide 
kursustel legendaarse endise Värska Keskkooli direktori 
Paul Lehestiku loenguid, kus ta rääkis, kuidas tegeleb 
“raskete” lastega ja soovitas sellega direktoreid isiklikult 
tegeleda. Tema palus iga väiksemagi korrarikkumise või ka 
heateo fikseerida. Teiseks on koolis enamasti naisõpetajad 
ja psühholoogid on väitnud, et juba mehe hääle kuulmine 
mõjub poisile mitu korda tõhusamalt kui naisterahva hääl. 
Lõpetuseks viitan Viivi artiklile, kus ta ütleb, et haridus ei 
tähenda veel haritust. Valla eesotsas ei tohiks olla 
inimesed, kes peavad vallakodanikke prügikaladeks. 

 
Ell Rahnik 
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 Kuidas saada internetti? 

 
Väga paljud Vigala valla elanikud erinevatest küladest 
on küsinud, kas on võimalik saada omale 
internetiühendust, siis esitasime sama küsimuse ka 
Elion Ettevõtted Aktsiaseltsile.  
 
Toome ära alljärgnevalt nende vastuse:  
“Selleks, et teha konkreetset pakkumist on vaja 
saada kokku kõigi klientide avaldused, kes 
püsiühendust soovivad ja vastavalt asukohale ning 
tehnilistele tingimustele saab edasi tegeleda. 
Avaldusel peab olema märgitud kliendi nimi, 
isikukood, aadress ja kontakttelefon. 
Kui kliendil ei ole telefoni või on RAS (raadiotelefon), 
siis võib pakkuda RDSLi. Kokku peab olema ühes 
piirkonnas 10-15 avaldust, siis paigaldab ELION 
lähimasse masti RDSLi seadmed, mast peab olema 
kliendi maja katuselt otse nähtav. RDSL levib mastist 
raadiusega 5 - 8 km kaugusele. 
Reaalsem võimalus Kodu ADSLi või Kodutöö ADSLi 
ehitamiseks on klientidel, kes omavad lauatelefoni 
(analoog või digitaal mitte RAS), st telefonikaabel 
läheb majja või korterisse.  
ADSLi tellimiseks on Kivi-Vigala ja Vana-Vigala 
jaamades vastavad seadmed Elioni poolt olemas.  
 
Interneti püsiühendus Atlas Kodu ADSL 
allalaadimiskiirus kuni 256 kbp/s 
üleslaadimiskiirus kuni 128 kbp/s 
 
Liitumistasu: 500,00 kr* (juhul kui klient soovib seadet 
rentida) 
Kuutasu: 345,00 kr (alates 01.01.2004.)  
Seadme rent: 95,00 kr 
 
* 1324.- krooni, kui samal aadressil ei ole Elioni 
telefonitoodet 
 
Interneti püsiühendus Atlas Kodutöö ADSL 
allalaadimiskiirus kuni 512 kbit/s  
üleslaadimiskiirus kuni 256 kbit/s  
1 dünaamiline IP aadress  
võimalik kasutada cache/proxy teenust: cache.neti.ee 
8080 või http://www.estpak.ee/proxy.pac   
kõik pordid on avatud 
 
Liitumistasu: 500.00* kr 
Kuutasu: 495.00 kr 
Seadme rent: 95,00 kr 
 
* 1324.- krooni, kui samal aadressil ei ole Elioni 
telefonitoodet 
 
Atlas Kodu ADSLi ja Atlas Kodutöö ADSLi 
kasutamiseks on vajalik ADSL-modem või 
ADSL-ruuter.  
Võimalik on osta ka Atlas ADSL stardikomplekt, mis 
maksab 1490.00 

 Lõpetuseks soovime, et lehelugejad täidaksid 
väikese ankeedi. Kui jätta interneti püsiühenduse 
asjaajamine ainult Elioni ja inimeste vahele, siis ei 
pruugi see plaanidest kaugemale jõuda. Kui aga 
ankeeditäitjaid on piisavalt palju siis saab 
vallavalitsus olla vahendajaks inimeste ja Elion’i 
vahel püsiühenduse paigaldamisel.  
 
Täitke ankeet vabas vormis ja tooge või saatke 
vastused vallavalitsusse IKT spetsialisti Andruse 
kätte.  
  
1) kas soovid internetti jah/ei 
2) kas on ise nõus maksma jah/ei 
3) kui palju on nõus maksma liitumise eest 
(kroonides) 
4) kui palju on nõus maksma kuus (kroonides) 
5) kontaktandmed (aadress, nimi, kontakttelefon) 
 
  
 

Interneti püsiühendus Atlas RDSL kasutab 
ühenduseks raadiojuurdepääsu tehnoloogiat. See on 
mõeldud kasutamiseks piirkondades, kus puudub  
kaabelvõrk, või kaabel ei vasta ADSL-i tehnilistele 
tingimustele. Toote paigaldamise peamiseks 
eeltingimuseks on RDSL raadiolevi olemasolu 
piirkonnas.  
allalaadimiskiirus kuni 256* kbit/s  
üleslaadimiskiirus kuni 128* kbit/s 
1 dünaamiline mitteavalik IP aadress 
e-posti aadress kujul: kasutajatunnus@neti.ee  
kodulehekülje aadress kujul: 
http://kodu.neti.ee/~kasutajatunnus/  
kettamaht ET serveris: 10 MB (kokku e-posti ja ja 
kodulehe jaoks). 
 
* tegemist on garanteerimata kiirustega, mis 
sõltuvad raadiolevi tingimustest ja raadiokanaliga 
ühendatud klientide toote kasutamise aktiivsusest 
 
Liitumistasu 2006 kr  
Kuutasu  645 kr” 
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Õpilaste ja üliõpilaste ravikindlustus 
Eestis  
 
Üldkeskharidust ja põhihariduse baasil 
kutsekeskharidust omandavatel õpilastel, kes on 
sisseastumise hetkel nooremad kui 24 eluaastat, on 
õigus ravikindlustusele kuni õppeaja nominaalkestuse 
lõpuni. Kui noor lõpetab õpingud õppeaja 
nominaalkestuse piires, kehtib tema kindlustuskaitse 
veel 3 kuud pärast kooli lõpetamist. Juhul, kui 
õppeaja nominaalkestus on ületatud või õpilane on 
koolist välja heidetud või eksmatrikuleeritud, lõpeb 
tema ravikindlustus 1 kuu pärast õppeaja 
nominaalkestuse möödumist või eksmatrikuleerimist.  
 
Keskhariduse baasil kutsekeskharidust 
omandavate õpilaste ning üliõpilaste ravikindlustus 
kehtib õppekava nominaalkestuse jooksul ja veel 3 
kuud pärast õppeasutuse lõpetamist. Kui õpilane või 
üliõpilane ei ole lõpetanud õppeasutust aasta 
möödumisel õppekava nominaalkestuse lõppemisest 
või on õppeasutusest välja heidetud või 
eksmatrikuleeritud, lõpeb tema ravikindlustus 1 kuu 
möödudes sellest.  
 
Ravikindlustuseks vajalike andmete esitamine  
 
Andmed õpilaste ja üliõpilaste kohta esitab 
haigekassale teadus- ja haridusministeerium, kes 
vastutab ka edastatud andmete õigsuse ja tähtaegse 
esitamise eest. AS Andmevara on teadus- ja 
haridusministeeriumi volitatud esindaja andmete 
edastamisel. Pärast seda, kui nõuetekohased 
andmed on jõudnud haigekassasse, peab haigekassa 
tegema kindlustuskande 5 kalendripäeva jooksul. 
 
Akadeemiline puhkus  
 
Akadeemilise puhkuse ajaks ravikindlustus peatub, 
välja arvatud juhul, kui akadeemiline puhkus on 
tingitud isiku haigusest või vigastusest. Kui 
akadeemiline puhkus on võetud meditsiinilistel 
põhjustel, tuleb see ka vastavalt vormistada, et 
andmed haigekassasse jõuaksid. Kui akadeemilisele 
puhkusele jäädakse nominaalõppeaja jooksul, siis 
ravikindlustus peatub ja jätkub pärast akadeemilise 
puhkuse lõppu.  
 
Mida teha, kui tekivad probleemid või küsimused? 
 
1. Kontrolli oma ravikindlustuse kehtivust 
e-haigekassast internetipanga vahendusel või 
haigekassa osakonda helistades. Piirkondlike 
haigekassade telefoninumbrid leiad haigekassa 
kodulehelt www.haigekassa.ee  
2. Kui arvad, et sul on õigus ravikindlustusele, aga 
ravikindlustust siiski pole, pöördu esmalt oma 
õppeasutusse ja küsi, kas andmed on AS-le 
Andmevara esitatud.  

3. Kui koolist on andmed esitatud, võid pöörduda 
küsimusega AS-i Andmevara telefonil: (0) 671 5141 
(kutse- ja kõrgkoolid) või (0) 671 5191 
(üldhariduskoolid).  
4. Kui AS Andmevara on andmed edastanud, aga 
ravikindlustust ikkagi pole, helista haigekassasse 
telefonil (0) 620 8412  
NB! Andmete jõudmine haigekassasse sõltub sellest, 
kui kiiresti õppeasutus esitab oma õppurite andmed 
AS-le Andmevara.  
 
Haigekassakaartide kehtivusaega on 
pikendatud 
 
Eesti Haigekassa pikendas alates 01.11.2001 kõikide 
haigekassa liikmekaartide (edaspidi liikmekaart) 
füüsilist kehtivusaega kuni 31.12.2006, et muuta 
suhtlus haigekassaga klientide jaoks mugavamaks ja 
vähem aeganõudvaks.  
 
Nimetatud muudatus tähendab seda, et vaatamata 
liikmekaardi paremas nurgas märgitud kaardi 
füüsilise kehtivuse ajale, kehtivad kõik ringluses 
olevad ja väljastatavad liikmekaardid kuni 2006. 
aasta detsembri lõpuni.  
 
Liikmekaarti omavad isikud ei pea tulema enam 
haigekassasse oma kaarti välja vahetama, vaid 
nende kaardi füüsiline kehtivus on automaatselt 
pikendatud.  
Liikmekaart tuleb haigekassas välja vahetada 
alljärgnevatel juhtudel:  

• Kaart on kadunud, varastatud või muul viisil 
hävinud  

• Magnetriba ei tööta  
• Muutsite oma nime (näit. abiellumise käigus)  
• Soovite muuta piirkonda, kus te olete 

kindlustatud (näit asute elama Tallinnasse ja 
soovite kindlustada ennast Eesti Haigekassa 
Harju osakonnas; asute alaliselt või peamiselt 
elama Eesti Haigekassa teise osakonna 
piirkonda)  

• Teie liikmekaardil on mingi eksituse tõttu valed 
isikuandmed (isikukood, nimi)  

Uue liikmekaardi väljastamist tuleb taotleda 
alljärgnevatel juhtudel: 

• Sünnib laps  
• Ühinete ravikindlustusega esimest korda  

Juhul, kui kindlustatu läheb arsti juurde, ei anna 
füüsiliselt kehtetu liikmekaart õigust raviteenuse 
osutamisest keelduda.  
Samuti ei tohi arst raviteenuse osutamisest keelduda, 
kui liikmekaardi magnetriba ei toimi: raviasutus 
kontrollib teie kindlustatust haigekassa kindlustatute 
andmebaasist ja juhul, kui kodanik on kindlustatud, on 
tal õigus raviteenusele.  
 

Ilme Roosi 
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 Maadlusuudised 

 

13. septembril toimusid Leo Kreinini 
mälestusvõistlused Paikusel. Nende võistlustega 
peetakse meeles Pärnumaa teenekat treenerit. 
Seoses suvise võistluspausiga olid kohale tulnud 
paljud maadlejad üle Eesti. Vigala poiste tulemused:  
 Ardo Arusaar  58 kg  III 
 Jüri Nisumaa  63 kg  I 
 Tiit Kuusik  69 kg  II 
 Ranno Laane  76 kg  I 
 
20. septembril toimusid olümpiavõitja E. Pütsepa 
mälestusvõistlused Võrus, kus lisaks Eesti 
maadlejatele oli külalisi ka Soomest ja Leedust. 
Esimese kolme hulka jõudsid: 
 Marek Lainela  29 kg III 
 Jaan Kuusik  35 kg  II 
 Ardo Arusaar  58 kg  III 
 Jüri Nisumaa  63 kg  I 
 
 

 Ardo Arusaar  55 kg  I  Vigala 
 Karli Aleksandrov   II  Märjamaa 
 Tihhon Satšuk  III  Martna 
 Jüri Nisumaa  60 kg  I  Vigala 
 Martin Netz   II  Nelson 
 Vahur Allveer  III  Vigala 
 Jevgeni Satšuk 66 kg  I  Martna 
 Tiit Kuusik   II  Vigala 
 Teet Roosimägi  III  Tapa  
noored  
 Raivo Kõluvere  67 kg  I Nelson  
 Karl Aas   II  Nelson 
 Jaan Tiit   III  Haapsalu 
 Henri Piir  74 kg  I  Nelson 
 Ranno Laane   II  Vigala 
 Kalle Lepiste   III  Kehtna 
 Rait Thomberg  84 kg  I  Vigala 
 Martin Koch   II  Märjamaa  
 Karol Maurer  96 kg  I  Märjamaa 
 Tiit Viet   II  Märjamaa 
sumo   
 Marek Pilv   I  Vigala 
 Sergei Sahne   II  Tapa  
 Rait Thomberg   III  Vigala 
 

2. - 5. oktoobril toimusid Prantsusmaal maadluse 
maailmameistrivõistlused. Tarvi Thomberg saavutas 
84 kg kaaluklassis 10. koha, mida võib pidada 
21aastase noormehe supertulemuseks. Tarvi kaotas 
4:2 kolmandaks tulnud slovakile. Alagrupis võitis Tarvi 
3:1 austerlast ja 4:0 taanlast. 10. kohaga lunastas 
Tarvi eesti maadlejatest ainukesena koha olümpiale. 
Võistlejaid oli Tarvi kaalus rekordiliselt 44 ehk 44 
erinevat maad. Teiste eesti maadlejate kohad:  
 Olavi Suislep 66 kg 37. 
 Valeri Nikitin 74 kg 11. 
 Toomas Proovel 96 kg  36. 
 Helger Hallik 120 kg  22. 
2004. a. alguses on veel võimalik soetada 
olümpiapääsmeid. Soovime edu neile maadlejatele, 
kes seda üritavad, sest muidu on Tarvil üksi olümpial 
igav. 
 
11. oktoobril toimus Tartu täiskasvanute 
meeskondlik karikavõistlus. MK Juhan oli väljas 
ülitugeva võistkonnaga, puudus vaid Tarvi Thomberg, 
kes oli vahetult enne võistlust külmetushaigusesse 
jäänud. Kivi Eesti Kaitsevägede kapsaaeda, kuna 
olümpiakomiteel oli nendega kokkulepe, et Tarvi võib 
valmistuda olümpiaks ning teda ei haarata 
erinevatesse tegevustesse.  
Sellegipoolest võideti kindlalt kõiki klubisid ja tuldi 
esimeseks. Meeskonnas maadlesid:  
 Ardo Arusaar 55 kg 
 Jüri Nisumaa  60 kg 
 Jevgeni Satšuk 66 kg 
 Olavi Suislep  74 kg 
 Valeri Nikitin 84 kg 
 Andre Lindvest  96 kg 
 Karol Maurer 120 kg 

Olev Nisumaa 
 

27. septembril toimus IX Vigala Lahtine Matt, mis on 
oma koha leidnud ka vabariiklikus võistluskalendris. 
Võistlejaid oli 78 kokku üheksast klubist. Võistlust 
kommenteeris Raimo Aas, kes ka ise on olnud 
maadleja. Lisaks tantsisid Vana-Vigala Põhikooli 
tantsutüdrukud Ilona Noore juhendamisel. Kolme 
parema hulka jõudsid:  
 Jaanus Rõõmussaar 29 kg  I  Vändra  
 Marek Lainela   II  Vigala 
 Oleg Berger  III  Nelson  
 Dimitri Gorjuško  32 kg I Tapa 
 Rainer Viilvur   II Tapa  
 Madis Alesma   III Vigala 
 Jaan Kuusik  35 kg I  Vigala 
 Riho Tammis  II  Vigala 
 Kristen Koppel   III  Nelson 
 Rauno Pajuviidik  38 kg  I Nelson 
 Arnold Leppiste   II  Kehtna  
 Sven Seiton   III Martna 
 Erik Int 42 kg  I  Nelson  
 Karel Koppel   II  Nelson 
 Sander Viljastu   III  Vigala 
 Margus Umda  50 kg  I  Martna  
 Kristjan Reis   II  Martna  
 Taavi Jakobson   III  Märjamaa 
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Mõnusaid lugemiselamusi pakuvad 
Kivi-Vigala raamatukogusse 
saabunud uued raamatud 
 
ilukirjandust eesti kirjanikelt: 
Reimus, Katrin Haldjatants 
Raidma, Mare Viola 
Kivirähk, Andrus Romeo ja Julia 
Põder, Rein Hiliskevad 
Ernits, Marje Õpetaja, õpetaja 
 
ajaviitekirjandust välismaa autoritelt: 
Campell, Alexandra Karikakrakee 
Emmanuel, Francois Savinsenide kirg 
Grisham, John Testament 
Wickham, Madeleine Kaunis kontvõõras 
Deveraux, Jude Mooruspuu 
  
teatmekirjandust: 
Astroloogiline abimees 2004 
Läänemaa 
Laitmatud liharoad 
Põnev piim 
Catrall, Kim Rahuldus 
Fein, Egon 1000 uskumatut lugu 
 
lastekirjandust: 
Kruut, Valter Ahviema mure 
Treffner, Ella Pereema Aino 
Mänd, Helju Siililegi selge 

31. oktoobril algusega 16.00 toimub Vana-
Vigala Rahvamajas järjekordne  
 
LÄTSULAAGER 
 
Oodatud on kõik koolijütsid.  
Kuna laagriõhtu toimub Halloweeni öösel 
võiksid kõik end tontideks, kõrvitsateks jne. 
maskeerida.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Koos veedame aega kuni 1. novembri 
hommikuni (12.00).  
 
Ööbimine toimub rahvamajas, kuid madratsid 
ja muu magamiseks vajalik kraam tuleb endal 
kaasa vedada.  
Ära unusta ka midagi põske pistmiseks! 
 
Sehkenduste ja arusaamatuste ära hoidmiseks 
paluvad korraldajad võtta kaasa ka 
lapsevanema kirjalik luba. 
 

Kinokava 
 

3. novembril algusega 20.00 
 

VANA-VIGALA RAHVAMAJAS 

 
"TERMINAATOR-3. MASINATE MÄSS" 

 
Pilet kinno 20.- 

 

Novembrikuu sünnipäevalapsed 
 
Anton Haidla 08.11.09 94 
Loviise Ester 23.11.17 86 
Salme Tõnne 28.11.19 84 
Aleksander Kaarits 18.11.21 82 
Meta Suislep 22.11.22 81 
Jaan Laanemets 28.11.22 81 
Helmi Reimer 15.11.23 80 
Lidia Harlamova 19.11.23 80 
Lembit Ervin 24.11.23 80 
Vilma Metsküla 20.11.38 65 
Tiiu Balim 04.11.43 60 
Hille Reppo 05.11.43 60 
Mart Arnold Aaspere 10.11.43 60 
Urve Kangur 10.11.43 60 
Olev Allipere 23.11.48 55 
Marianna Harli Arusaar 05.11.53 50 
Nikolai Verbestsuk 08.11.53 50 
Urmas Eduard Klementsov 09.11.53 50 
Evi Tulvik 09.11.53 50 
 
Palju õnne! 
 

Müüa remonti vajav Volkswagen Passat 
1,6 1985.a.  
 
Tel. 056 630 053  
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EELK Vigala Maarja koguduse 
novembrikuu teated 
 
Laupäeval 1. novembril kl 16.00 kõigi pühakute ja 
hingede päeva kontsertpalvus Vigala kirikus. Selle 
järel küünalde süütamine surnuaial. 
Palume küünlad ise kaasa võtta. 
 
Alates 4. novembrist teisipäeviti kl 18.00 
täisealiste piibliring 
 
Alates 9. novembrist jumalateenistused Vana-
Vigala raamatukogus kuu teisel ja neljandal 
pühapäeval kl 14.00. 
 
Pühapäeval 16. novembril kl 11.00 
jumalateenistusel teenib kaasa Nõmme Rahu 
koguduse segakoor. Pärast teenistust kohvilaud. 
Jumalateenistused kirikus pühapäeviti kl 11.00 
Koguduse koori proovid kl 18.00 Kivi-Vigala 
koolis. Kooriga on võimalik veel liituda. 
 
Pühapäevakool pühapäeviti 
kl 13.00 eelkooliealised lapsed, 
kl 14.30 esimeste klasside õpilased 
 
Kõike ilusat soovides Kristiina. 
 
NB! Liikmemaksu tasumise meeldetuletus! 
Tasuda saab ülekandega või koguduse 
kantseleis. 
Kantselei on avatud teisipäeviti ja reedeti 
kl 10.30-14.30. 
Maksta saab ka ülekandega a/a Hansapank 
1120114532 
 

Armas Vigala inimene, kes sa viisid 
aastaid tagasi laenuks kargud, palun 
too need tagasi. Väga loodan Sinu 
peale!  
 
Oskar Maalinn 

Soovime tänada kõiki, kes olid sel raskel 
hetkel meiega, OÜ Liisu töötajaid ja neid, 
kes meie väikese poja Cameron-Maikeli 
kalmu lilledega katsid.  
Suured tänud Natalia Lüllmaale, Reet 
Manderile ja kirikuõpetajale, kes suutsid 
hingele pakkuda leevendust ja abi.  
 
Leinajad 

 
 

Meie hulgast lahkunud 
 

Cameron - Maikel Ülenurm 
 
 

OÜ LANDEKER OSTAB KASVAVAT 
METSA JA KINNISTUID HINNAGA 
KUNI 90000 KR/HA. TASU KOHE! 

 
051 10 415 051 79 866 

“Lepatriinu pood” on väga 
tänulik informatsiooni eest, mis 
aitaks meil varaste jälile saada.  
 
Tel. 056 630 053 

Vallavalitsusest registripidaja käest 
saab tasuta Raplamaa 
Telefonikatalooge “Kontakt” 2003/2004.  
 

Tähelepanu! 
 
Novembrikuu esimesel nädalal on 
võimalik tasuta ära anda ohtlikke 
jäätmeid – kasutatud ravimid, 
päevavalguslambid, õlid, akud jne 
(mitte olmetehnika) Kivi-Vigalas ja 
Vana-Vigalas (Jaamas).  
 
Täpsem info alates 31.10.2003  
Tel 048 92 286  
 
Risto Konnapere 

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.htm 
Toimetaja ja küljendaja: Andrus Suik, andrus@vigala.ee Trükk Hansaprint OÜ 


