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Külalised Saksamaalt 
Vigalat uudistamas 

Vigala noored osalesid rahvusvahelises projektis 
“Youth in World Practice” 
 
4.-21. septembrini oli Vana–Vigalas külas 27 noort 
Erkelenzi põhikoolist, vanuses 15–16.a., ja 11 
õpetajat/õppejõudu Saksamaalt. Projekti toimus 
Kölni Ülikooli sotsiaal-pedagoogika õppetooli 
professor doktor Hansjosef Buchkremer   ja doktor 
Michaela Emmerichi eestvedamisel. Meeldiv oli 
tõdeda, et projekti läbiviimise kohaks valisid 
sakslased Vigala, mis andis võimaluse meie koolide 
õpilastele aktiivselt kaasa lüüa. Projektis osalejateks 
olid Vigala põhikoolide VIII-IX klassi õpilased ning 
tehnika-ja teeninduskooli turismikorralduse noored. 
Ettevalmistus algas juba juulikuu lõpus: e-posti 
kaudu toimus kirjavahetus, programmi ja 
tegevuskava koostamine. Meiepoolne projekti 
töögrupp töötas aktiivselt ja tänu sellele õnnestus 
kõik hästi ning ladusalt.  
Sakslaste poolseks projekti eesmärgiks oli õppida 
tundma teiste riikide elu-olu, suhelda omaealistega, 
osaleda õppetöös ja teha kasulikku tööd.  
 

Tunti huvi meie kooli kutsesuunitluse ja käelise 
tegevuse vastu, tähtsaks peeti ka praktilist tööd.  
Esimene nädal oli aktiivne koolinädal, kus külalised 
osalesid TTK kokanduse, sepatöö ja kiviraie, puidutöö 
ja autoremondi praktilistes õppetundides. Üks grupp 
aga külastas Vana-Vigala põhikooli ainetunde.  
Külastati ka Kivi-Vigalat, kus toimusid ägedad 
sportlikud võistlused. Võistkonnad komplekteeriti 
segamini eesti ja saksa noortest.  
Saksa noored näitasid aktiivset huvi õppetöö vastu, sest 
praktilistes tundides sai valmistada oma kätega midagi 
konkreetset. Nädalavahetustel külastati koos Vigala 
noortega Saaremaad, Pärnut, Lahemaad ning Tallinnat 
ja mängiti bowlingut. Samuti leiti õppetöö kõrvalt aega 
tutvustada oma maad, kooli ja kaaslasi ning teha 
kokkuvõtteid. Meeldejäävad olid koos veedetud diskod,  
piknikutunnid Härmal ja kanuusõidud Veskimägi 
turismitalus, kus mõnigi mees tegi sügissupluse, sest 
kanuugi võib ümber minna. 
Teine nädal oli aktiivne töönädal. Noored korrastasid 
Hirveparki, aitasid TTK õunaaiast õunu korjata ja tegid 
korrastustöid staadionil.  



  

 

2  Esikülje juurde september 2003   
 

Vana-Vigala Põhikooli õpilaste muljeid 
 
Saime väga palju inglise ja saksa keelt rääkida. Inglise 
keelt nad väga hästi ei osanud. Meie nimesid on neil 
raske õigesti hääldada.  
Saksa õpilased on väga sõbralikud ja üpris viisakad. 
Kahjuks paljud neist suitsetavad, see on ju kahjulik.  
Saime vestlustes infot nende hobide kohta: paljudele 
meeldib jalgpalli mängida ja muusikat kuulata, eriti 
Hip-Hop muusikat.  
Tore oli koos väljasõitudel käia. Kõigile meeldis 
bowling väga, nii mõnigi meist polnud seda enne 
mänginud. Ühised sportmängud, kanuusõidud ja õhtu 
Härma Turismitalus koos toredate võistlustega olid ka 
meile vahelduseks. Mängisime koos piljardit ja selles 
on saksa noored päris osavad. Diskod meeldisid meile 
muidugi üle kõige. Saime palju uusi sõpru. 
Kõik oli kokkuvõttes väga vahva. Loodame ka kunagi 
teistesse maadesse reisida, seal õpitud võõrkeeltes 
suhelda ja seal koos teiste noortega aega veeta. 
 
Aet Jaakson Liis Lüllmaa  Taavi Viirsalu 
Mari Nisumaa  Ardo Arusaar  Heigo Nööp 
9. klass 
 
18 edukat päeva Eestis 
 
4. septembril 2003 saabusime meie, 27 õpilast 
Erkelenzi Põhikoolist, Vana-Vigala Tehnika-  ja 
Teeninduskooli. Erkelenz on 45 000 elanikuga linn 
Nordrhein-Westfalen`i Liidumaal Saksa LV-s umbes 
35 km kaugusel liidumaa pealinnast Düsseldorfist. 
See reis on osa projektist “Youth in World Practice”, 
alapealkirjaga “Pfeil”, mis on teostunud koostöös 
Kölni Ülikooliga. 
Plaanis oli Vigalas läbi viia välismaine praktika, et siin 
koos eesti õpilastega õppida, töötada ja uusi sõpru 
leida.  

Esimesel nädalal töötasime Vana-Vigala TTK 
praktikabaasides ja osalesime õppetundides 
Vana-Vigala Põhikoolis. Edasi tegutsesime vallas: 
ladusime koguduse maja juures puid, korjasime 
õunaaias õunu, remontisime TTK ühiselamus tube, 
tegime korrastustöid Hirvepargis ja spordiväljakul.  
Pärastlõunati veetsime väga vaheldusrikkalt vaba aega, 
küll spordivõistlusi pidades, küll mängides. Reedeti 
toimusid koos eesti õpilastega diskoõhtud. 
Nädalalõppudel tutvusime pisut Eestiga: sõitsime 
Saaremaale, Pärnu, Tallinna ja Lahemaa Rahvusparki. 
Märkasime, et paljud hooned ja sõidukid ei näe siin nii 
moodsad välja kui meil. See-eest on aga toiduained ja 
paljud teised kaubad palju odavamad. Peale selle on 
inimesed Eestis väga meeldivad. Alati tervitatakse 
sõbralikult, mida meil Saksamaal eriti välismaalaste 
suhtes ei esine. 
Majutuse ja toitlustamisega pidime algul pisut 
harjuma. Näiteks siin süüakse peaaegu iga päev 
kartulit, meil on sagedamini laual riis, nuudlid või 
pitsa. Pealegi oleme harjunud sageli kohvikus või 
einelauas käima. 
Meile ei meeldinud ka vee väävli lõhn ja maitse. 
Enamus meie grupi noortest suitsetavad. Siin Eestis on 
see aga avalikes kohtades keelatud ja seda ka 
kontrollitakse rangelt, mis meile ei meeldinud. 
Eestis olles kogesime palju huvitavat, saime uusi 
sõpru, töötasime palju, saime teada nii mõndagi Eesti 
koolide, linnade ja looduse kohta. 
Nii võime öelda kokkuvõtteks: veetsime Eestis 18 
edukat päeva. 
 
Benjamin Glander  Carsten Jäger 
Matthias Henschel  Matthias Schmitz  
Marco Augustin  Stefan Lennartz 
 
Tõlked saksa õpilaste ja Vana-Vigala Põhikooli 
õpilaste muljetest: õpetaja Hedi Maasikas 

Üks rühm töötas koguduse majas puude ladumisel, 
teine aga ühiselamus remonttöödel. Saksa õpilaste ja 
õpetajate juhendamisel remonditi kaks  TTK 
ühiselamutuba. Vallale kingiti saksakeelne Vigalat 
tutvustav voldik, mille pani kokku hr. Uli Groneick. 
Projekt lõppes ühise lõppkontserdi ja õhtusöögi ning 
diskoga. Külalised olid vaimustatud meie puhtast 
loodusest, Lahemaast ja Saaremaast, merest ning 
kaunist Tallinnast. Meie noored said juurde uusi sõpru 
ning julgust suhelda võõrkeeles. Kirjad uutele 
sõpradele on juba teele läinud.  
Õpetajatel oli võimalus tutvuda saksa kolleegide tööde 
ja igapäevategemistega. Sakslased kutsusid meid külla 
ja lubasid ka ise meid uuesti külastada. Loodame, et 
ühistöö jätkub tulevikuski. 
Tänada tahaks koolijuhte ja neid, kes aitasid korraldada 
 

õppetööd nii, et külalised said osaleda TTK ning 
mõlema põhikooli tundides, toredaid bussijuhte ja 
häid kokki, kes valmistasid nendel päevadel meie 
külalistele meeldivat toitu. Suur tänu neile, kes 
aitasid veeta vaba aega, valmistasid õpilasi ette 
ettekanneteks ja hoolitsesid majutuse eest.  
Vaimustatud olen Teist, kes juhendasid külalisi 
õppetööl, mis ei olnud eriti kerge, sest vahel tuli appi 
võtta kehakeel. Suur tänu vallavalitsusele, kes toetas  
meie laste osalemist projektis. Palju tänu õpetaja 
Hedile, kelle abil sai lahendatud kõik 
keeleprobleemid. 
Toredad on meie lapsed ja toredad on meie inimesed. 
 

Maie Üürike  
projektijuht 

 



  

 

3   september 2003 Kultuur  
 

Vana-Vigala küla Külapäev 
 
Üle Eesti on traditsiooniks kujunemas külapäevade 
korraldamised, ka siin  - Vigala vallas on neid juba 
mitmel korral peetud. Nüüd siis ka Vigala valla 
suurimas külas Vana-Vigalas, nimelt 9. augustil 
toimus Vana-Vigala küla Külapäev. See oli juba 
ammu mõttes olnud ning nüüd sai ka teostatud.  
Usun, et iga korraldustiimi kummitab mõte, kas asi 
ikka õnnestub, eriti piinab see küsimus seepärast, et 
pole ju varem seda teinud, ei tea ega oska ette 
kujutada,  kuidas asi toimima hakkab. Nii vaevas 
meidki mõte - kas ikka tullakse ja kas see ka korda 
läheb? Pole ju saladus, et Vana-Vigala on kahestunud 
nagu see nimigi ja kui nimes liitjaks on sidekriips, siis 
kas reaalsuses on selleks Mõisas asuv sild? Ei ole 
mingit tahtmist ega soovi eraldada neid ega ka 
eraldusjooni geograafiliselt tõmbama hakata, kuid 
hinge selline kurb tõdemus siiski varjutab. 
Võibolla alateadlik püüe seda lõhet vähendada oli ka 
külapäeva korraldamine ja idee valida Jaamaülem, 
Seadusesilm, Pöörmeseadja ja Lastesõber.  Need ju 
ikkagi rahva valik ja ühtne arvamus. Valimiskastid 
olid juba varasemalt väljas, nii oli võimalus oma 
valikuid kirja panna. Külapäeval oli see samuti 
olemas, nii et kõigil kohalolijatel oli võimalus oma 
hääl sellesse kasti panna. Seda tegid päris paljud, kuid 
siiski see arv oleks võinud veel suurem olla, sest meid 
on siin külas 455 inimest ja meie kõigi arvamused 
loevad! Väga rõõmustav oli, et küla koguarvust oli 
umbes kolmandik ka kohal. 
Lõbusa  valimiskampaania tulemused olid: 
Jaamakorraldaja - Astra Põlma 
Pöörmeseadja - Ilona Pappe 
Seadusesilm - Urve Veimann 
Lastesõber - Virge Kaldma 
Need “ülesanded” pole kellelgi neist rohkem 
kohustuslikud kui meie kõigi ülesanne hoida oma 
koduküla korras ja ergas. Ükski tiitel ei peaks küla 
hoidmist rohkem innustama, kui see teadmine, et olen 
selle küla elanik.  
Nii nagu valitud tiitlite temaatika nii juhtus ka külakivi 
asukohaga, nimelt sai see seotuks raudteega ja 
Jaamaga. Juba varemgi on leitud, et Jaam on ka teiste 
külade keskus ning  seega võiks siia ka selle kivi 
paigutada. Lõpuks ei olegi ju tähtis mitte niivõrd see 
kivi asukoht kui see, et kivi olemas on. Külakivi 
asumine raudteerööpmeil aga näitab meile igavest 
liikumist ikka edasi, need rööpmed viivad me küla just 
sinna kuhu me ise liikuda tahame. Külakivi avasid 
Leili Mander, Vaike Aitsam,  Elmar Tekkel ja Hans 
Põldoja.  
Kui    Külapäeva   organiseerimiskeskus   oleks   olnud  
 

Mõis, siis oleks võinud ka  need temaatilised asjaolud 
teised olla, kuid kuna seekordne aktiiv oli Jaama 
poolne, siis ka valitud temaatilisus jäi sellesse 
õhkkonda. 
Peale külakivi avamist sai sõna Vigala valla 
vallavanem Priit Kärsna ja  volikogu esimees Enn 
Roosi. Nad vastasid küsimustele, mida oli võimalik 
esitada terve hommikupooliku paberil, mille sai 
küsimustekasti panna. Eks rahvast ole alati huvitanud 
valla vaatenurgad teatud küsimustele, siis oli võimalik 
ka neid kuulda saada.  
Kuid kahjuks külalaadaga juhtus selline õnnetu asi, et 
see lihtsalt kukkus läbi, sest kauplejaid oli väga-väga 
vähe. Suured tänud Teile, kes Te kohal olite! 
Kohale tulijatel oli (ja on ka praegu) võimalus 
külastada koduloolist näitust. Suured tänud Viio 
Aitsamile, kes kirjutas Vana-Vigala ajaloo  võttes 
aluseks - Vana-Vigala. Noppeid ajaloost. Allikas : 
Mihkel Aitsami käsikiri “Wigala kihelkonna ajalugu”.  
Rahvas oli aktiivne osalema ka õhtusel ajal, huviga 
vaadati, kuulati ja osaleti õhtuses programmis, kel 
jaksu oli tantsis ka “Laulusõ pradega” poole ööni.  
See artikkel pole kui ülevaade Külapäevast, pigem 
sisaldab see minu mõtteid, mis sellega kaasnesid nii 
ettevalmistusel kui ka nüüd meenutamisel. See on 
minu arvamus ja asja sees olnud inimesena ei oska 
seda ka kõrvalt hinnata. 
Kas päev õnnestus? See pole minu arvata, see on küla 
arvata. 
Arvamused ja ettepanekud külapäeva kohta on 
oodatud raamatukogusse, siis teame, mis õnnetus ja 
mida saame paremini teha.  
Aitähh kõigile, et aitasite kaasa kena külapäeva 
toimumisele! 
 

Laine Ülemaante 
 

Vana-Vigala küla kivi avamine 
 



  

 

4  Valla uudised september 2003   
 

Vigala Vallavalitsuses ja Volikogus 
 
Vigala Vallavalitsuses: 

27.08.2003.a. istungil 
- otsustati tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa 

kahele õigustatud subjektile 
- kehtestati Vana-Vigala Põhikooli bussi kasutamise 

hind ja tingimused 
- arutati valla lasteaedade laiendamise võimalusi 
- reservfondist eraldati Vana-Vigala Põhikooli 

õpilaste transpordiks Rahvakultuuripäevale 2500 
krooni, ajalehes “Nädaline” enampakkumise 
kuulutuse avaldamiseks 2737.60 krooni. 

- tehti valla põhikoolide ühe juhtimise alla viimise 
SWOT-analüüs 

- otsustati väljastada ühele ehitisele kasutusluba. 
- Sotsiaaltoetusteks eraldati 1189 krooni 
10.09.2003.a.istungil: 
- otsustati määrata kompensatsioon õigusvastaselt 

võõrandatud maa eest kolmele õigustatud subjektile 
- otsustati lubada ostueesõigusega erastada maad 

kolmel taotlejal 
- otsustati tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa 

viiele õigustatud subjektile 
- otsustati esitada Rapla maavanemale avalikuks 

väljapanekuks loa saamiseks Vigala vallas 
erastamisele kuuluva vaba metsamaa plaan ja 
maatükkide registreerimise leht 

- otsustati väljastada neli kauplemisluba 
- anti kooskõlastus Lõõritsa talule puurkaevu 

ehitamiseks 
- kinnitati 29.08.2003 toimunud korterite 

enampakkumise tulemused 
- reservfondist eraldati 700 krooni valla 

spordiveteranidele ja 500 krooni omaosaluseks 
projektile “Läti külapäevad, külavanemate 
valimine”.  

17.09.2003.a. istungil : 
- otsustati määrata kompensatsioon õigusvastaselt 

võõrandatud maa eest ühele õigustatud subjektile 
- otsustati tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa 

kolmele õigustatud subjektile 
 

- otsustati lubada erastada maad kahel taotlejal 
- otsustati välja kuulutada Vana-Vigala Põhikooli 

direktori konkurss 
- sotsiaaltoetusteks eraldati 460 krooni 
24.09.2003.a. istungil: 
- otsustati lubada erastada maad ühel taotlejal 
- otsustati tagastada õigusvastaselt võõrandatud 

maa ühele õigustatud subjektile 
- määrati hooldaja ühele abivajajale 

kehtestati eelarveliste hariduskulu vahendite 4 
kuu jaotus  
 

Vigala Vallavolikogus: 
15.08.2003.a.istungil: 
- moodustati jaoskonnakomisjoni rahvahääletuseks 
- kinnitati Vigala valla ehitusmäärus 
- arutati külavanema statuudi parandusi 
- arutusel oli lasteaedade laiendamise küsimused 
29.08.2003.a. istungil: 
- arutusel oli valla põhikoolide ühe juhtimise alla 

viimine 
- arutusel oli volikogu esimehele 

umbusaldusavaldus. Otsustati mitte avaldada 
umbusaldust volikogu esimehele 

- seoses lasteaia laiendamise vajadusega otsustati 
vähendada Vana-Vigala apteegi eelarvet 85000 
krooni võrra ning suunata see Kivi-Vigala 
lasteaiale. Summad Vana-Vigala apteegi 
haruapteegi laiendamiseks eraldada vallavalitsuse 
koostatavas 2004.aasta eelarves, võimalusel leida 
lisaraha 2003 aasta eelarvest. 

- otsustati algatada valla arengukava muutmine 
12.09.2003.a. istungil: 
- otsustati vallavalitsusele anda ülesandeks välja 

kuulutada Vana-Vigala Põhikooli direktori 
konkurss 

- otsustati moodustada Vana-Vigala Põhikooli 
juurde struktuuriüksusena Vana-Vigala 
Õpilaskodu ja käivitada see 01.10.2003.a. 

- kinnitati Vigala valla külavanema statuut 
- otsustati kehtestada Poti laada müügipileti 

hinnaks 50 krooni 
 

Üüri- ja kommunaalteenuste võlgnike nimekiri 
 
Nimekiri on koostatud 21. septembri 2003.a. seisuga.  
 1. Amann Kuido   2 176.55 
2. Antonov Gennadi 17 009.55 
3. Arusaar Marianna 15 511.15 
4. Harak Tatjana   1 897.50 
5. Kaljulaid Helju   8 618.65 
6. Kaljulaid Janika   1 867.70 
7. Klekner Eduard   3 400.75 
8. Kolesova Aili   2 093.50 
9. Kreuz Maire   1 998.65 
10. Kukk Merike   1 810.60 
11. Paat Uno   2 600.00 
12. Pappe Meelis   1 320.05 
13. Peitre Jaanus   1 897.35 
14. Pelts Kairi   1 731.50 

15. Pesor Alar   1 102.95 
16. Piperal Ülle   1 511.85 
17. Raudmäe Jaan    1 316.95 
18. Rohtoja Elo   3 210.90 
19. Rokk Jaanus   9 833.10 
20. Rusak Malle   7 075.75 
21. Sale Malle   1 084.75 
22. Sarnet Elfrieda 54 505.60 
23. Seits Ülle 16 338.60 
24. Siitam Anne   4 093.75 
25. Sillakivi Reet 25 179.95 
26. Titson Janika   1 139.20 
27. Vuks Viivi   1 625.90  
 
Probleemide vältimiseks ja maksegraafikute koostamiseks 
peavad võlgnikud ühendust võtma vallavalitsusega.  



  

 

5   september 2003 Loomapidamine  
 

Lemmik- ja koduloomade pidamise eeskiri 
Vigala vallas 
 
I Üldsätted 

1. Eeskiri sätestab lemmik- ja koduloomade pidamise 
korra Vigala vallas. 

2. Eeskirja mõistes on lemmik- ja koduloomad 
(edaspidi loomad) imetajad, linnud, roomajad, 
kahepaiksed, kalad ja selgrootud (näiteks mesilased, 
liblikad) keda peetakse, hoitakse ja kasvatatakse 
majanduslikel, esteetilistel, eetilistel või muudel 
kaalutlustel. 

3. Loomapidamisel tuleb lähtuda 
loomakaitseseadusest, veterinaarteenistuse 
seadusest, loomastiku kaitse ja kasutamise 
seadusest, kaitstavate loodusobjektide seadusest 
ning käesolevast eeskirjast. 

4. Loomade pidamisel peavad looma- ja 
linnukasvatushooned vastama kehtivatele ehitus-, 
keskkonna-, sanitaar- ja tuleohutusnõuetele. 

 
II Loomapidaja kohustused 

5. Looma omanik on kohustatud kodulooma pidama ja 
karilooma karjatama selleks ettenähtud kohtades. 

6. Looma omanik on kohustatud, et loomad või linnud 
ei halvendaks naabrite elutingimusi ega kahjustaks 
naabruses asuvaid aia- või põllukultuure, kannab 
täielikku vastutust looma poolt tekitatud kahju eest. 
Võimalikest ohtudest on looma omanik kohustatud 
kaaskodanikke hoiatama. 

7. Looma pidamisel on loomaomanik kohustatud 
järgima sanitaarhügieeni nõudeid ja vajadusel 
tegema parasiitide tõrjet. 

8. Looma omanik on kohustatuid viivitamatult  
teatama looma teadmata põhjustel haigestumisest 
või lõpmisest kohalikule veterinaararstile.  

9. Looma omanik on kohustatud koristama looma 
poolt tekitatud reostuse ja heastama tekitatud kahju. 

10. Looma omanik peab tagama pideva järelvalve 
loomade üle, keelatud on looma jätmine abitusse 
olukorda. 

11. Looma omanik on kohustatud korraldama looma 
tervise profülaktilist kontrolli ja ravi vastavalt 
loomaliigile, järgides veterinaararsti soovitusi ja 
häid loomapidamistavasid. 

 
III Koerte ja kasside pidamine 

12. Koera ja/või kassi omanik on kohustatud: 
12.1 varustama koera kaelarihmaga, millel on koera 

omaniku nimi ja aadress; 
12.2 vaktsineerima kõik koerad ja kassid taudide vastu; 
12.3 hoidma koera kindlalt tarastatud territooriumil, 

suletud ruumis või ketis; 
12.4 liigeldes koeraga ühissõidukis pidama kinni seal 

kehtivatest eeskirjadest; 
12.5 inimest või looma hammustanud koera või kassi 

omanik on kohustatud kannatanut ravivale arstile 
esitama looma vaktsineerimist tõendavad 
dokumendid; 

 

12.6 koheselt teatama veterinaararstile inimest või looma 
hammustanud vaktsineerimata koerast või kassist, 
kusjuures nimetatud koer või kass tuleb koheselt 
isoleerida või vajadusel hävitada; 

12.7 Välja panema ettevõtte, asutuse, suvila, era- või 
aiamaja territooriumi sissekäigu juurde hoiatussildi 
kurja koera olemasolu kohta ja tagama 
ametiülesannet täitvate isikute ohutu liikumise 
territooriumil. 

13. Koera ja/või kassi omanikul on keelatud: 
13.1 võtta koeri kaasa ametiasutustesse, kauplustesse, 

massiürituste territooriumitele, spordiväljakutele, 
laste mänguväljakutele, supelrandadesse ning 
rahvarohketesse kohtadesse, välja arvatud 
spetsiaalsed üritused. 

13.2 jalutada koeraga ilma juhtrihma kaelarihma külge 
kinnitamata; 

13.3 jalutada koeraga laste kooli- ja lasteaiateede 
läheduses laste liikumise ajal: 

13.4 koerte ja kasside pidamise lõpetamisel või looma 
omaniku elukoha vahetusel jätta loomad abitusse 
olukorda; 

13.5 jätta loom avalikus kohas järelvalveta. 
14. Koera ja/või kassi omaniku eriõigused: 
14.1 teenistusülesannete täitmisel kasutada  selleks 

spetsiaalselt välja õpetatud koeri, maksimaalselt 
kõiki ohutusnõudeid  järgides; 

14.2 nägemispuudega eritunnusega isikul liikuda 
juhtkoera abil vastavalt igapäevastele vajadustele 
võimalikult vähe kaaskodanikke häirides. 

 
IV Järelvalve 

15. Kõik järelvalveta koerad ja kassid loetakse 
hulkuvateks ning nad kuuluvad püüdmisele, 
võimalusel üleandmisele varjupaika ja vajadusel 
hävitamisele. Omanik kannab looma püüdmise ja 
omaniku väljaselgitamisega seotud kulud. Kui koera 
või kassi omanik selgub peale looma hävitamist, on 
omanik kohustatud hüvitama looma hävitamisega 
seotud kulud. 

16. Omaniku kontrolli alt väljunud ja agressiivse 
käitumisega ning ümbruskonnale ohtliku looma 
võib hukata kohapeal, kui loomast tulenev oht 
ähvardab inimest või loomade elu ja tervist ja kui 
seda ohtu pole võimalik kõrvaldada muul moel. 

 
V Vastutus 

17. Käesolev eeskiri on kohustuslik kõigile Vigala 
vallas elavatele ja viibivatele isikutele. 

18. Looma omanik on täielikult vastutav looma poolt 
tekitatud otsese ja kaudse kahju eest ning igasugune 
looma poolt tekitatud kahju kuulub looma omaniku 
poolt hüvitamisele. 

19. Käesolevat eeskirja rikkunud isikute suhtes 
rakendatakse karistusi, trahve ja ettekirjutusi 
vastavalt Eesti Vabariigi seadustele ja kohalikele 
määrustele. 

20. Trahve ja ettekirjutusi võivad määrata 
politseiametnikud, veterinaarametnikud ja Vigala 
Vallavolikogu poolt volitatud ametiisikud 
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27. septembril toimus IX Vigala Lahtine Matt Vana-Vigalas. 

Täname Olev Nisumaad, kel täitub sügisel 20 aastat maadlustreeneri ametis.  
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Vigala Sõnumid tänavad kauaaegset kaastöötajat Hannot, kes aitas valla 
lehte laduda ning pidi sageli inimeste nurinaid taluma.  
Soovime talle head tööindu uues töökohas!  
Loodame, et Hanno ei unusta meid ära ning rikastab Vigala Sõnumeid 
oma huvitavate kirjutistega elust pealinnas.  
 
Materjali lehes avaldamiseks võite saata e-posti aadressidel:  
elle@vigala.ee, andrus@vigala.ee või tuua vallavalitsusse.  
 
Ootame teie kirjutisi 22. oktoobriks.  
 

TÄHELEPANU! 
 
Seoses minu äraolekuga 02.10.2003 - 12.10.2003, 
väljastab veterinaartõendeid Märjamaa valla loomaarst 
Liia Lumi Märjamaa Veterinaarapteegis. Vastuvõtuajad: 
E-R 10.00-16.00, telefonid 21 060, 052 47 100. 

 
Ester Alekand 

 

 
OÜ LANDEKER OSTAB KASVAVAT 

METSA JA KINNISTUID HINNAGA KUNI 
90000 KR/HA. TASU KOHE! 

 
051 10 415 051 79 866 

Seoses õppesessioonidega ei toimu 
sotsiaaltööspetsialisti Ilme Roosi  
vastuvõtte 06.-10. oktoober 2003.a. ja  
01.-11. detsember 2003.a. 
 
Seoses õppesessiooniga ei toimu  
projektijuht-nooremspetsialisti Elle Altmetsa 
vastuvõtte 10.-21. november 2003.a. 

 

Mänguring teatab:  
 
Kivi-Vigala Rahvamajas alustab taas 
nädalavahetustel tegevust laste ning noorte 
“mänguring”.  
Seekord toimuvad ringid kahes jaos:  
lapsed vanuses 3-10 aastat, juhendajaks 
Katrin ja noored vanuses 11-18 aastat, 
juhendajaks Elle.  
 
Lastering alustab laupäeval kell 13.00 – 
15.00.  Lasteringi on oodatud kõik kodused 
ning lasteaia- ja algklasside lapsed. Sellel 
sügisel lisandus uue mänguna piljard. 
 
Noorte jaoks on rahvamaja avatud laupäeval 
alates kella 18.00. Oodatud on kõik noored 
koos uute ja värskete ideedega.  
 
Mõnikord võivad  
lahtioleku ajad  
ning päevad  
muutuda.  
Sellest  
anname  
teada  
kuulutustega.  

 
 

Vigala Vallavalitsus kuulutab välja konkursi  

VANA -VIGALA PÕHIKOOLI DIREKTORI 

vabale ametikohale. 

Tööleping sõlmitakse kuni viieks aastaks. 

Kandidaatidelt eeldame vastavust 
kvalifikatsiooninõuetele. 

Elulookirjeldus, tööraamatu väljavõte, kvalifikatsiooni 
tõendavate dokumentide koopiad ja käsikirjaline 
kandideerimissoovi põhjendus saata hiljemalt 6. 
oktoobriks 2003 (saabumise aeg) aadressil: 

“Direktor”  
Vigala Vallavalitsus 
Kivi-Vigala   
78001  
Rapla maakond 

Info: vallavanem@vigala.ee, telefon: 048 92 285 
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Oktoobrikuu sünnipäevalapsed 
 
Anna Nööp 20.10.1905 98 
Hilda Elmik 06.10.1909 94 
Velli Haidla 31.10.1920 83 
Elsa Huuzi 09.10.1921 82 
Alma Redlich 12.10.1921 82 
Karl-August Rebane 18.10.1922 81 
Aivi Randma 13.10.1938 65 
Sulev Lepik 15.10.1938 65 
Eelar Valter 23.10.1938 65 
Urve Koplimaa 30.10.1943 60 
Valentsina Nikitina 04.10.1948 55 
Einar Ervin 13.10.1948 55 
Lehte Kokuta 16.10.1948 55 
Mari Kuusik 30.10.1948 55 
Helbe Kliss 20.10.1953 50 
 

PALJU ÕNNE! 

Jälle on avatud Vana-Vigala 
Rahvamajas 

 
Laste ja Noorte Huvikeskus 

 
Teretulnud on kõik koolilapsed 

ning nooremad, kuid koos saatjaga 
 
 
 
 
 
 
 

Lahtiolekuaeg E-R kell 16.00 –20.00 
 

 

Soovime pedagoogidele head lähenevat õpetajatepäeva  
ja ilusat alanud sügist kõigile! 

Laupäeval 25. oktoobril  

kell 13.00  

Vana-Vigala raamatukogus  

kohtumine eesti kirjaniku ja 
luuletaja  

Uno Sikemäega. 

 
Kõik huvilised on teretulnud! 

 

 


