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Ilusaid jõule ja head uut aastat! 

Jõulurahu(tus) 
Rõõmustagem! Taaskord on saabunud meie maale 
muretud ajad - 10. detsembril kuulutati välja 
jõulurahu. Tapjad ei tapa, vargad ei varasta ega 
roolijoodikud rooli. Võib julgelt jalutada pimedatel 
tänavatel, kartmata auto selgasõitu või jala 
pähelangemist. Ja kogu seda õnne jagub aasta 
lõpuni!  
Kokkuleppeline rahu mõneks nädalaks. Kohustus 
olla sel ajal südamlik ja hooliv, aidata abivajajaid, 
saata postkaarte ammuunustatud tuttavatele. 
Valime tasulise annetustelefoni numbri, loobume 
osast palehigis välja teenitud rahast ja tunneme 
end paremate inimestena. Kord aastas ju võib! 
Ning siis saab see aeg mööda. Härdus ja hoolivus 
lahkuvad koos kilode tapetud sigadega meie 
kehadest ning võime jälle pöörduda oma 
igapäevatoimetuste rüppe. Tapjad tapavad, 
purjuspäi sõitmisest saab jälle elunorm, 
altkäemaksud on taas au sees.  
Kõlab õõnsalt? Jah, tõenäoliselt küll. Täpselt nii 
õõnsalt, kui oma silmakirjalikkuses iseendile vastu 

kajame. Kas oleme kunagi mõelnud, et hoolida võib ka 
südasuvel, abivajajat aidata novembris? Lähedasi 
meeles pidada siis, kui rohi tärkab? Kas tõesti on 
klassikalises mõistes "hea" olemiseks vaja väliseid 
kokkuleppeid, mitte tungi seestpoolt? 
Küsimused ilma vastusteta. Leidku need igaüks enda 
jaoks ise. Ehk on meis midagi veel peidus, kusagil 
sügaval südamepõhjas? Võib-olla leiame sealt julguse 
tunnistada, et oma arutu jõuluaegse tarbimishulluse 
kaudu oleme kaudselt vastutavad pimedate ja lumeta 
talvede eest. Julguse vaadata silma iseendale, seista 
vastakuti oma ahnuse ja väiklusega ning olla neist 
üle. Aastaringi. 
Seni aga marsime kord aastas kirjatud silmil 
vältimatu hävingu poole ega tunnegi, kuidas 
plastikust maailm meie ümber järjest kitsamaks 
muutub. 
Häid jõule! 

Hanno Ljubomirov
(foto: Peeter Paunmaa)
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Vägev november Kivi-
Vigala Põhikoolis 
 
Novembrikuu tegemistest tasub 
alustada Isadepäevaga. Toimus see 
teist aastat järjest laupäevasel 
päeval ja tegemist oli sportliku 
isadepäeva üritusega.  
Alustuseks väike üldfüüsiline 
soojendus ja peale instrueerimist 
ning ohutustehnikat tutvustavaid 
märkmeid, algas suurejooneline 
püramiidide kokkupanek ja esitlus. 
Kui püramiidid olid õnnelikult 
kokku varisenud, toimusid
segavõistkondade vahel 
teatevõistlused, kus oluliseks 
kiirus, täpsus, koordinatsioon ning 
meeskonnatöö – võitis sport!  
Väike hingetõmbehetk, mil nii 
vanemad kui lapsed said luuletada 
teemal vastavalt “Parim isa” või 
“Parim laps”. Ettekantud luuleread 
tõid nii nägudele naeratuse kui 
silma pisara – millised anded! 
Sportliku hommikupooliku lõpetas 
rahvastepall poroloonpalli ja suure 
fit-ball`iga. Kuigi isadepoolne 
osavõtt oli suhteliselt väike, on 
õnneks olemas ka vahvad emad, 
vennad ja lapsed! Kõik osalejad
said tervislikud auhinnad ning 
tänukirjad osalemise eest.  
Toreda päeva lõpetas tantsuõhtu 
Kivi-Vigala Rahvamajas, tantsuks 
mängis Toomas Taul ja ei 
puudunud ka üllatused 
“emmedelt”. 
 

Mardi-Kadrikarneval 
Kadripäeval said koolis end 
näidata kõikvõimalikud kujud –
mardisandid, kadrisandid, aga ei 
puudunud ka printsessid, nõiad, 
kollid, erinevad loomad jms. 
Üllatusena astus meie kooli 
publiku ette ka ansambel “Lordi”, 
kes kõiki endaga kaasa laulma 
panid. Klassidelt olid toredad 
etteasted, igaüks tutvustas end kas 
läbi vanarahvakommete või muul 
viisil. Lapsed ise kirjutavad 
karnevalist järgnevalt.  

Ilona Noor
Kivi-Vigala PK huvijuht

 
Kadrikarneval 
24. novembril toimus meie koolis 
kadrikarneval. Osalejaid oli palju 
alates 1.-8.klassini. Alguses pidi 
iga klass tegema väikese etteaste. 

Isadepäeval sooritati Kivi-Vigala põhikoolis mitmeid jõu- ja ilunumbreid. 

Kadrikarneval 
Kadrikarnevalil lugesid 1., 2. ja 
5. klass meile kadrikommetest. 
3. klass oli naljakates kostüümides 
ning nende etteaste oli inglise 
keeles. 4. klass tegi näidendi, mis 
oli salakaval, sest nad ei rääkinud 
ühtegi sõna. 6.klass (meie!) olid nii 
coolid, et kadrid olid mesti läinud 
kollidega ning esinesid ansambel 
”Lordina”. 7. klassis oli paar DJ-id, 
kes olid lahedad ning kellel oli ka 
“tibi” kaasas. 8. klass tegi väga 
laheda näidendi, kus tüdruk 
varastas nõiaraamatu. Peale 
esinemisi olid mängud. 
Kadrikarneval oli lahe! 

Katre Amann 6. klass

Meie tegime “Lordit”, kõik elasid 
sellele kaasa. Kui etteasted olid 
lõppenud, algasid mängud. Pärast 
olid klassidevahelised võistlused. 
Võitjateks tulid kõik, kuna meie 
kadrid olid väga tublid. Kostüümid 
olid superhead: näod olid ära 
maalitud. Kõik ei riietunud 
kadrideks, vaid oli nii nõidasid, 
haldjaid, erinevaid loomi ja 
printsesse. Igaüks sai väikese 
lipiku, kus oli tänatud kadripäeval 
osalemise eest. Sai ka õuna. Kõige 
lahedamad olid ikka etteasted! 
Loodan, et kunagi tehakse meie 
koolis veel midagi lahedat. 

Karolin Niit 6. klass
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KANNELT MEISTERDAMA! 
 
Uuel aastal käivitub Veikko 
Halliku juhtimisel Vana-Vigala 
Põhikoolis projekt Perering. 
Tegemist on 2006. aasta alguses 
Eesti Lastevanemate Liidu 
algatatud ja üldpõhimõtete 
väljatöötatud projekti „Isad ja 
pojad” jätkuga. Seekordses 
projektis võivad osaleda nii 
tüdrukud kui poisid koos vanema 
pereliikmega. Kui taotluse 
esitanud kooli projekt kiidetakse 
Hasartmängumaksu Nõukogu 
poolt heaks, siis toetatakse seda 
rahaliselt, seega juhendamise ega 
materjalide ja vahendite eest 
maksma ei pea. Kui aga taotlust 
ei rahuldata, siis peab arvestama 
500-600 kroonise kulutusega.  
Töö saab toimuma kokku-
leppeliselt laupäeviti jaanuarist 
märtsini kooli puutööklassis. 
Osaleda saavad 8 last koos 
pereliikmega. Valmistatavaks 
esemeks on kuuekeelne (C-või G-
duuri) või hiiu-rootsi kannel. Kel 
tõsine soov, siis andku endast 
märku telefonil 5662 6212 või e-
postiga aadressil vekko@hot.ee.  

Krista Tõldmaker

Kandlemängule lisasime vürtsiks 
plokkflöödimängu ning 
tagatipuks veel torupillijorinatki, 
mille saatel paarkümmend neidu-
naist labajalavalssi vedama said. 
Mõnu tundsime nii meie 
tegijatena kui ka publik 
kuulajate-vaatajatena. Kavu 
arvustama ja nõuandeid jagama 
seatud žürii oli seekord üllatavalt 
rohkearvuline – 10 liiget eesotsas 
Ingrid Rüütliga – ning mida 
rohkem inimesi, seda rohkem 
erinevaid arvamusi. Anti hääd 
nõu, kiideti ja olid ka mõningad 
kahtlused, kas meile pole 
autentsuse nõuetele vastavad 
piirid liialt väikeseks jäänud... 
Kindel on aga see, et juuli teisel 
nädalavahetusel oleme me 
osalejad rahvusvahelisel 
folklooripeol Tallinnas ning uue 
nädala alguses kutsutud festivali 
jätkuna Pärnu maapäevale.  
 

Folklooriseltsi Kiitsharakad 
nimel,

Krista Tõldmaker

Tee folkloorifestivalile 
Baltica on Kiitsharakatele 
avatud 
 
Baltica festivali ringkäik kolmes 
Balti riigis jõuab Eestisse juba 
kahekümnendat korda. Läbivaks 
teemaks on seekord RING, mis 
entsüklopeedia andmetel on 
kosmoloogiline ja sakraalne 
sümbol ning tähendab kõiksust, 
täiust ja püsivust, lihtsust ja 
tühjust, piiritletut ja lõpmatut, 
tekkimis- ja loomisseisundis 
maailma.  
Otsustasime ka meie, nüüd siis 
juba neljandat korda, festivali 
teemasse süveneda ja seda lahti 
mõtestada oma kandi 
pärimuspärandile toetudes ning 
lõime Labajalaringi. Vigala kant 
on olnud rikas 
labajalavalsiviiside poolest, mis 
on jõudnud meieni tänu Mihkel 
Aitsami 1895. ja Eduard Oja 
1929.aastal kogutule ja 
kirjapandule. Meie noored 
kanneldajad Vana-Vigala 
Põhikoolist on neid lugusid juba 
päris mitu aastat omaseks 
mänginud. 

Kivi-Vigala 
raamatukogust 
 
Üks aasta on taas jõudnud 
lõpusirgele, käes on advendiaeg. 
See peaks olema aeg rohkem 
enesega olemiseks sest aasta 
suured tegemised ja 
kiirustamised on jäänud 
seljataha. Usun, et see on 
suurepärane aeg nautida ka 
heade raamatute seltsi ja häid 
raamatuid on raamatukogudes 
palju, võib öelda et igale maitsele.
 
Kivi-Vigala raamatukogu 
soovib kõigile oma lugejatele 
kaunist ja rahulikku 
advendiaega ja rõõmsaid 
hetki raamatute seltsis! 
 

Mai Sipelgas

ilukirjandus 
Kunnas, L. Viiv pikas sõjas 
Tohvri, E. Peeglikillud 
Weisberger, L. Saatan kannab 
pradat 
Caddle, C. Pidupäev 
Steele, D. Paadunud poissmehed 
Marinina, A. Stiilimeister 
Kavvadias, N. Vahikord 
Thompson, C. Kangekaelne 
eitamine 
 
lastekirjandus 
Dennis-Bryan, K. Kassipoeg 
kodus: lemmiklooma eest 
hoolitsemine 
Kungla, M. Päkapikk Joko 
Nordqvist, N. Vaene Pettson 
Laidla, S. Apteegitont Aavi 
Ray, M. Koeratrikid: lõbusat 
ajaviitmist targa koeraga 
Põldma, J. Leiutajateküla tähtis 
päev 
Rannap, J. Roheline kindlus 

Valik raamatukogus olevast 
uudiskirjandusest: 
 
teabekirjandus 
Suuroja, K.  Eesti 100 rändrahnu 
Viires, A.  Eesti rahvapärane 
puutööndus 
Streeter, M.  Hüpnoos 
Pryce, W.  Puitarhitektuur: 
maailma ajalugu 
Koger, L. Liiklusõpik: B1-, B-, 
BE- kategoorias 
MacNulty, W. Vabamüürlus: 
sümbolid, saladused, tähendused 
Sooster, S. Roog- ja õlgkatused 
Niiberg, T. Meheks, isaks ja 
härrasmeheks 
Hageneder, F. Puud on 
tarkusekandjad 
Fuchs, L. Suur sokiraamat: 60 
kaunimat mustrit 
Pemberton,D. Vaaraode aarded: 
Vana-Egiptuse hiilgus 



  

 

4  projekt / üritus detsember 2006 
Avasime jõusaali  
 
Vana -Vigala Tehnika- ja 
Teeninduskooli uue arengukava 
kohaselt pööratakse enam 
tähelepanu õppetöö kvaliteedi ja 
õpikeskkonna parendamisele.  
Seoses sellega renoveeriti 
hasartmängumaksust laste, noorte, 
perede, vanurite ja puuetega 
inimestega seotud investeeringute 
toetamise regionaalprogrammist 
kooli jõusaal. Projekti motoks oli: 
„Terves kehas terve vaim”. Projekti 
käigus korrastati keldrikorrusel 
asuv ca 186 m2 suurune endine 
jõusaal. Uuendati aknad, viimistleti 
seinad, paigaldati põrandale kate, 
korrastati põrand ja elektrisüsteem. 
Renoveerimistöid viis läbi AS 
Projekt E.  
Jõusaali pidulik avamine toimus 20. 
novembril, kus osales ka 
riigikogulane Tiit Tammsaar, kelle 
abil soetati uued kaasaegsed 
jõumasinad.  
Projektitöö jätkub, sest uue 
projektitaotlusega saame 

tulemusena võiks sellest saada 
korrastatud lauatenniseruum.  

Maie Üürike
projektijuht

koolimaja keldrikorrusele mõnusa 
spordiga tegelemisega kompleksi, 
sest jõusaali vastas olev ruum 
vajab renoveerimist, mille  

Vigala Teater 100 
 
21. oktoobril toimus Vana-Vigala 
Rahvamajas puhkeõhtu, mille 
keskseteks tegelasteks olid Vigala 
täiskasvanute näiteringid. Idee 
kokkusaamiseks tuli mitmelt poolt: 
sellel aastal on ju väga palju juttu 
tehtud teatrist. Sündmuse nimi 
koguni telesaatest “Rooside sõda“, 
mil üks võistleja tuntud teatrite 
hulgas ka Vigala teatrit pakkus. 
Nimi jäigi kummitama kuni 
vormus sündmuseks. 
Et üritusele väärikust lisada, 
alustati rongkäiguga, mis küll 
ilmastiku olusid arvestades 
teatraalseks sissemarsiks kujunes. 
Järgnes lipu heiskamine (teatrile 
kohaselt lava stangele), 
vallavanema avakõne, näitlejate ja 
truppide tunnustamine, esitati 
katkeid nende loomingust. 
Piduliku osa lõpetati väikese 
ilutulestiku saatel. 
Esimesena astus lavale „Topelt-
Kiiks“ oma „Libakoeraga“. 
Vaatamata tehniliste viperustele 
tuli tükk välja küll. Antud 
kollektiivi kolleegipreemia läks 
Jaan Kuusikule, kui seltskonna 
hingele. Trupi tunnustuse teenis ta 
ära visa tööga, üllatades sellega nii 

Viiendana esines „Sõbra-Vägi“, 
selle seltskonna juhendajaks on 
Viivi Sõber. Nende esituses nägime 
lugu „Toots Tuletõrje-
inspektoriks“. Lugu, mis ilmselt ei 
olnud O.Lutsu sulest, mõjus 
igatahes oma huumori ja vahvate 
karakteritega lutsulikult. „Sõbra-
Vägi„ tunnustas oma trupi 
noorimat liiget Merle Paibat, kes 
on teinud mitmeid säravaid rolle. 
Välja anti veel kaks preemiat. 
Kõige aktiivsema teatritegija 
preemia läks Marko Kreutzile, kes 
on osalenud kõikide truppide 
koosseisus (õhtul astus üles kolmes 
lavastuses). Ja viimase, kuid meie 
arvates kõige kaalukama preemia -
publiku oma, valisid vaatajad. Ei 
tea kas veenev Palametsa 
jäljendamine, elutruu koera 
kehastamine või lihtne lavaline 
sarm mõjus rahvale, kuid igatahes 
valis publik oma lemmikuks 
Hannes Sassi. 
Tantsuks mängis näitlejaid 
sisaldav ansambel „In mood“.  
Pidu lõppes küll inetu 
vahejuhtumiga, aga see ei takista 
meid järgmistel aastatel midagi 
sarnast ette võtmast.  

Astra Põlma

iseennast kui ka publikut.  
Teisena esines Õpetajate näitering, 
mida juhendab Aliide Ljubomirova. 
Õpetajad demonstreerisid oma 
kiiret otsustusvõimet ja 
loomingulisust täiesti uue 
materjaliga, mis selleks puhuks 
kokku pandi. Näitering valis 
tunnustamise vääriliseks trupi 
asutaja liikme Meelis Välise, kes 
on võimeline looma väga erinevaid 
ja mitmekülgseid karaktereid. 
Kolmandana toimus väike loeng 
teemal „Vigala teater 100“, mille 
Hillar Palametsa stiilis kandis ette 
Hannes Sassi. 
Number 100 - selle ürituse taga oli 
tinglik, aga mitte mingil juhul üle 
pakutud, sest esimesed kirjalikud 
andmed teatritegemisest Vigalas 
viivad aastasse 1893, mil loodi 
Vigala muusikaseltsi juurde 
näitetrupp. Meie sada tuli 
summana kõikide üles astunud 
truppide tegutsemisest Vigalas. 
Neljandana astus üles Õpetajate 
showtrupp, kes esitas show-
elemente sisaldava groteskse 
ülevaate õpetajate elust Eesti 
Vabariigis. Nende kolleegipreemia 
läks Ilona Noorele, kes oma sära ja 
esinemisjulgusega kõigile 
eeskujuks on. 

Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskooli renoveeritud jõusaali avamine, 
linti lõikab Riigikogu liige hr. Tiit Tammsaare 
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Pensionäride jõulutoetus 
 
Vigala valla pensionäride 
jõulutoetuse maksmist 
alustatakse 12. detsembril Vigala 
Vallavalitsuse raamatu-
pidamises. 
Toetust saavad vanadus-
pensionile jäänud pensionärid.  
 
Toetuse saamiseks tuleb taotlejal 
esitada vormikohane avaldus
koos pensionitunnistusega. 
 
NB! Neljapäeval, 14. detsembril, 
toimub toetuse maksmine 
alljärgnevalt: 
kell 9.30 – 11.30 TTK 
nõupidamiste saalis I korrusel  
kell 11.45 – 12.00 Vana-Vigala 
Jaama kaupluses 
kell 13.00 – 16.00 Vigala 
vallavalitsuse raamatupidamises.
 
Toetuse väljamaksmine 
lõpetatakse 29. detsembril 
2006. a. 
 

Teade 
 
Vigala Vallavalitsus teatab, et on 
peremehetute ehitistena arvele 
võtnud: 
1) Kopli elamu Rapla maakonnas 
Vigala vallas Pallika külas, mille 
viimane teadaolev omanik oli 
Vigala Osanike Ühistu 
2) Vängla väikehoone Rapla 
maakonnas Vigala vallas Vängla 
külas, mille viimane teadaolev 
omanik oli Vigala Talude Liit 
3) Maivälja töökoja plats (rajatis) 
Rapla maakonnas Vigala vallas 
Läti külas, mille viimane 
teadaolev omanik oli Vigala 
Talude Liit 
Kõigil, kellel on vastuväiteid 
eelpool nimetatud ehitiste ja 
rajatise peremehetuks 
tunnistamise vastu, esitada need 
kahe kuu jooksul peale käesoleva 
teate ilmumist Vigala 
Vallavalitsusele aadressil Kivi-
Vigala küla, Vigala vald, 78001 
Rapla maakond 

Vigala Vallavalitsus 
 
22.11.2006 istungil otsustati: 
- väljastada kaks kasutusluba 
- lubada ostueesõigusega 

erastada maad kahel taotlejal 
- määrata teenindusmaa 4983 m2

Tõnumaa külas Vallamaja 
maaüksusele korteriomandi 
seadmiseks, 2833 m2 Vana-
Vigala külas Apteegi 
maaüksusele ja 20365 m2 Vana-
Vigala külas Vana-Vigala TTK 
hoone teenindamiseks 

- tagastada õigusvastaselt 
võõrandatud maa ühele 
õigustatud subjektile  

- lubada jagada kaheksateist 
kinnistut mitmeks  
maaüksuseks 

- muuta Vigala Vallavalitsuse 
korraldusi nr 133 12.07.2006, 
nr 207 10.09.2003, nr 193 
25.10.2006 ning nr 114 
28.06.2006 

- esitada volikogule sünni-
toetuste korra muutmise eelnõu

- kinnitati lumetõrjetööde 
pakkumised 

-  kinnitada valla noorte 
spordistipendiumi saajate 
nimekiri alljärgnevalt: Marek 
Lainela, Karlis Kaldma, Jaan 
Kuusik, Ardo Arusaar, Rait 
Thomberg, Ranno Laane, Liina 
Kuusik, Martin Sisas, Kristel 
Lints 

- võtta arvele peremeheta varana 
Kopli elamu Pallika külas, 
mille viimane teadaolev omanik 
oli Vigala Osanike Ühistu 

- soetada Vana-Vigala Põhi-
koolile väikebuss maksumusega 
kuni 300 000 krooni 

- kinnitada 2006. aasta 
lisaeelarve 

- kehtestada 2007. aasta Vigala 
vallas haritava maa ja 
loodusliku rohumaa ühtseks 
maamaksumääraks 1,0 % maa 
maksustamishinnast ja muu 
sihtotstarbelise maa  ühtseks  
maamaksumääraks 2,0 % maa 
maksustamishinnast aastas. 

- eraldada reservfondist 34 650 
krooni Vigala Tervisekeskusele 
EKG aparaadi ostmiseks 

- esitada volikogule 
kinnitamiseks Vigala valla 
2006. aasta lisaeelarve  

- eraldada sotsiaaltoetusteks 
6648 krooni 

 
 
Vigala Vallavolikogu 
 
30.11.2006 istungil otsustati: 
- kinnitada Vigala valla erateede 

nimekiri avalikuks 
kasutamiseks 

- finantseerida täiendavalt 
Ühtekuuluvusfondi Matsalu 
alamvesikonna projekti 
Matsalu Veevärk 
alamprojektiga tehtavaid töid 
täismahus ja õigeaegse 
teostamise korral 
sihtfinantseeringuna summas 1 
556 906 krooni 

- valida Vigala Vallavolikogu 
majandus- ja eelarvekomisjoni 
esimeheks Aivar Jõgiste 

- määrata kinnistute jagamisel 
tekkinud maaüksustele 
sihtotstarbed 

Lugupeetud vallaelanik! 
 
Kui Sa elad siin, Vigala vallas, 
kuid pole end veel valda sisse 
registreerinud, siis tee seda 
kindlasti veel detsembrikuu 
jooksul.  
Riik eraldab vallale üksikisiku 
tulumaksu vastavalt iga 
eelneva aasta lõpus valla 
elanikeregistris olevate 
inimeste nimekirja alusel.  
Tulumaksu laekumine 
mõjutab omakorda nii valla 
laste turvalist heaolu ja valla 
kui  terviku püsimajäämist. 
Seega on iga vallalelaniku 
panus kodukoha hea käekäigu 
nimel teretulnud.  
 
Ootame kõiki vastutusrikkaid 
kodanike registreerima end 
koduvalla elanike hulka!  
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C- Klassi korvpall 
 
Novembrist detsembrini toimus 
“Korvpalli Nike Cup” Raplamaa 
alagrupi turniir.  
Kivi-Vigala põhikooli poisid said 
alagrupis teise koha ja see 
võimaldas Kohilas toimunud 
finaalturniiril püüda veel esimest 
kohta. Kahjuks kaotati 
hommikuses poolfinaalis 
suhteliselt kindlalt suurtele Kaiu 
poistele ja edasi tuli mängida 
kolmandale kohale. Kolmanda 
koha mängus võideti Haimre 
põhikool ja nii saadi siis sel 
aastal Nike Cup turniiril kolmas 
koht.  
1.Kaiu, 2. Kehtna, 3. Kivi-Vigala, 
4. Haimre, 5. Valgu ja 6. Vana-
Vigala põhikool  
 
Toimusid ka traditsioonilised 
OK- harjutused, kus meie kooli 
poiss Randy Sildoja sai 2 teist 
kohta. Esimesed kolm kohta 
läksid jagamisele. Nende kolme 
seas oli ka Vana- Vigala põhikool, 
kelle reklaam meeldis 
allakirjutanule kindlasti kõige 
rohkem.  
Kivi-Vigala võistkonnas 
mängisid: Tanel Viimne, Randy 
Sildoja, Ranet Sildoja, Priit Võtti, 
Anti Aro, Tarvi Odem, Siim 
Paluoja ja Peep Huberg. 
 

Marko Kreuz

Vigala lauatennise turniir 
 
2. detsembril toimus taas Vigala 
lauatennise turniir. Sedakord oli 
aga toimumispaigaks Kivi-Vigala 
põhikooli võimlas, mis on valgem 
ja ka ruumikam. Turniiri 
üldarvestuse võit kuulus seekord 
väga pingelise lõpuga mängus 
Jaanus Niidile, kes finaalis 
alistas tulemusega 3:2 Marko 
Kreuzi. Sedakorda sai turniir 
jälle uue üldvõitja.  
Tulemused: 
Mehed 
I  koht –  Jaanus Niit 
II koht – Marko Kreuz 
III koht– Ilmar Luige 
Naised: 
I  koht – Helju Niinemäe 
II koht – Katrina Suurkask 
III koht – Gerli Rannik 
Noormehed: 
I  koht – Peep Võtti 
II koht – Rauno Üürike 
III koht –  Tanel Viimne 
Veteranid: 
I  koht –  Ilmar Luige 
II koht – Helju Niinemäe 
Paarismäng: 
I  koht – Kreuz - Niit 
II koht – Luige - Alesmaa 
Segapaarismäng: 
I  koht – Luige- Niinemäe 
II koht – G. Rannik- J. Kivi 
III koht – Kreuz- Ü. Rannik 

Marko Kreuz

Maadlusuudised 
 
4.-5. november toimus Jõgeval 
Vooremaa turniir vabamaadluses 
ja kreeka-rooma maadluses. 
Marek Lainela - 38kg  2. koht  
Jaan Kuusik -  66kg   2. koht 
 
18. novembril toimusid 
Põltsamaal Eesti meistri-
võistlused vabamaadluses 
õpilastele (-15 aastastele). 
Jaan Kuusik -  66kg   2. koht 
Indrek Pilv -  85kg  3. koht 
 
25. november Juunioride, 
kadettide ja õpilaste Raplamaa 
meistrivõistlused, Märjamaal. 
Külalisvõistlejaid oli ka 
Läänemaalt Haapsalust ja 
Martnast. 
Andreas Välis - 30kg   1. koht 
Hannes Välis  - 30kg   3. koht 
Hans Veskimägi 32kg   2. koht 
Marek Lainela -  42kg   1. koht 
Raido Liitmäe - 53kg   2. koht 
Taavi Roosi - 59kg 1. koht 
Karlis Kaldma  - 58kg 1. koht 
Jaan Kuusik - 63kg 2. koht 
Sander Viljastu - 68kg 1. koht 
Marko Piir - 73kg 1. koht 
Indrek Pilv - 84kg 2. koht 
Jürgen Algma - 96kg 3. koht 
Ardo Arusaar - 96kg 1. koht 
 

Olev Nisumaa

VIGALA VÕRKPALLI 
PAARISTURNIIR 
 
Turniirist osavõtjaid oli piisavalt: 
mängud algasid kell 11 ja 
lõppesid õhtul pool kuus. 
Meespaarismängus olid teistest 
tunduvalt paremad Marko Kreuz 
ja Martin Sisas. Ülejäänud 
mängud kulgesid tasavägiselt.   
Võitjad olid järgmised: 
naispaarismängus Triin Aasa ja 
Ell Rahnik, segapaarismängus 
Harle Lasarenko ja Ell Rahnik 
ning veteranidest Heino ja Arne 
Maiste. 
Jaanuaris või veebruaris tahaks 
korraldada küladevahelise 
võrkpalliturniiri. 

Seoses vallalehe toimetaja 
viibimisega õppesessioonidel 
võib lehe ilmumise ajas 
esineda segadusi.  
Vabandan tekkinud 
ebamugavuste pärast! 
Järgnevaid lehematerjale 
ootan 3. jaanuariks 2007. a 
e-post: elle@vigala.ee või 
vallavalitsuse aadressil. 
 

Samuti ootan ettevõtjate, 
asutuste ettepanekuid, 
kutseid oma ettevõtte 
tutvustamise eesmärgil 
intervjuu, artikli tegemiseks.  

VANA-VIGALA 
PÕHIKOOLI 
RAHVASTEPALLIST 
 
4.-5. klassidele toimus 
rahvastepalli turniir Kabala uues 
võimlas. Seekord võistlesime 
väiksemate põhikoolide 
arvestuses, kus osale- sid 
segavõiskonnad. Vana-Vigala 
Põhikooli õpilased olid väga 
tublid ja võitsid karika. Mängisid 
Teet Roosi, Holger Algma, Rauno 
Liitmäe, Signe-Renate Saar, 
Tiina Otti, Aleks Sõber, Kristel 
Vitsberg ja Doris Välis. 

Ell Rahnik
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Leidkem aega enda jaoks! 
 
Nüüd oleme jälle üle elanud 
kiired kavadtoimetused, imeilusa 
suve, mis tundub tänaseni 
kestvat, kui vaid vahepeale 
poleks mahtunud hulk sügisesi
ponnistusi alates hoidiste 
valmistamisest kuni juurikate 
koristamiseni. On viimane aeg 
hoog maha võtta enne järgmist 
kiirkulgemist jõulude 
ettevalmistamisest uue aasta 
hommikuni. 
Olen oma ilu- ja tervisekabineti 
peaaegu käima lükanud. 
Tänaseks on mul hulk toredaid 
kliente-patsiente ning õhutan 
Vigala valla inimesi külastama 
Kivi-Vigalas, majas nr. 3, krt. 2 
asuvat väikest külasalongi. 
Julgen seda nõnda nimetada, 
kuna siin saab mõnusalt aega 

ettevõtmiste rahaline toetamine 
valla eelarvest. 
Arengukava koostamise käigus 
selgus, et inimesed väärtustavad 
siinset arhailist ning omanäolist 
looduskeskkonda – rabade 
rohkus ja jõed, kuid ei soovi, et 
neid massiliselt turistide poolt 
ekspluateerima hakataks. Samas 
tuleb korrastada infrastruktuur, 
paigaldada viidad, rajada mõned 
matkarajad.  
Samuti märgiti valla positiivseks 
omaduseks suhteliselt head ja 
turvalist elukeskkonda.  
Kokkuvõtteks võib öelda, et 
Vigala valla säilimine ning 
heaolu sõltub väga paljudest 
teguritest ja arengusuundadest, 
mida vallal tuleb arvestada ja 
järgida järgnevate aastate 
jooksul. 

Elle Altmets

Vigala valla arengukava 
 
Vigala valla koduleheküljel on 
võimalik tutvuda Vigala valla 
arengukavaga eelnõuga.  
Arengukava koostamisel kasutati 
konsultantfirma A&L 
Management Eesti AS kaasabi, 
samuti korraldati päris mitmeid 
arengukava töökoosolekuid, kus 
erinevate elualade inimesed ja 
sihtrühmad said jagada oma 
mõtteid ja nõuandeid, kuidas 
valla elu tulevikus paremaks 
muuta ja kujundada. 
2006. a septembri seisuga on 
valla elanike arv 1569, kellest 
433 on vanuses 0-22 eluaastat ja 
252 inimest vanuses 63 - ... 
eluaastat. Sinna vahele jääv nn 
tööealise elanikkonna arv ulatub 
851 inimeseni. Selge on see, et 
osad valla registrisse kantud 

nii eesti- kui välismaine 
parfümeeria, ilutarbed (ehted, 
aksessuaarid, make up tarbed),
käsitööesemed, ka kasutatud 
tarbeesemeid. Lähemal ajal võtan 
müügile väikeses koguses 
kasutatud rõivaid Inglismaalt ( 
valitud kaup). Aga on tulnud 
ettepanekuid korraldada 
komisjonimüüki. Seega ootan, et 
tooksid kodust ära puhtaid, 
korralikke esemeid-riideid, mida
ise ei vaja, et soodsa hinna eest 
teistele müüa. 
Leiad siit kindlasti sobiliku 
kingituse aastalõpu pidulikuks 
perioodiks! 
 
ILU-JA TERVISEKABINET  
on avatud: 
T 10 – 20,  
K – R 10 - 17  
L 10 - 15  
P, E suletud 
Enne teenuse kasutamist 
helistage võimalusel ette  
tel. 5340 4605 või 482 5517 
 

Soovin oma kõikidele senistele ja 
ka tulevastele klientidele ilusat 
advendiaega, rahulikke Jõule 
ning meeleolukat aastavahetust! 

Lugupidamisega
Anne Hunt

veeta kohvitassi ja ilu- või 
terviseajakirja seltsis. Kuna olen 
elukutselt ka medõde, siis 
kolmest pakutavast iluteenusest: 
silma-näohooldus, maniküür, 
pediküür – tähtsustaksin enim 
viimast. Tean, et paljudel on 
muresid varbaküünte, 
tallapaksendite ja kannalõhede 
tõttu. Lisaks probleemid 
tallavõlvi deformatsioonist 
tingitud vaevuste pärast.
Kahtlusel küüneseenele 
soovitaksin külastada perearsti, 
kes tuvastab haiguse ning 
määrab ravi. Lisades siia 
pediküürihoolduse, on 
ravitulemused vähemalt 
rahuldavad. Olen muretsenud 
pediküüri-aparaadi, mis töötab 
veepritsega, seega on tervislik nii 
kliendi kui teenindaja suhtes. 
Tule, teeme jalad jõuludeks
korda! 
Silmahoolduse osas toimub 
ripsmete ja kulmude püsi-
värvimine ning kulmukaare 
kujundamine depilatsiooni teel.
Maniküür: tavaline, prantsuse 
maniküür ning ka küünekaunis-
tamine. Hetkel küünetehnikaga
ei tegele. 
Lisaks iluhooldus-teenusele on 
avatud väike pood, kus müügil 

Inimesi ei ela reaalselt Vigala 
vallas ja vastupidi. Põhiproblee-
midena võib aga välja tuua: 
- vallas sündinud ning siia elama 

jäänud laste arv on ääretult 
madal (alates 2000– 2006. a on 
vallas sündinud 81 last, kuid 
praeguse seisuga valda 
reaalselt elama jäänud laste 
arv 58 last) 

- noortel peredel pole võimalik 
Vigala valda elama asuda, kuna 
neil puudub normaalne ja 
kaasaegne elukoht, korter. 

Positiivsest küljest võib esile 
tuua vallapoolset pidevat laste- ja 
noorte toetamist, nii tasuta 
kooliõpikute, toidu kui 
huvitegevuse võimaldamise näol. 
Kitsaskohti on siingi, kuid 
üldmulje on hea.  
Samuti erinevate seltside, MTÜ-
de ja mitmete ürituste,  
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saavate töötajate nimed, 
isikukoodid, töösuhte tekkimise või 
lõppemise kuupäev ja riigi poolt 
makstava sotsiaalmaksu summa. 
Taotlus esitatakse hiljemalt palga 
arvestamise kuule järgneva kuu 
teiseks kuupäevaks. 
 
Täienduskoolitustoetusest 
Töötaval puudega inimesel on 
võimalik taotleda 
täienduskoolitustoetust, mida saab 
kasutada töötava puudega inimese 
tööalaseks- ja tasemekoolituseks. 
Täienduskoolitustoetust 
makstakse tegelike koolituskulude 
osaliseks hüvitamiseks kuni 24-
kordses sotsiaaltoetuste määras 
kolme kalendriaasta jooksul, 
arvates toetuse esmakordsest 
määramisest. Kuigi toetust 
makstakse puudega inimesele, 
saab kasu sellest ka tööandja. Läbi 
puudega inimese ametialase 
koolituse toetab tööandja ka 
töötaja konkurentsivõimet ja 
hõives püsimist.  
Täienduskoolitustoetuse 
taotlemisel tuleb elu – või 
töökohajärgsele pensioniametile  
esitada tööraamat või muu 
töötamist tõendav dokument ja 
dokument täienduskoolituse 
kulude kohta. 2005.aastal oli 
täienduskoolitustoetuse saajaid 56 
inimest, kellele maksti toetusi 
kokku 270 tuhande krooni 
väärtuses. Loodame, et tulevikus 
on täienduskoolitustoetuse 
taotlejaid rohkem.  
 
Lisaks ei maksustata tulumaksuga 
tööandja poolt tehtud kulutusi 
töötaja tööõnnetuse või 
kutsehaiguse tagajärjel saadud 
tervisekahjustuse raviks. 
Tulumaksu ei pea maksma ka 
hüvitiselt mida makstakse 
puudega inimesele seoses isikliku 
mootorsõiduki kasutamisega 
sõiduks elukoha ja töökoha vahel, 
kui selleks ei ole võimalik 
kasutada ühistransporti või kui 
ühistranspordi kasutamine 
põhjustab liikumis- ja töövõime 
olulist langust.  

Katrin Pärgmäe 
Sotsiaalministeerium 

Küsimused puudega 
inimese tööle võtmisel  
 
Tööandjad on puudega inimest 
tööle võttes aeg-ajalt kimbatuses. 
Esitatakse endale küsimusi, kas 
ma tohin inimest tööle võtta või 
mida peaksin arvestama? 
Tihtilugu kipuvad küsimused
korduma.  
 
Kas puue või töövõimetus? 
Inimesele võib olla määratud:  
1) korraga puue ja töövõimetus 
(osaline või täielik) 
2) puue, kuid mitte töövõimetus 
3) töövõimetus (osaline või täielik) 
 
Mis on mis? 
Puue iseenesest ei ole haigus, vaid 
funktsiooni kaotus või 
kõrvalekalle. Vastavalt puuetega 
inimeste sotsiaaltoetuste seadusele 
eristatakse kolme puudeastet -
keskmine, raske ja sügav. Eristus 
on selle järgi, kui suur on inimese 
kõrvalabi vajadus. Puue ei tähenda 
automaatselt inimese töövõime-
tust. Sobivate tööülesannete või 
töökoha kohanduse korral ei ole 
puue töö tegemisel takistuseks.  
Lisaks puudeastme määramisele 
määratakse ka töövõimetust. 
Töövõimetust määratakse alates 
16. eluaastast kuni vanadus-
pensioni eani. Töövõimetus 
tähendab seisundit, kus inimene 
on püsiva terviserikke tõttu 
osaliselt (töövõime kaotus 10-90%) 
või täielikult (töövõime kaotus 
100%) kaotanud töövõime ja ei saa 
üldse või endises mahus endale 
tööga elatist teenida.  
 

Kas võib siiski sõlmida 
töölepingut inimesega, kellel 
on töövõimetus 100%?  
Inimesele määratud töövõimetuse 
protsent ei keela töötamist. Tänane 
püsiva töövõimetuse määramise 
süsteem ei hinda inimese tegelikku 
töövõimet. Töövõimetuse protsent 
määratakse eelnevat töökogemust 
arvesse võttes. Seega, kui inimene 
ei saa töötada näiteks 
betoonitehases, kuna ta on 
allergiline tolmu suhtes ja talle 
määratakse sellest tulenevalt 
töövõimetus 100%, siis ei pruugi 
see tähenda, et inimene on  

täielikult töövõimetu.  
Seega, kui inimene ei saa töötada 
näiteks betoonitehases, kuna ta on 
allergiline tolmu suhtes ja talle 
määratakse sellest tulenevalt 
töövõimetus 100%, siis ei pruugi 
see tähenda, et inimene on 
täielikult töövõimetu. Seega 100% 
töövõimetusega inimene võib olla 
täiesti suuteline töötama talle 
sobival töökohal. Töövõimetuse 
protsent määratakse kuuest kuust 
kuni viie aastani. Kui inimene 
läheb vahepeal tööle, siis ta võib 
taotleda protsendi ümber-
vaatamist, vastasel juhul tehakse 
uus hindamine teatud aja 
möödudes vastavalt sellele, kauaks 
inimesele töövõimetus määratud 
on. Uue hindamise tulemusena 
võidakse töövõimetuse protsenti 
olenevalt inimese tervislikust 
seisundist vähendada. 
 
Pikendatud põhipuhkus 
Töövõimetuspensioni saajatel on 
tulenevalt puhkuseseadusest õigus 
35-kalendripäevasele põhipuhku-
sele tavalise 28-kalendripäevase 
põhipuhkuse asemel. Pikendatud 
puhkuse päevad tasustatakse 
riigieelarvest ja need ei põhjusta 
tööandjale täiendavat kulu. 
Töövõimetuspensioni saajatel on 
õigus esimesel tööaastal saada 
puhkust täies ulatuses sõltumata 
töötatud ajast.  
 
Sotsiaalmaksu seadusest 
Riik maksab osa sotsiaalmaksu 
töötaja eest, kes saab 
töövõimetuspensioni. Riik maksab 
sotsiaalmaksu 1400 kroonilt, mis 
on sotsiaalmaksu maksmise 
aluseks olev kuumäär alates 2006. 
aastast. Seega, kui töötaja 
brutopalk on 9000 krooni, siis 
nimetatud tööandja peaks maksma 
sotsiaalmaksu 7600 kroonilt.  
Veel eelmine aasta pidi tööandja 
selleks, et sellist sotsiaalmaksu 
maksmise skeemi rakendada, 
esitama töötaja andmeid sisaldava 
taotluse Sotsiaalministeeriumile. 
Alates selle aasta juulist see 
muutus. Nüüd esitab tööandja 
Sotsiaalkindlustusametile igal 
kuul riigipoolse sotsiaalmaksu 
ülekandmise taotluse, kus 
näidatakse töövõimetuspensioni  
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Meie hulgast 
lahkunud 

 
Evald Leetma 

Uno Aak 

ole enam leeke.  
7) Ja lõpetuseks - viimane 
kustutab tule! Küünlad, kaminad 
ning teised lahtise tule allikad 
tuleb kodunt lahkudes või 
magama minnes kustutada. 
Raplamaal on tänavu detsembri 
alguse seisuga tulekahjudes 
hukkunud 6 ja vigastada saanud 
10 inimest. Kõige odavam ning 
lihtsamini paigaldatav tulekahju 
avastaja on suitsuandur, mille 
hind on  ca 100 krooni. 
Suitsuandur võib päästa nii teie 
enda, kui ka teie lähedaste elu, 
mistõttu on see ka väga hea 
kingitus. 
Turvalisi ning rõõmsaid 
jõulupühi! 

Viktor Saaremets
Lääne-Eesti päästekeskus

pressiessindaja

Suured põlengud saavad 
alguse pisiasjadest 
 
Jõuluaeg toob inimeste ellu 
elevust, sära ja kauneid hetki, 
kuid mitte  ainult. Paraku juhtub 
ka jõulude ja aastavahetuse 
perioodil traagilisi tuleõnnetusi, 
kuna kasutatakse tavapärasest 
rohkem lahtist tuld ja inimeste 
tähelepanu on peomeeleolus 
hajutatud. Enim hukkub inimesi 
hooletu suitsetamise tagajärjel. 
Paljud tulekahjud on alguse 
saanud elektriseadmetest. 
 
Ohutu jõuluaja kuldreeglid: 
1) Pärast suitsetamist kustutage 
hoolikalt sigaret tulekindlasse 
tuhatoosi või kaminasse. Mitte 
mingil juhul ärge suitsetage 
voodis.  

2) Kontrollige elektriseadmete 
ning pistikute korrasolekut. 
Oluline on meeles pidada, et 
elektrijuhtmeid ei tohi üle 
koormata. Ka elektriküünalde 
vigased juhtmed võivad 
põhjustada tulekahju. 
3) Toitu küpsetades ärge 
unustage end teleri ette ning 
mõelge tuleohule. 
4) Ärge hoidke küttekollete 
vahetus läheduses kergesti 
süttivaid esemeid. 
5) Lahtine tuli ei tohi jääda 
järelevalveta, küünlad tuleb 
asetada  tulekindlast materjalist 
alusele ning ohutusse kaugusesse 
kergesti süttivatest esemetest. 
6) Ärge liialdage kütmisega -
kütke mõõdukalt ning vastavalt 
küttekeha kuumataluvusele. 
Siiber sulge alles siis, kui sütel ei 

Aukodanike kandidaadid 
 
Vallavalitsus ootab Vigala valla 
aukodaniku nimetuse 
kandidaate. Nimetus omistatakse 
füüsilisele isikule erilise 
auavaldusena Vigala vallale 
osutatud väljapaistvate teenete 
eest valla haridus-, kultuuri-, 
sotsiaal- või majanduselu 
edendamisel või vallapoolse 
erilise austusavaldusena. 
Taotluse aukodaniku 
nimetamiseks võivad esitada kõik 
füüsilised  ning juriidilised 
isikud. 
Taotlus tuleb esitada kirjalikult 
Vigala vallavalitsusele 15. 
jaanuariks 2007. a.  
 
Täpsem info: www.vigala.ee/ 
avalik teave 

Kliendiportaal e-PRIA 
lõpuks põllumeestele 
avatud 
 
Alates detsembrist on kõikidele 
põllumeestele avatud 
Põllumajanduse Registrite ja 
Informatsiooni Ameti (PRIA) 
kliendiportaal e-PRIA, mis 
muudab talupidajate ja tootjate 
suhtlemise PRIAga oluliselt 
kiiremaks ja mugavamaks. 
 
PRIA peadirektori Ahti Bleive 
sõnul on hetkel e-PRIAst abi 
eelkõige loomapidajatele, kes 
saavad portaali kaudu sisestada 
ja vaadata erinevaid andmeid 
oma põllumajandusloomade 
kohta. Keskmiselt laekub 
loomapidajatelt praegu PRIAsse 
600 paberdokumenti päevas, 
mida nüüd on võimalik e-PRIA 
vahendusel esitada. 
“Tulevikus saab e-PRIA 
vahendusel taotleda ka juba 
mitmeid toetusi,” tõi Bleive välja 
kliendiportaali perspektiivi ning 
lisas, et näiteks on plaan 
internetti “kolida” ka ligi 19 000 
taotlejaga pindalatoetused. 
Lisaks jääb loomulikult alles ka 
võimalus esitada taotlusi 
paberkujul. 

Kuigi alates oktoobrist on 
pilootprojekti raames mõned 
kasutajad e-PRIAt ka juba 
testinud, ei saa Bleive sõnul 
siiski välistada vigade 
ilmsikstulekut portaalis. “Sellisel 
juhul loodame klientide mõistvale 
suhtumisele ja palume kõikidest 
vigadest meile kindlasti teada 
anda,” pani Bleive e-PRIA 
kasutajatele südamele. 
 
e-PRIA asub internetis aadressil 
https://www.eesti.ee/epria, sinna 
saab ka PRIA kodulehekülje 
vahendusel, kus on ka esmased 
juhendid portaali kasutamiseks. 
e-PRIA kasutamine on Bleive 
sõnul klientidele võimalikult 
lihtsaks tehtud. Soovi korral saab 
sisse logida ID-kaardiga, kuid 
kellel seda pole, saavad portaali 
kasutada ka internetipanga 
vahendusel. 
 
Portaali kasutajatoe telefon on 
737 7677 ja meiliaadress, kuhu 
oma märkused ja ettepanekud 
saata portaal@pria.ee . 
 

Põllumajanduse Registrite ja 
Informatsiooni Amet (PRIA) 
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Vigala Sõnumid, Kivi-Vigala küla,  Tel 489 4772 
Vigala vald 78001 Raplamaa Faks 489 4773 
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Detsembrikuu sünnipäevalapsed 
 
Vaike Kanter 31.12 90 
Mari Teedla 18.12 88 
Kalju Jürnas 11.12 82 
Elfride Attik 20.12 80 
Aino Viimne 27.12 75 
Linda Palm 05.12 65 
Helme Koppa 09.12 65 
Mai Sipelgas 16.12 65 
Uno Jahesalu 18.12 65 
Silvia Kask 30.12 65 
Uno Kaarits 17.12 60 

 
 

Soovime Sul jõudu, jaksu,  
et tervis püsiks ikka hea  
ja elu keerulistel teedel  

ka süda kindlalt vastu peaks.  
Et mõistus iialgi ei väsiks,  
et rõõmu kingiks iga tund,  
et saatus armutult ei räsiks  
ja ööd tooks rahulikku und.  

 
 

Palju õnne! 
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Vana-Vigala   
Rahvamaja 
soovib kõigile –  
 
 
Ilusat lähenevat jõuluaega  
ja head uut aastat! 
 

30. detsembril 
kell 21.00 

Vana-Vigala Rahvamajas 
NÄÄRIPIDU 

 
Esinevad “Kiitsharakad” ja 
“Topelt-Kiiks” 
Tantsuks “Raivo & Meelis” 
Pilet: 30.- 
Pidu on ainult täiskasvanutele! 

26. detsemberil 
kell 12.00 

laste jõulupidu Vana-Vigalas 
(kodustel lastel võimalus 

valla jõulupakk kätte saada). 
 

Esineb lastenäitering, kohale 
tuleb jõuluvana. 


