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Väga paljud suurkujud on oma elu ja tegevusega ka 
Vigala inimesesse oma jälje jätnud. Võtame kasvõi 
minevikust Matthias Johann Eiseni, Mihkel Saia 
või Mihkel Aitsami. Või siis tänapäevast Vigala 
Sassi, Veljo Tormise või Andres Uibo. See, millised 
me oleme täna, on kujunenud läbi aegade. 
 
“Vigala kihelkonna ajaloo” väljaandmine on ka 
minu arvates hea näide kogunenud sünergiast. Idee 
juba kümneid aastaid olemas oleva käsikirja 
väljaandmiseks tuli Maie Üürikeselt, Viio Aitsam 
tegi lihtsalt kodanikualgatuse korras ära suure töö 
toimetamisel. Vald ja Era Valduse AS aitasid 
rahastamisel. Kusjuures minu arvates oli 
sümboolne see, et Aivar Jõgiste tegi ettepaneku 
raamatu vallakodanikele tasuta jagamiseks, mida 
volikogu üksmeelselt toetas. Täna on selle raamatu 
koju viinud paljud  Vigala inimesed. Alanud 
Täiskasvanud Õppija Nädalal on nüüd kõigil 
võimalik end harida selle raamatu abil oma 
juurtega tutvudes, mis teeb selle nädala õppijate 
hulga vallas väga suureks. 
 
Tänases maailmas on ainuke kindel asi see, et kõik 
on pidevas muutumises. Muutuseid ei tule karta. 
Kui vanasti soovitati: “Õpi koolis hästi, siis saad 
hea töökoha” ja inimesed töötasid sageli kogu elu 
samas kohas, siis täna tähendab edukas olemine 
pidevat muutustega toime tulekut ja elu tähendab 
pidevat õppimist. 

Enamik asju, mida täna teame, on juba vananenud. 
Ja turvalisust ei ole olemas. Turvaline tunne 
tähendab oskust muutustega toime tulla. Jaapani 
päritolu Ameerika ärimees, kirjanik ja õpetaja 
Robert T.Kiyosaki on kirjutanud: “ Jää rahulikuks, 
mõtle selgelt, ole eelarvamustevaba, küsi kelleltki, 
kes sama teed on käinud, nõu, usalda ja usu 
kõrgemasse võimu, mis soovib Sulle ainult head.” 
 
Kasutades Jõhvis kuuldud lavastaja Jaanus 
Rohumaa mõtteid, tahan soovitada kõigile 
õpetajatele (ja kõik inimesed meie seas on õpetajad) 
järgmist: 
1. Käige sirge seljaga, olge usaldusväärsed ja 

uhked enda üle. 700 aastat orjaaega on ammu 
läbi ja Eesti on vaba juba üle 15 aasta. 

2. Laadige regulaarselt oma akusid. Viimase 15 
aastaga oleme pidanud väga intensiivselt 
töötama võrreldes vana Euroopaga. Arutu
rabamine puhkuseta ei anna soovitud tulemusi. 

3. Õpetajad (st kõik vallakodanikud), mõelge oma 
sõnumile, miks teised inimesed (sealhulgas 
koolilapsed) peaks teid kuulama. Olge kindlad, 
et te ei lase liugu vanal rasval. Õppige ise 
pidevalt ja kasutage õpitut. 

 
Muutusterohket Täiskasvanud Õppija Nädalat! 
 

Priit Kärsna
Vallavanem

Vigala – 2006. aasta koolitussõbralikum omavalitsus! 

Tunnustus, mis kohustab olema eeskujuks. 
 
Tänan kõiki Vigala inimesi, et üheskoos oleme saavutanud tiitli Aasta 
Koolitussõbralikum Omavalitsus 2006. Aunimetus anti Vigala vallale üle 
6. oktoobril Jõhvis toimunud Täiskasvanud Õppija Nädala avaüritusel.  
 
Haridust soodustav keskkond ei teki kindlasti üleöö. Ühe nädala jooksul on 
võimalus teha samm, millest algab ümbermaailmareis. Haridust ja 
kultuuri väärtustav keskkond tekib aga väga pika aja jooksul. 1687. aastal 
kandis praost Embken ette Forseliusele, et ta on andnud omalt poolt prii 
ülalpidamise mitmetele lastele, keda ta oma kooli ihaldas. Kogu õpilaste 
arv oli tõusnud selleks ajaks 15 peale ja see oli esimene ja ainuke 
rahvakool kogu Läänemaa kohta.  
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TOPELT-KIIKSU 
KIRJU SUVI 
 
9.–10. septembril tuli 
„Topelt-Kiiksul“ 
esindada Eestit Leedus 
Raseiniais toimunud 
Rahvusvahelisel 
Harrastusteatrite 
Festivalil “Braižas”. 
Lisaks Leedu 
harrastusnäitlejatele 
olid kohal külalistrupid 
Poolast, Kaliningradist 
ja Eestist.  
Astra Põlma kirjutab: 
“Festivalile saabusime 
päev varem. Juba samal 
õhtul toimus 
improviseeritud 
tutvumisõhtu 
Kaliningradi trupiga, 
kes osales festivalil teist 
korda ning kes lahkelt 
oma kogemusi meiega 
jagas. Vestlesime oma 
tegemistest, kultuurist 
ja elust.  

paigas valgustust pole meil 
varem olnud. 
Edasi viidi meid jällegi 
ekskursioonile. Sedakorda Siluva 
linnakesse, kus igal aastal 8.-15. 
septembril inimesed üle ilma 
omale tervist ja õnne paluma 
tulevad. Sinna on püstitatud 
kirik ja basiilika, mis mõlemad 
rahvast puupüsti täis olid. 
Palvust kandis üle ka Leedu 
televisioon. Legendi järgi asus 
vanasti linnakese asemel 
põlismets. Ühel päeval (13. 
sajandil) laskus sinna suurele 
kivile Püha Neitsi Maarja. Kivi 
purunes ja pime karjane, kes seal 
loomi karjatas sai nägijaks. 
Rahvas rajas kivi ümber väikese 
kabeli ja koht muutus pühaks. 
Hiljem ehitati sinna võimas kirik. 
Siluva linna ja püha kivi käis 
1993. aastal õnnistamas Rooma 
paavst Paulus II. 
Tagasiteel pakkusid korraldajad 
võimalust külastada veel üht  
turismitalu, mis osutus suure-
jooneliseks hoonete, paadisildade, 
kalatiikide, istumisplatside, 

ekskursioon Molavenai kindluse 
varemetesse, iidse tamme juurde 
ning Jukanjai puuskulptuuride 
metsa. Puukujud on Leedu 
rahvuskultuuri lahutamatu osa 
ja neid on pea igal pool. Kõik 
skulptuurid, mis pargis asuvad, 
on kunstnike poolt kingitud. Seal 
pidavat olema töid ka Eestist. 
Päeva lõpetas rahvuslik õhtu 
Isada kohvikus, mis asus 
imekaunis maaturismi keskuses. 
"Topelt-Kiiks" osales seltsielus 
väga aktiivselt ja müüt 
eestlastest, kui baltikumi tuimast 
rahvusest, õnnestus purustada. 
Eesti mees on tantsulõvi!   
Pühapäeva hommikuks õnnestus 
meil korraldajate käest proovi 
aeg välja kaubelda, et valgus ja 
heli tekstiga kokku siduda.  Eriti 
markantseks tegi asja see, et 
meie valgustajad ja helitehnikud 
(Irina ja Peeter) polnud 
"Libakoera" ennem näinud. 
Süsteemi juhtimine käis nagu 
suurtes teatrites ikka 
režiipuldist. Koostöö kohaliku 
helitehnikuga sujus hästi ja nii 

Marko Kreuz, Reelika Otti, Heli Lints ja Hannes Sassi  ning neile lisaks veel Astra 
Põlma, Jaan Kuusik ja Anu Otti esindasid Eestit ja Raplamaad Leedus 

Rahvusvahelisel Harrastusteatrite Festivalil. Neid assisteeris Rapla maakonna 
rahvakultuurispetsialist Irina Pärila ja Peeter Sepp.

Selgus, et nendegi hulgas on 
palju õpetajaid, kultuuri- ja 
noorsootöötajaid.  
Festivali ametlik osa algas 
laupäeval rongkäiguga läbi linna. 
Erilist elevust tekitasid kõrgetel 
karkudel kõndivad noored, kes 
meie teele kuldseid helbeid 
puistasid. Eesti delegatsioon oli 
ainus, kes rongkäigus oma 
rahvuslippude ja pillimehega 
marssis.  
Avalavastus oli võõrustajatelt ja 
vaatamata sellele, et alla-
kirjutanu leedu keele oskus on 
null, sain siiski aru, et tegemist 
oli vahva ja naljaka tükiga, mis 
pakkus säravaid karaktereid ja 
huvitavaid misanstseene.  
Poolast oli kohal välis-leedu 
trupp, kes esitas loo Ameerika 
ihalusest. Tegevus toimus külas, 
kus noorte sooviks oli - Ära siit 
kolkast Ameerikasse! Üsnagi 
tuttav situatsioon.  
Kolmandana esines Ionava 
(Leedu) linna harrastusteater ja 
mängiti Brechti. 
Peale etendusi toimus ühine 
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kutseõpetajate erialaseks stažeeri-
miseks Saksamaal. Kahenädalane 
lähetus augustikuus sai teoks EU 
Leonardo da Vinci haridusprogrammi 
finantseerimisel. Projekti eesmärgiks 
oli tutvuda erivajadustega inimeste 
teenindamise ja osalemisega ise 
praktilises tööprotsessis. Õpetajad 
osalesid otseses praktilises töös 
Kaiserslauterni maakonna erinevates 
ettevõtetes: pagari, kondiitri, suur- ja 
väikeköökides. Antud ettevõtetes 
tegeletakse erivajadustega inimeste 
tööle rakendamisega, nende 
teenindamisega ja pööratakse 
tähelepanu erinevatele toodetele 
(dieettoitlustus toiduallergia jne.). 
Õpetajad jäid õppereisiga väga rahule 
ja uusi teadmisi soovitakse kasutada 
oma igapäevases töös. Õpetajate 
kogemustest välislähetuses on 
ettekanne Vana–Vigala Tehnika- ja 
Teeninduskoolis toimuval 
konverentsil „Erivajadustega noorte 
kutseõpe ja tööhõive”. 
Saksapoolseks partneriks oli antud 
projektis Kaiserslauterni 
maavalitsus, kes aitas meid 
vastuvõtvate ettevõtete leidmisel. 

Maie Üürike, projektijuht Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskooli õpetajad Saksamaal 
kogemusi omandamas.

Õpiränne Saksamaal ehk „Õpi Sa!“ 
 

Sellist nime kandis Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskooli projekt, mis oli kavandatud toitlustuseriala. 

kämpingute, vabaõhulava ja 
basseinide kompleksiks - kõik 
kaunilt haljastatud ja korras. 
Viimaks oligi järg meie 
esinemise käes. Esitasime 
Hannes Sassi ja trupi 
ühisloominguna valminud 
lavalugu “Libakoer”. Kuna tõlget 
ei toimunud, pidime rõhuma 
rohkem vaatemängule ja 
kehakeelele. Tüki mõistmiseks 
jagasime lühikokkuvõttega 
venekeelseid kavasid. Tundus, et 
publikule meeldisime, sest 
lõppaplaus oli kõva. Loomulikult 
osutus Hannes publiku 
lemmikuks. 
Viimasena asusid lavale meie 
sõbrad Kaliningradist. Istusin 
saalis ja imestasin - see oleks 
nagu meie tükk! Ka siin oli mees 
hädas "kalli ämma" ja perele  

leiva teenimisega. Kui meie tükis 
otsustab Margus ennast lihtsalt 
surnuks juua, siis vene mees 
ihkab kuulsusrikast surma. Ta 
lubab enne enese maha laskmist 
surra vene kultuuri, krišnaiitide, 
kaunite naiste, okulistide ja kes 
teab mille eest. Kui eesti mehele 
tulevad appi taevased sugulased, 
siis vene mees jõuab surmasuus 
äratundmisele, et ta elul pole 
olnud mõtet ja parandab end ise. 
Lõpuks on mõlemad ennast 
leidnud ja kõik on õnnelikud. 
Festivali lõpuks kutsuti lavale 
kõik lavastajad ja anti üle 
tänukirjad. Edasi paluti kõiki 
väiksele lõpuõhtule. Trupi ja 
maakonna poolt tänasime 
korraldajaid ja iga trupp sai 
mälestuseks Raplamaad ja 
Vigala valda tutvustavat  

kirjandust ning Vana-Vigala 
Rahvamaja tegevust 
tutvustavate piltidega CD. 
Lahkumine oli südamlik ja kurb, 
kuid kes teab - äkki saame kahe 
aasta pärast uuesti kokku. 
Tahan südamest tänada Vigala 
Vallavalitsust, Eesti 
Kultuurkapitali Raplamaa 
Ekspertgruppi, Kivi-Vigala 
Põhikooli, kellele abi ja 
toetusega see sõit teoks sai, 
Rapla teatritegemise Seltsi, kes 
kahe aasta eest sellel festivalil 
osales ja nüüd meid lahkelt 
soovitas. Erilised tänud 
Raseiniai muusikaõpetajale 
Dalia Bakšiele, kes oli meile 
giidiks ja sõbraks ning kõiki, kes 
sellele sõidule kaasa aitasid. 

Astra Põlma
Topelt-Kiiksu eestvedaja
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Koolitus “Kodaniku 
teeviidad” 
 
19. septembril kutsuti 
külaliidreid koolitusele, 
mis toimus Eesti 
Vabariigi Riigikogus. 
Meile, Astra Põlmale, 
Jaan Kuusikule,  Hillar 
Aiaotsale ja 
allakirjutanule, oli see 
esmakordne võimalus
külastada Riigikogu.  
Koolituse alguses toimus 
ekskursioon hoones, mis 
oma ekspressionistliku 
sisekujundusega tekitas 
vastakaid tundeid. 
Jälgisime ka Riigikogu 
istungit, millel osales 

tubli kolmandik ehk ca 30 
Riigikogu liiget. Järgnes 
kohtumine Raplamaalt pärit 
Riigikogu liikmete Rain 
Rosimannuse ja Tiit 
Tammsaarega. Poliitikute 
hulpimine päevapoliitika laineil 
jättis vastuseta neile lahata  

antud küsimuse “Kelle käes on 
võim, kui võim on rahva käes?“. 
Päeva teine pool möödus vilunud 
koolitajate Külli Volmeri ja Reet 
Valingu käe all. Selle käigus 
süvenes arusaam külaliikumise  
ja ühistöö vajalikkusest. Oli 
endalegi üllatav, kui rühmatöö ja 

Jälle on Raplamaa külaliidreil 
võimalus osaleda koolitusel 
Riigikogus!  

16. november 2006 
 

Kodanikukoolitusel on rõõm teada 
anda, et ühisprojekt KODANIKU 
TEEVIIDAD (Euroopa Liikumine + 
Kodukant + Kodanikukoolitus) 
raames  toimub külaliidritele, 
sädeinimestele ja muidu 
tegusatele inimestele koolitus, 
kus käsitletakse avaliku võimu ja 
kodanikuühenduste suhteid. 
Registreeru 1. novembriks! 
Täpsem info: Anne Kalf, 
Rapla Maakonna Külade Liit  - 
Koordinaator 
anne.kalf@mail.ee 
Mob: 5646 5874 

ühise ajurünnaku tulemusel 
vormus esialgu fantastilisena 
tundunud idee rahastamis-
kõlbulikuks projektiks. Sisuka 
koolituspäeva lõpetuseks jäi 
kõlama mõte – ei ole tugevaid 
omavalitsusi, kui pole tugevaid 
külasid. 

Sirje Aiaots

JUURU NOORTEPÄEV 
 
Laupäeval, 23. septembril, 
asusin varakult Juuru poole 
teele, et tutvustada sealsel 
noortepäeval Noorte Kotkaste 
organisatsiooni.  
Kohal olid ka 
sotsiaaldemokraatide ja 
reformierakonna noortekogu 
esindajad ning Juuru oma 
noorteklubi. Koos teistega 
jagasime huvilistele ajakirju ja 
tutvustavaid materjale, mina siis 
ajakirju Noorte Kotkaste ja 
Kodutütarde organisatsioonist. 
Kuigi kuulutusi oli üleval igal 
pool, oli rahva osavõtt väga 
napp. 

Üritusele andis värvikust veel 
Kinobuss, mille õpitoas sai ise 
multifilme teha. Kahjuks ise seda 
külastada ei jõudnud, aga panin 
tähele, et sealkandis oli palju 
sagimist.  
Noortepäevale oli tulnud ka 
Punase risti töötaja, kes õpetas 
esmaabivõtteid ja rääkis 
meditsiinist ning noorsoopolitsei, 
kes kirjeldas oma töid ja 
tegemisi. Õhtupoole näidati 
koguperefilmi Ruudi ja toimus 
disko.  
Lahedaid teabepäevi võiks 
teinekordki noortele korraldada 
ehk tuleb siis ka rohkem rahvast 
kohale. 

Taavi Fuchs

Võetakse vastu Spordistipendiumi taotlusi! 
 

Spordistipendium määratakse üks kord aastas vastavalt jooksva aasta sporditulemustele Vigala valla 
noortele, kelle vanus ei ületa 23 eluaastat. Spordistipendiumi määramisel arvestatakse osalemist Eesti, 
Baltimaade, Põhjamaade ja Euroopa maailmameistrivõistlustel ning Olümpiamängudel ja spordiala kuulumist 
olümpiaalade hulka. 
Spordistipendiumi taotlemiseks tuleb esitada kirjalik avaldus Vigala Vallavalitsusele koos meistritiitlit 
tõendava dokumentide koopiaga hiljemalt 10. novembriks. (vt. www.vigala.ee�Avalik teave) 
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Maadlus 
 
19. augustil toimusid Soomes 
Lahtis kreeka-rooma maadlus-
võistlustel, kus osales Tarvi 
Thomberg, kes saavutas 1. koha 
kehakaalus 96kg. 
 
9. septembril peeti Paikusel Leo 
Kreinini mälestusvõistlus. 
Edukalt esinesid: 
Riho Tammis   50kg    3.koht 
Karlis Kaldma   54kg   3.koht 
Jaan Kuusik    58kg   3.koht 
 
16. september. Vigala lahtine 
matt kreeka-rooma maadluses. 
Osa said võtta pea kõik 

treeninggrupi liikmed, Vigala 
poistel läks kodus hästi: 
Marek Lainela  36kg  2.koht 
Riho Tammis  47kg  1.koht 
Karlis Kaldma  53kg  2.koht 
Raido Liitmäe  53kg  3.koht 
Jaan Kuusik  58kg  1.koht 
Kristjan Krasnikov 58kg  3.koht 
Sander Viljastu  63kg  2.koht 
Jüri Nisumaa  69kg  1.koht 
Ranno Laane  76kg  1.koht 
Ardo Arusaar  84kg  1.koht 
Rait Thomberg  96kg  1.koht 
Marek Liiva  96kg  2.koht 
 
22.-23. septembril toimusid Võrus 
olümpiavõitja Eduard Pütsepa 
30. mälestusvõistlused kuni 

17-aastastele poistele. Võistlemas 
käisid: 
Marek Lainela 38kg 2.koht 
Karlis Kaldma 54kg 3.koht 
 
26. septembril jõudis meieni 
suurepärane uudis: Maadlusklubi 
"Juhan" maadleja Heiki Nabi on 
tulnud maailmameistriks!! Selle 
tulemuse saavutamiseks on tublit 
tööd teinud Eesti koondise 
peatreener Henn Põlluste ja MK 
"Juhan" treener Harri Koiduste. 
Muidugi ei 
oleks jõutud sellise tulemuseni 
ilma Heiki suure tahtejõu ja 
tugeva trennita.  

Olev Nisumaa

Vaheliku vapustused 
 
Sel suvel mängisime viiel korral 
Hugo Raudsepa näitemängu 
„Vaheliku vapustused“. Lisaks 
Sillaotsa Talumuuseumile sai 
tükki näha Varbola puupäevade 
lõpetamisel ja Poti laadal.  
Etendusse olid kaasatud ka 
Vana-Vigala Põhikooli õpilased: 
Anni Vitsberg, Triinu 
Ülemaante, Mai-Triin Viirsalu, 
Signe-Renate Saar, Meeli Pappe, 
Katrin ja Tiina Põlma ning 
Reelika, Liina, Tiina ja Annika 
Otti (suures osas näitlejate 
lapsed), kes oma vahetu 
ehedusega tüki lustakamaks 
tegid. Kuna „Vaheliku 
vapustusi„ on Eestis vähe 
mängitud, siis pisut selgitust 
näidendi sisust. Vaheliku oli 
väike popsikoht, kus elas Rein 
Raasuke (Jaan Kuusiku ehedas 
kehastuses, kes vaatajate ja 
trupi suureks üllatajaks osutus), 
tema kaks tütart Eeva (Astra 
Põlma või Aivi Kärme) ja Madli 
(Reelika Otti või Mai-Triin 
Viirsalu). Viimased jagasid 
kahepeale perenaise kohustusi 
ning arvustasid isa selgrootust, 
talusid ja ka kosilasi. 
Reinu elu segasid naabritest 
peremehed. Siidiparra Imaanuel 
(Ants Pütsepp) oli jumalasulane, 
kes uskliku meele varjus tahtis 
popsikohta ja ka peretütart oma 

valdusesse krabada. Antsu 
esituses oli jumalasulane pisut 
aravõitu ja natuke liiga leebe. 
Mida aga ei saanud öelda Reinu 
teise naabri Purika Antsu 
(Roland Saar) kohta, kes kärkis 
ja mauras nagu roll võimaldas. 
Protsessijärgne ühine pilalaul 
jumalasulase kohta teenis päris 
mitmel etendusel publikult 
aplausi. Muutuse Vaheliku pere 
ellu tõi kaevumeister 
Toomaspärk (Hannes Sassi või 
Raivu Ülemaante), kes oma 
sirgjoonelisusega asjaajamises 
kuid saamatusega armuasjades 
publiku südameid vallutas. Väike 
kuid vahva osatäitmine oli 
jumalasulase joodikust pojal 
(Ants Kukk või Raivu 
Ülemaante). 
Suured tänud Sillaotsa 
Talumuuseumi perele, kes meie 
seltskonna lahkelt vastu võttis. 
Lõpetuseks tahan vaid öelda, et 
21 oktoobril kell 20.00 ootan kõiki 
Vana-Vigala Rahvamajja 
„VIGALA TEATRIT“ vaatama. 
Sündmusel osalevad kõik Vigala 
täiskasvanute teatritrupid ja 
näha saab nende loomingu 
paremikku. 
Tantsuks mängib ansambel „IN 
MOOD“  
Häid teatrielamusi! 

Astra Põlma
Vana- Vigala Rahvamaja 

juhataja

Vigala vallas 2007. aastal 
teadaolevate ürituste 
toimumisajad: 
 
Vigala korvpalliturniir - 10.02 
Vabariigi aastapäeva tähistamine 
 - 23.02 
Isetegemisepäev  - 20.04 
Tantsupäev  - 28.04 
Kivi-Vigala Põhikooli 
35. aastapäev  - 02.06 
Vigala valla suvepidu - 22.06 
Vigala valla hariduselu 
320. aastapäev - 21.07 
Vigala valla spordipäev - 04.08 
Folkloorilaager  - 31.07-05.08 
Pärimuse päev - 05.08 
Poti laat  - 11.08 
Õpetajate päev  - 05.10 

Vigala Vallavalitsus võtab 
vastu 2007. aasta eelarve 
taotlusi.  
Taotluse blankett on saada-
val valla koduleheküljel: 
www.vigala.ee või 
vallavalitsusest.  
Taotlus tuleb esitada 
1. novembriks 
vallavalitsusse posti teel või 
saata e-mailile: 
elle@vigala.ee 
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Soodustused maad 
erastanud peredele.  
 
Maareformi seaduse § 223 kohaselt 
vähendatakse maaomaniku peres 
lapse sündimise korral maa 
erastamishinda kuni 25 000 
krooni võrra, kusjuures see 
soodustus rakendub ka tagantjärgi 
pärast ostu-müügilepingu 
sõlmimist.  
Kui peres on sündinud pärast 
maa erastamise ostu-
müügilepingu sõlmimist laps ja 
maa hind on täielikult tasutud,
võivad lapsevanemad esitada
maa erastamist korraldanud 
maavanemale avalduse 

enammakstud summa 
tagasisaamiseks.  
Kooskõlas maareformi seadusega 
on seni lapsesoodustusi tagasi 
makstud erastamis-väärtpaberites. 
Kuna nende kasutamise tähtaeg 
lõppes, siis saab lapsevanem 
edaspidi enammakstud summa 
tagasi mitte 
erastamisväärtpaberites vaid 
rahas. 
Seega ka pärast 1. oktoobrit 
võtavad maavalitsused endist viisi 
lapsevanematelt avaldusi vastu 
lapsesoodustuste kasutamiseks.
Soodustuse taotlejate jaoks seisneb 
erinevus varasemast korrast 
üksnes selles,  

et nüüd peavad nad 
erastamisväärtpaberi arve  
numbri asemel teatama oma 
pangakonto numbri, millele nad 
soovivad tagastatava summa 
kandmist. Seaduse kohaselt algab 
enammakstud summade rahas 
tagasimaksmine 2007. aastal ning 
jätkub edaspidi vastavalt 
avalduste laekumisele ning 
enammakstud summad makstakse 
välja ühe korraga. 
Tähtajalisi piiranguid 
lastesoodustuste rakendamisele 
seni kehtestatud ei ole. 
 

Katrin Kalmus 
Maakorraldaja

Vigala Vallavalitsus 
27.09.2006 istungil otsustati: 
- tagastada õigusvastaselt

võõrandatud maa  ühele 
õigustatud subjektile 

- lubada ostueesõigusega 
erastada maad kolmel taotlejal 

- anda kasutusvaldusse üks 
maaüksus 

- lubada jagada üks kinnistu 
kolmeks maaüksuseks 

- väljastada  kaks kasutusluba 
- anda kirjalik nõusolek kahe 

ehitise rekonstrueerimiseks  
- väljastada projekteerimis-

tingimused kahele taotlejale 
- väljastada kolm ehitusluba 
- eraldada sotsiaaltoetusteks 

7275 krooni 

Vigala Vallavolikogus: 
15.09.2006 istungil otsustati: 
 
- valida Vabariigi Presidendi 

valimiskogusse Vigala 
Vallavolikogu esindajaks Meelis 
Välis 

- muuta Vigala vallavara 
kasutamise, käsutamise ja 
valdamise korda. 

- võõrandada otsustuskorras 
Kivi-Vigala külas elamu nr 3 
korter nr 2 ning vahetada 
samas majas korteriga nr 4 

- vallavanem tegi ülevaate 
lähiaastate renoveerimiste 
finantseerimisvajadustest 

28.09.2006 Volikogu istungil: 
 
- A&L Management OÜ 

tutvustas Vigala valla 
arengukava projekti 

- Risto Konnapere tutvustas 
Vigala valla jäätmekava 
projekti 

- otsustati kehtestada uued üüri 
piirmäärad Vigala vallas 

- arutusel oli Vana-Vigala 
Põhikooli akende vahetuse 
finantseerimine 

- arutusel oli Vana-Vigala 
Raamatukogu kapitaalremondi 
finantseerimine 

- otsustati anda nõusolek vallale 
Vanavalge kinnistu 
omandamiseks kinkimise teel 

21. OKTOOBRIL Vana-Vigala 
Rahvamajas kell 20.00 
 

"VIGALA TEATER" 
 
Sündmus on pühendatud Eesti 
teatriaastale. Keskseteks 
tegelasteks on Vigalas tegutsevad 
täiskasvatute teatritrupid,
kes astuvad üles oma selle aasta 
loomingu paremikuga. 
 
Tantsuks ansambel 
 "IN MOOD" 
Piletid eelmüügist: 45. krooni  
(01.-20.10 rahvamajast  või 
 telefonilt 5656 2136) 
50.- krooni peoõhtul. 

PRIAst saab taotleda toetust majanduse mitmekesistamiseks. 
 

Alates 25. septembrist - 18. oktoobrini saab PRIA piirkondlikes büroodes 
taotleda RAK meetme 3.3 - “Majandustegevuse mitmekesistamine 
maapiirkondades” toetust. Tegevused, mida meetme raames toetatakse, 
on maaturismi arendamine, käsitöönduslik tegevus, teenuste osutamine 
ja toiduainete töötlemine.  Toetust saavad taotleda põllumajandus-
tootjad, kes alustavad mittepõllumajandusliku ettevõtlusega maapiir-
konnas ning ettevõtjad, kes mitmekesistavad või laiendavad oma 
tegevust maapiirkonnas.  
Taotleja peab olema mikroettevõtja, kelle müügitulu taotluse esitami-
sele vahetult eelnenud majandusaastal oli üle 50 000 krooni. 
Maksimaalsed toetusmäär on käsitöönduse ja toiduainete töötlemise 
puhul on 600 000 ning turismi ja teenindusega seotud tegevuste puhul 
400 000 krooni aastas. Toetust saab taotleda ainult ühele valdkonnale 
neljast võimalikust. Tänavu võib taotleja esitada taotlusvooru jooksul 
ainult ühe taotluse, kus on taotletud toetust ainult ühe abikõlblike 
tegevuste nimekirjas nimetatud tegevuse kohta. Kitsendatud on ka 
abikõlblike investeeringute nimekirja. 
Täpsem info: www.pria.ee 
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Lp osalise tööajaga töötajad, peretalupidajad, endised 
põllumajandusettevõtete töötajad, põllumajanduskoolide lõpetajad jt 
huvilised! 
 

Tule õpi põllumajandusettevõtte asendustöötajaks! 
 
120-tunnine koolitus toimub põllumajanduskoolis ja vastab põllumajandustöötaja II 
kutsestandardi nõuetele. Õppekavas on loomakasvatus ja -tervishoid, söödatootmine, 
farmiseadmed, lüpsipraktika, tööohutus ja -seadusandlus, suhtlemispsühholoogia.  
Koolitusega seotud kulud kaetakse projekti vahenditest! 
 
Kandideerimistingimused  
Põllumajandusharidus või 2 aastane töökogemus põllumajandusettevõttes ning  
autojuhilubade olemaolu 
 
Nõutavad dokumendid 

- vabas vormis avaldus 
- ametikäigu kirjeldus ehk CV 
- haridust tõendava dokumendi koopia 
- juhilubade koopia. 

Dokumente saab esitada oma regiooni koordinaatorile kuni 23.oktoobrini k.a.  
 
Teenistuse koordinaatorite kontaktandmed 

Lääne- ja Ida- Virumaa, Jõgevamaa – Heiki Unt, tel 56260464, Ida - Virumaa Talupidajate Liit, 
Rakvere mnt 27, Jõhvi 41533.  

Pärnumaa, Läänemaa, Saremaa - Margus Metsalu 56605974, Pärnumaa Talupidajate Liit, 
P.Kerese 4, Pärnu 80014.  

Raplamaa, Harjumaa, Hiiumaa - Alvar Timmi 5133983, Raplamaa Talupidajate Liit, Kuusiku 
tee 6, Rapla 79511.  

Viljandimaa, Järvamaa, Tartumaa - Peeter Lääne 56240049, Viljandi Talupidajate Liit, 
Vabaduse plats 4, Viljandi 71001.  

Võrumaa, Valgamaa, Põlvamaa - Andres Soots 56472706, Võrumaa Talupidajate Liit, Liiva 
11, Võru 65609. 
 
 

              
 

Eestimaa Talupidajate Keskliit Talupidajate asendusteenistuse väljatöötamine ja rakendamine 

Meie hulgast lahkunud 
 

Maimu Moppel 

Galina Gut 
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Vigala Sõnumid, Kivi-Vigala küla,  Tel 489 4772 
Vigala vald 78001 Raplamaa Faks 489 4773 
Väljaandja: Vigala Vallavalitsus Kodulehekülg: www.vigala.ee/ajaleht/ajaleht.html 
Toimetaja: Elle Altmets, e-post: elle@vigala.ee Trükk: Hansaprint OÜ 

Oktoobrikuu sünnipäevalapsed 
 
Anna Nööp 20.10. 101 
Velli Haidla 31.10.   86 
Elsa Huuzi 09.10.    85 
Alma Redlich 12.10.   85 
Linda Veiand 21.10.   82 
Linda Pikkani 21.10.   80 
Hilja Kivastik 24.10   80 
Udo-Rein Piirioja 08.10.   70 
Anna Tondi 23.10.   70 
Eva Tarkus 16.10.   65 
Ain Mõis 17.10.   60 
 
 

Tulevad ja lähevad 
aastate read, 

toogu nad Teile 
vaid alati head! 

 
Palju õnne! 
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Anna Nööp 
 

101 
 

Üks päev, kui pärl 
ta teiste seas, 
 kord aastas  

kordub igas eas. 
Kõik, mis ses päevas 
on kaunist ja head 

Teile, Anna, 
see kuuluma peab! 

 
Suurim lugupidamine ja soojemad 

õnnitlused sünnipäeva puhul! 
 

Vigala Vallavalitsus ja Volikogu  Elanike aadresside täpsustamisest 
 
Vigala Vallavalitsusse on saabunud kiri 
Siseministeeriumi Rahvastiku Toimingute 
osakonnast, milles juhitakse tähelepanu 
rahvastikuregistri seaduse (RRS) § 391 täitmisele. 
Nimetatud paragrahv sätestab isiku kohustuse 
hoolitseda oma elukoha õigsuse eest, kusjuures 
elukoht peab olema rahvastikuregistrisse kantud 
talu nime või korteri numbri täpsusega. 
 
Sellest tulenevalt palume Vigala valla elanikel 
elukoha aadressi täpsustamiseks helistada 
vallavalitsusse telefonil 489 4770 või tulla 
isiklikult kohale (alates 18. oktoobrist). 
 

Teie vastutulelikust ja mõistvat suhtumist lootes, 
 
Sirje Aiaots, 
Registripidaja 


