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Head uut ! 

Õigust kritiseerida ei oma see, kel on võimalus oma 
arvamust avaldada või oma panus anda ja kes selle 
tegemata jätab. On üllatav, et täna Iraagis 
missioonil viibiv kaitseväelane leidis aega valla 
arengukava projekti läbilugemiseks ja oma mõtete 
edastamiseks, samal ajal kui mõni rahvaesindaja 
ja ka “tavalised” vallakodanikud on väga leiget 
huvi ilmutanud. Suurfirmade näitel võib kinnitada, 
et Toyota autokontsern, kus vastutus tipptulemuse 
eest on antud kõigile töötajatele, ületab 
tulemustega märkimisväärselt muid tuntud 
tegijaid, kus seda poliitikat rakendatud pole.  
Me ei saa alati valida tööd, mida teeme ja olukordi, 
kuhu satume, kuid me saame valida oma 
suhtumist ja hoiakuid. Meie võimuses on olla 
kohal, olla hingega asja juures. Meie võimuses on 
hoolida oma kaasinimestest ja aidata abivajajaid. 
Vigala asi on meie kõigi ühine asi. Me saame 
iseendast suuremaks vaid siis, kui igaüks oma õla 
alla paneb.  
Soovin koostöörikast uut aastat! 

Priit Kärsna, vallavanem

Meenutagem kasvõi Poti laata uues kuues, 
uuenenud postkontorit ja kauplust Kivi-Vigalas, 
“Vigala kihelkonna ajaloo” väljaandmist, perekond 
Valge poolt kinnistu kinkimist vallale või siis 
rõõmsat üllatust jõuluõhtul tuttavate inimeste 
televiisoris nägemisest. 
Samal ajal on meil ka probleeme. Üks suuremaid on 
kindlasti see, et vallas on vaid 55 koolieelikut, mis 
pole piisav ka ühele põhikoolile, rääkimata kahest. 
Samas, probleemid on meie sõbrad mitte vaenlased. 
Probleemid  pole jaanalinnu kombel pea liiva alla 
peitmiseks, vaid nende lahendamiseks. Ja 
lahendajad oleme me kõik koos, mitte ainult 
vallavalitsus või volikogu. Linnar Viik on hästi 
öelnud, et innovatsioon on asjade ärategemine, 
mitte ainult suurte asjade välja mõtlemine. Kuigi 
ka mõelda on vaja, on võtmesõnaks ikkagi 
tegemine. 
Vabariigi President soovitas oma uusaastakõnes 
võim võtta ja kevadistel riigikogu valimistel oma 
panus anda riigi paremaks tegemisel.  

Teeme üheskoos 
Vigala suuremaks! 
 
Vahva sõduri Švejki 
juhtumistes on stseen 
hullumajast, kus üks hull 
seletab teisele hullule, et 
meie maailma sees asub 
teine veelgi suurem 
maailm. Samuti usun ka 
mina, et nii nagu inimene 
kasutab tavaliselt ära väga 
vähe oma võimetest, on ka 
Vigala vallas peidus palju 
kasutamata võimalusi -
kaugelt rohkem, kui välja 
paistab. 
 
Möödunud aastal oli 
südantkosutav kogeda 
positiivseid üllatusi meie 
valla inimeste ja kollek-
tiivide saavutustest ja 
lihtsalt headest tegudest. Ega tali taeva jää. Fotol: vallavanem talisuplemas. 
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Vana-Vigala Põhikooli II 
veerand 
 
Olgugi et II veerand kujunes 
lühikeseks ja lumevaeseks, 
pakkusid Vana-Vigala Põhikooli 
õpilased õpetajatele rõõmu oma 
heade õpitulemustega.  
Võrreldes I veerandiga on meil 
rohkem neid lapsi, kes õpivad 
ainult väga hästi ja ka neid 
õpilasi, kes õpivad hinnetele “4” 
ja “5”. 
Väga hästi õppisid II veerandil:  
I klass: Hanna Hatto, Urmis 
Veimann 
II klass: Adeele Zagurski, Tiina 
Põlma, Annika Otti 
III klass: Mery-Liis Välis 
IV klass: Signe-Renate Saar, 
Triinu Ülemaante 
V klass: Doris Välis, Taavi Kliss 
VII klass: Meeli Pappe 
IX klass: Mare Paavel, Paula 
Kivi.  

Hinnetele “4” ja “5” õppisid:  
I klass: Jarko-Jael Jõessar, Pille-
Riin Noppel, Andreas Viibus, 
Gabriel Vodolaztšenko, Tanel 
Ülemaante 
II klass: Martin Rudak, Evely 
Lebin, Katri Alesmaa, Hans 
Veskimägi, Jaanica Hatto, 
Jandre Õunpuu 
III klass: Kersti Einling, Teet 
Roosi, Arnold Zagurski, Rene 
Vodolaztšenko  
IV klass: Holger Algma, Alar-
Angelo Kuusk, Sigrit Nurm, 
Margus Põlma 
V klass: Kristel Vitsberg, Tiina 
Otti, Meriliis Helme  
VI klass: Anni Vitsberg, Tuuli 
Roosi, Grete Kupp  
VII klass: Tanel Paavel, Liis 
Einling, Gretelis Liländer, Sirli 
Arusaar 
IX klass: Koidu Kannela, Kadri 
Kaldma, Monika Kalso, Rain 
Kalda, Grete Välimäe, Priit 
Tammis.  
 
Jõudu ja jaksu kõigile õpilastele 
ja õpetajatele ka uuel aastal! 

Margit Liira
Vana-Vigala Põhikooli 

õppealajuhataja 

Tublid õpilased Kivi-
Vigala Põhikoolis 
 
Teise veerandi lõpetasid ainult 
viitega järgmised õpilased: 
2.kl - Grete Kärsna ja Krista 
Muhu 
3.kl - Pille Siimar ja Doris 
Altmets 
4. kl - Kristina Muhu 
6.kl - Katre Amann, Piia Laan ja 
Karolin Niit 
 
Neljadele ja viitele õppisid: 
2.kl - Gerli Kullap Andra Veiand 
ja Kristi Viimne 
3. kl - Reigo Alu, Kärolin Lints, 
Keily Moks, Keitlin Niit, Markos 
Sisas ja Annabel Vaarma 
4.kl - Perje Paukku ja Andrin 
Veiand 
5. kl - Janette Liitmäe, Cathy 
Amann, Liis Siimar, Triinu Rokk 
7. kl - Sandra Soosaar ja Tanel 
Viimne 
8. kl - Marin Laan, Sille Jõendi 
ja Viiu Roosi 
9.kl - Anre Kuldja, Vahur Viimne 
ja Andres Orub 

Kristine Niit
Kivi-Vigala Põhikooli 

õppealajuhataja

Vana-Vigala Põhikooli 
külalistest ja tegemistest 
 
Detsembrikuu algas meie kooli 
kaheksandikele-üheksandikele 
Noorte Infomessi “Teeviit” 
külastusega. Gümnaasiumid 
olid infomessil esindatud 
suhteliselt tagasihoidlikult, küll 
võis leida paljugi huvipakkuvat 
erinevate kutseõppeasutuste ja 
kõrgkoolide kohta. Usun siiski, 
et iga infomessi külastaja leidis 
enda jaoks midagi 
huvipakkuvat. 
 
8.detsembril tähistasime koolis 
poistepäeva ning ürituse 
korraldajaks oli sel korral 
5.klass koos klassijuhataja 
õpetaja Lillega. Just 
klassijuhataja eestvedamisel  

tuli seekord poistega kohtuma 
meie kooli vilistlane Indrek 
Viska, kes viimasel ajal endale 
kulturismimaailmas jõuliselt 
nime teinud on. Indrek 
demonstreeris oma sportlaslikku 
vormi ning rääkis avameelselt 
kõigest, millega üks pühendunud 
kulturist päevast päeva tegeleb, 
millest loobuma ning millega 
arvestama peab. Aitäh Indrekule 
meeldejääva esinemise eest! 
Jõulukuusse mahtusid veel 
jõulunädal ja jõulupeod. 
Jõulunädal toimus 11.-
15. detsembrini. Selle nädala 
jooksul tehti algust koolimaja 
kaunistamisega, igast klassist 
kaks õpilast joonistasid 
jõuluplakateid ning õpetaja Olga 

(jätkub lk 3)

Kõrvaloleval pildil demonstreerib  kulturist Indrek Viska oma oskusi. Sellise 
sportlikku vormi saavutamiseks tuleb vaieldamatult palju vaeva näha. 
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Külaline Soomest 
 

Projekti „Uus võimalus” raames viibis 
meie koolis Tavastia Koolituskeskuse 
eripedagoogika osakonna koordinaator 
proua Hilkka Seppänen Hämeenlinnast, 
et tutvuda kooliga, analüüsida projekti 
käigus katseeksemplarina valminud 
õpilastele mõeldud toitlustusala 
tugiraamatut. Proua Seppänen oli 
vaimustatud koolis tehtud tööga, nii 
hariduslike erivajadustega õpilastega 
kui ka põhikooli poolelijätnud 
noorukitega. Toitlustuseriala 
katseõpikuga jäi ta samuti rahule, talle 
meeldis lihtne ja arusaadav keel, hästi 
valitud pildimaterjal ja retseptide valik. 
Soovituseks oli korrigeerida testide osa 
ja lisada mõningaid praktilisi 
ülesandeid, mida saab tulevikus 
igapäevases elus kasutada.  
Arutelu läbivaks teemaks oli veel 
koostöö jätkamine kahe kooli vahel, 
üheks võimaluseks  nägime projektitöö 
raames õpilaste ja õpetajate vahetust. 
 

Projekti „Uus võimalus – arendatud koolitusmudel põhikooli 
poolelijätnud õpilastele” käigus on valminud katseeksemplarina 
auto-, puidu- ja toitlustuseriala tugiraamatud õpilastele ning 
klassijuhataja abiraamat „Sulle, klassijuhataja!”. Uueks 
ülesandeks on nüüd raamatute analüüs ja sobivuse katsetamine, 
et uuel projektiaastal 2007 teha parendusi ja valmistada 
raamatud ette trükkimiseks. 

Maie Üürike, Vana-Vigala  TTK projektijuht
 

(algus lk 2) 
 

eestvedamisel kirjutasid lapsed 
jõululuuletusi. Plakatid tulid 
päris vahvad ning kõiki neid 
kasutati koolimaja puutrepi 
ümbruse kaunistamisel, 
õnnestunumaid omaloomingulisi 
luuletusi võis autorite esituses 
kuulda suuremate jõulupeol.  
Viimane koolipäev algas 
aktusega, kus peeti meeles 
tublimaid õppureid ja neidki, kes 
olid spordivõistlustel oma kooli 
edukalt esindanud. Järgnes 
klassijuhatajatund, kus jagati 
tunnistused, ning seejärel 
suunduti koos jõululõunale. 
Õhtul tulid 5.-9.klasside õpilased 
kooli oma jõulupeole, algklasside 
lapsed olid oma peo juba eelmisel 
õhtul ära pidanud. Mõlemal peol 
andsid õpilased pea tunnipikkuse 
vaheldusrikka kontserdi ning 
jõulumees külastas meie kooli 
samuti mõlemal õhtul. Mis sest, 
et õues lumega kitsas käes oli, 
jõulutunnet sai nendelt pidudelt 
nii vaatajate kui esinejate 
südametesse kindlasti!  

Suuremate jõulupeo ja kogu teise 
õppeveerandi lõpetas disko kooli 
kaminasaalis. Oma osa pidude 
õnnestumises oli kindlasti väga 
kaunilt dekoreeritud aulal - selle 
eest suur tänu üheksandale 
klassile! 
Nii lõppeski 2006. aasta Vana-
Vigala Põhikoolis. 

Võin öelda, et oli pingeline, kuid 
põnev ja üllatusterohke aasta! 
Omalt poolt soovin õnnelikku, 
huvitavat ja rõõmsat uut aastat 
kõikidele meie õpilastele, 
lapsevanematele ja kolleegidele!  
 

Silja Käär
Vana-Vigala PK huvijuht

Vana-Vigala põhikooli I klass jõulupeol esinemas.

Inge Rego ja Hilkka Seppänen arutlemas 
toitlustuseriala õpilastele suunatud  

tugiraamatu kvaliteedi üle.  
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Muusikalist Pipi Pikksukk  
ehk kuidas kultuuri ja kultuuritust tarbisime 
 
Tahtsin minagi oma lastele toredat perekondlikku 
elamust pakkuda ning muretsesin varakult Pipi 
muusikalile piletid. Olude sunnil tuli need viimasel 
nädalal ümber vahetada – lasteaia jõulupidu ja meie 
pereüritus kattusid. Õnneks olid Piletilevi 
teenindajad väga vastutulelikud ja arusaajad ning 
vahetasid need ringi. Seda nimetan ma kultuurseks 
teenindamiseks. 
Muusikal ise oli vahva ning meeldis lastele väga. 
Pipi tegelaskuju oli küll algul väga energiline ja pisut 
kiirustav, aga Kadri Adamsoni (Pipi) akrobaatilised 
kukerpallid ja keerutused olid imetlemist väärt. 
Samuti oli huvitav vaadata etendusse põimitud ja 
elevust tekitanud tsirkusetruppide etteasteid, päris 
hobusest ja ahvist laval rääkimata. Kogu etendus 
kestis üle kahe ja poole tunni, mille jooksul tüdimust 
küll tekkida ei jõudnud.  
Muu tegevus, mis etendusse otseselt ei puutunud, 
aga sellega kaasas käis, võib nimetada … 
 

“Kuidas kultuuritust tarbimas käisime” 
Etendusel istus meie ees terve suguvõsa, kes 
omavahel väga aktiivselt suhtles. Umbes 20.-ndates 
aastates naine ja mees käitusid, nagu nad oleksid 
esmakordselt välja saanud. Küll oli naisel vaja end 
kallutada vasemale, küll paremale, et kõrvalistujale 
midagi sosistada. Samal ajal kurtis noormees 
kõhutühjuse üle ning lõi krabiseva popkorni pakki 
lahti. Vahetasin oma lapsega koha ära, sest arvasin, 
et suudan kiiremini ees kallutava naise liigutusi 
järgida ja näen kogu etendust täies mahus, hästi 
ikka ei jõudnud küll. Popkorn on tore toit mõnele, 
aga minus tekitas see tahtmise noormehele kilekott 
pähe tõmmata. Iga kord, kui ta käe kotti pistis, 
krõbises see vastikult ja segas teksti kuulamist. 
Enne, kui jõudsin neile midagi öelda või koti käest 
krabada, lõpetas neiuke kõikumise ning noormehe 
käsi vajus kurnatuna sülle. Loota, et etendus neile 
huvi pakkuma hakkas, oleks vast juba ülekohtune. 
Teiseks on mõned hoolitsevad lapsevanemad 
muretsenud oma järglastele toredad neoonpulgad, 
mis vahetavad värvi ja sädelevad. Sinnamaani, kuni 
see toimub päris su enda kõrval. Soovitan kõigile, kes 
pereetendustel ellu tahavad jääda, muretseda endale 
taskulamp, et sellega vajadusel vastaseid pimestada 
kaitsmaks oma pere õigusi.  
Kolmandaks ärritas mind lastevanemate absoluutne 
reageerimatus oma võsukeste talitsemisel. 10 
minutit enne etenduse lõppu ronisid väikesed 
armsad tüdrukutirtsud lava keskmisele  

trepimademele. Nad tahtsid ju oma iidolit, Pipit, 
väga lähedalt vaadata! Aga mis paha lugu, see 
polnud rockkontsert, vaid muusikal ning kuri 
korraldajatädi tuli neid sealt ära ajama. Üks neiuke 
lahkus kohe, teine, väiksem tirts, raputas tädi jutu
peale vaid pead ja vehkis kätega nii, et kartsin teda 
hoopis lendu tõusvat. Tädi rääkis-rääkis, kuni 
minema kõndis, tüdrukutirts võitis. Mulle meeldib, 
et uus generatsioon (3-4-aastased) on pead tõstmas ja 
on valmis oma õiguste eest võitlema. Vahva! 
Kummaline oli vaid see, et ühegi lapse vanemat ei 
näinud oma võsukest manitsemas. Ei lapsed ega 
vanemad kahelnud hetkekski, et etenduse käigus  
enam treppi kasutata, kuigi enne oli seda tehtud. 
Uus generatsioon võitis, treppi ei kasutatudki! 
Minuealised peavad nüüd tunnistama ja taanduma 
uue võiduka põlvkonna ees. Seda enam, et peagi oli 
trepil umbes kümmekond plikakest, kes kõik end 
Pipile lehvitamisega segaseks vehkisid. 
Kas tõesti oli saalis vähemalt 20 nõrgamõistuslikku 
(vabandust!) või pimedat lapsevanemat, kes ei 
märganud eelnevat pea viieminutilist konflikti 
korraldajatädi ja tüdruku vahel? Kas 
lastevanematele kultuuritarbimise keelu saab peale 
panna? Või peaks lasteetendusel olema suured 
tursked mehed, kes väheke kannatamatuid lapsi 
(soovitavalt koos vanematega) krattipidi välja 
viskaks? Mis järgneb trepile – väike nunnu laval 
keerutamas ja lapsevanem kiitleb, kui uhke ja julge 
tema võsuke oli, ronis etenduse ajal lavale? Kas see 
oleks armsalt naljakas või halenaljakas? Tegelikult 
on häbi, et lapsevanemad on nii küündimatud ja 
hoolimatud teiste vaatajate suhtes, kultuursusest ei 
maksa siinkohal rääkidagi.  
Kahjuks kohtab lastevanemate kõikelubavat 
käitumist pea igal avalikul üritusel. Ma saan aru 
küll, et iga vanem peab oma last kõige-kõige 
ilusamaks, targemaks, andekamaks, jne, aga kõigel 
on ju piirid, …või siiski pole?.  
 
Koju tagasi sõites tundsin, kuidas minus tekkis 
ootamatult suur armastus televiisori vastu. Ketserlik 
eesti kultuuri suhtes, aga siiski armastus ja 
armastuse vastu ei saa.  
Minu tulevik: vaatan kodus üksi või perega telerit, ei 
seisa ise ega teised kõigu ekraani ees, krõbisevad 
pakid saab kaussi tühjaks kallata, ei pea olema 
varustatud neoonpulkade ega taskulampidega, ilusad 
riided võib alati selga panna, ja filmi lõppedes pole 
kartust, et kuri korraldajatädi välja viskaks. Kas 
nüüd saab telerist minu uus kultusobjekt, näitab 
juba aeg. 

Elle Altmets 

Vahetan Volkswagen Golfi  (2000.a., 1,6 l,  3 ust, katuseluuk, sõitnud 
115 000 km, teh. hool  Saksa Auto AS)  korras  traktori T 25, T 30 vastu.
Mobiil: 564 3314, e-post: raulbert@estpak.ee 
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Riiklike sotsiaaltoetuste 
muudatused alates 1. 
jaanuarist 2007 
 
Vanemahüvitis: 2007. aastal on 
hüvitise määr 2690 krooni, 
hüvitis alampalga suuruses 3600 
krooni ja maksimaalne hüvitise 
suurus 21 624 krooni. 
Matusetoetuse suurus 2007 
aastal on 2 600 krooni. 
Toetused represseeritutele
tõusevad 3000 kroonini - hüvitise 
maksimum tervishoiuteenustele, 
retseptiravimitele või 
taastusravi tuusikule tõuseb 
2500 kroonini (2006. aastal 2000 
krooni), koos 500 krooni  

transpordihüvitisega on aastane 
hüvitis 3000 krooni. 
Toimetulekupiir tõuseb 
ettepaneku järgi 900 kroonini 
üksi elavale inimesele või pere 
esimesele liikmele ja 720 kroonini 
pere teisele ja igale järgnevale 
liikmele. 
Töötutoetus tõuseb uuest 
aastast 750 kroonilt 900 kroonini.  
 
Alates 2007. aastast tagab riik 
ravikindlustuse kõikidele 
tööturuametis arvel olevatele 
aktiivset tööd otsivatele töötutele. 
Kindlustuse saavad nad võrdsetel 
alustel töötutoetuse saajatega 
kuni 9 kuuks ehk 270 päevaks. 
Seeläbi laieneb inimeste ring, kes 
on ravikindlustusega kaetud ja 

kes on motiveeritud osalema 
pikaajaliselt töötutele mõeldud 
tööturuteenuses ja aktiivsemalt 
tööd otsima.  
 
1. juulist tõstetakse lapsetoetus
alates pere kolmandast 
lapsest 900 kroonini. 
Samaaegselt lõpetatakse kolme-
ja enamalapselise pere toetuse 
ehk kvartalitoetuse maksmine. 
Muudatusest võidavad 
kolmelapselised pered 300 
krooni, neljalapselised pered 600 
krooni, viielapselised pered 1050 
krooni ja kuuelapselised pered 
1500 krooni kuus.  

Sotsiaalministeerium
www.sm.ee

Vigala Vallavalitsus 
 
13.12.2006 istungil otsustati: 
- tagastada õigusvastaselt 

võõrandatud ma ühele 
õigustatud subjektile 

- lubada ostueesõigusega erastada 
maad seitsmel taotlejal 

- muuta Vigala Vallavalitsuse 
korraldusi nr 47 22.04.2002 ja  nr 
166 27.09.2006 

- väljastada ühele ehitisele 
kasutusluba 

- väljastada ühele ehitisele 
ehitusluba 

- kinnitada Vigala Hooldekodu 
kohamaksumuseks alates 
01.02.2007   5400 krooni 

- osta välja vallale sotsiaal-
teenuste arendamiseks ja 
teenuste paremaks osutamiseks 
sõiduauto Toyota Avensis (endine 
valla auto) 

- eraldada sotsiaaltoetusteks 7826 
krooni 

- põhikooli ja gümnaasiumi 
õpilastele eraldati a’ 134 krooni 
töövihikute kompenseerimiseks 

- toetada Indrek Viskat 2900 
krooniga seoses Euroopa 
Meistrivõistluste 
ettevalmistamisega kulturismis 

 
27.12.2006 istungil otsustati: 
- lubada ostueesõigusega erastada 

maad ühel taotlejal 
- anda kasutusvaldusse neli 

maaüksust 
- eraldada sotsiaaltoetusteks 

10 346 krooni 

Vigala Vallavolikogus 
 
30.11.2006 istungil otsustati: 
- kinnitati Vigala Vallavolikogu 

majandus- ja eelarvekomisjoni 
määrata kinnistute jagamisel 
tekkinud maaüksustele 
sihtotstarbed 

- kinnitada 2007.aasta eelarve 
menetlemise kava 

- lubada Vigala Vallavalitsusele 
ja valla allasutustel iga kuu 
teha kulutusi ühe 
kaheteistkümnendikuni 
2006.aasta eelarves ettenähtud 
kulutustest arvestamata 
kapitaalremondi kulutusi 

- muuta “Sotsiaaltoetuste 
määramise ja muutmise kord 
Vigala vallas” 

- kinnitada Vigala valla erateede 
nimekiri avalikuks 
kasutamiseks 

- võõrandada enampakkumise 
teel Vigala vallale (Vana-Vigala 
Põhikooli) kuuluv väikebuss 
Ford Tourneo numbrimärgiga 
180 APP 

- maksta vallavanemale lisatasu 
ühe kuupalga ulatuses 

- eraldada reservfondist Vigala 
Tervisekeskusele 2844 krooni 
EKG aparaadi käibemaksu 
tasumiseks ja Vigala 
Maameeste Seltsile õppepäeva 
korraldamise kulude katteks 
1000 krooni 

Maadlusuudised 
 
9. detsembril toimus Märjamaa 
"Kapp".  
Meeskondlik karikavõistlus 
täiskasvanutele ja juunioritele: 
Sander Viljastu -  66kg I koht 
Ardo Arusaar -  84kg I koht 
Rait Thomberg -  96kg I koht 
 
Meeskondlik karikavõistlus 
kadettidele: 
Karlis Kaldma -  54kg I koht 
Jaan Kuusik -  63kg I koht 
Sander Viljastu -  69kg I koht 
Jürgen Algma -  100kg I koht 
 
Võistlus veteranide auhindadele 
(individuaalne): 
Rait Thomberg -  96kg I koht 
Ardo Arusaar -  84kg III koht 
 
9. detsember, Rootsi meeskond-
lik karikavõistlus täiskasvanu-
tele. Eestist olid kutsutud 
osalema kaks maadlejat Heiki 
Nabi ja Tarvi Thomberg, kes 
aitasid oma tiimil saavutada 
kolmanda koha. 
 
20. detsembril toimus Raplamaa 
parima sportlase valimine, kus 
Tarvi Thomberg pälvis 3. koha. 

Olev Nisumaa
maadlustreener



  

 

6  projekt / toetused jaanuar 2007 

Comenius 1 projektiga 
Austriasse 
 
Vana–Vigala Tehnika- ja 
Teeninduskooli 2006. a. 
projektiaasta lõppes Socratese 
tegevusprogrammi Comenius 1 
ettevalmistava külastusega 
Austriasse Burgenlandi 
liidumaale. Eisenstadti kutse-
hariduskeskuses kohtuti Läti 
Ogre ametikooli, Leedu Kelme ja 
Taurage kutsehariduskeskuse ja 
Saksamaa Bad Salzungeni 
kutsehariduskeskuse 
esindajatega. Arutati koolide 
koostöövõimalusi algaval uuel 
projektiaastal, samuti 
analüüsisime möödunud aasta 
ettevõtmisi. Koos olid kõik 
tulevased projektipartnerid, kes 
osalevad 2007-2008. aastatel 
Elukestva Õppe programmis. 
Lähetuse programm oli sisutihe 
ja väga hästi koostatud. 
Võimalus oli külastada mitmete 
erinevate erialade praktilisi 
õppetunde nagu toitlustus, 
viimistlus ja juuksurite 
ettevalmistus. Töötamine 
workshopis võimaldas tutvuda 
Eisenstadti kooli kvaliteedi-
süsteemiga, millega nad on 
tegelenud üle viie aasta, meie 
aga alles alustame 
kvaliteedijuhtimissüsteemi 
väljatöötamist.  
Saime hea ülevaate Austria 
kutsealase hariduse korraldusest 
ja kvalifikatsioonieksamite 
läbiviimisest majanduskoja  

juures. Külastasime erinevaid 
ametikoole - Landwirtschaftliche 
Fachschule Eisenstadtis, kus 
koolitatakse veinivalmistajaid 
väikeettevõtluse tarbeks, sest 
Burgenlandi liidumaal 
tegeletakse veini valmistamisega. 
Kutsekool Pinkafeldis, kus 
õpetatakse müüritööd, autode ja 
põllutöömasinate remonti, 
puusepatööd. Kaasaegselt on 
sisustatud väljaõppetöökojad. 
Programmi mahtus ka tutvumine 
Eisenstadti ja Viini vaatamis-
väärsustega: külastasime 
Esterhazy lossi, kus muusikuks 
oli kuulus helilooja Haydn ja 
Viini St. Stefani kirikut ning 
Habsburgide dünastiale koduks 
olnud Hofburgi paleed. 

olulise sihtrühmana lisandunud 
väikelapsed. Ühe lapse kohta on 
summa sünnist kooliminekuni 
14 500 krooni. 
 
Sünnitoetus on alates 1. 
jaanuarist senise 5000 krooni 
asemel 6000 krooni. Lisandunud 
on toetus 3000 krooni lapse 3-
aastaseks saamisel (sel ajal läheb 
vanem tagasi tööle ja laps 
lasteaeda).  
Esimesse klassi astuja 
ranitsatoetus on uuel aastal 3000 
krooni senise 1000 krooni asemel. 

Viibisime Austria kõige suurema 
järve Neusiedleri ääres ja 
nautisime erinevaid toite, sest 
lähenemas olid jõulud. Vastuvõtt 
Burgenlandi liidumaa esinaise 
proua Michaela Resetari juures 
jättis meeldiva mulje. Ta andis 
ülevaate Austria osalemisest 
Euroopa Ühenduses, majanduse 
olukorrast ja hariduse 
hetkseisust.  
Lähetus oli väga edukas, sest 
Eisenstadti kool on huvitatud 
koostööst meie kooliga. Oleme 
alustamas toitlustuseriala 
õpilaste praktikalähetuse 
ettevalmistamist Austriasse. 

Maie Üürike
Vana-Vigala TTK projektijuht 

Vigala vald toetab last 
sünnist kooliminekuni
14 500 krooniga  
 
Vastavalt 28. detsembril 
vallavolikogu poolt vastuvõetud 
määrusele suurenevad Vigala 
vallas 2007. aastal 
tervikpaketiks seotud 
lastetoetused eelkooliealistele 
lastele. Kui kogu iseseisvusaja 
vältel on vald toetanud läbi 
erinevate meetmete kooliõpilasi, 
siis alates uuest aastast on  

Samuti lisandub sünnipäeva-
toetus 500-kroonise kinkekaardi 
näol lapse 1, 2, 4, 5, ja 6-
aastaseks saamisel. 
 
Toetuse saamised on seotud 
elanikeregistriga ehk siis 
sünnitoetuse saamiseks peab 
lapsevanem(ad) olema 
registreerinud end Vigala valda 
vähemalt 6 kuud enne lapse 
sündi ning järgnevate toetuste 
puhul vähemalt aasta. 
 

(järgenb lk 7)



  

 

7 jaanuar 2007 sotsiaaltoetus  
    

Meie hulgast lahkunud 
 

Jaan Salk 
Raivo Pipar 
Elmo Jalas 
Viive Jõendi 

(algus lk 6) 
 
Seoses muudatustega 
lastetoetuse saamisel on 
alljärgnevalt välja toodud 
olulisemad lõigud ning mõisted 
valla sotisaaltoetuste määramise 
ja maksmise korrast. Küsimuste 
korral  ja informatsiooni 
saamiseks pöörduge valla 
sotsiaaltööspetsialisti Ilme Roosi 
poole tel. 489 4777. 
Sünnipäevatoetuse kinkekaarte 
hakkab väljastama valla 
registripidaja. 
 
I Üldsätted  
1. Vigala vallas makstakse 
järgmisi toetusi: 
1.1. toimetulekutoetus 
1.2. täiendav toimetulekutoetus 
1.3. riiklik kasuperetoetus 
1.4. lapsetoetus 
1.5. matusetoetus 
1.6. abivahendi- ja ravimitoetus 
1.7. üksikvanurite küttetoetus 
1.8. pensionäride täiendav 

sotsiaaltoetus (jõulutoetus) 
1.9. koolitoidu toetustöövihikute 

toetus 
1.10 õpilaste sõidukulude toetus 
1.11 vältimatu abi toetus 
1.12 täiendavad sotsiaaltoetused 
1.13 ranitsatoetus 
 
2. Käesoleva määruse punktides 
1.1-1.3 nimetatud toimetuleku-
toetust, täiendavat toimetuleku-
toetust ja riiklikku 
kasuperetoetust makstakse 
riigieelarvest sihtotstarbeliselt 
eraldatud rahalistest 
vahenditest. 
 
3. Käesoleva määruse punktides 
1.4-1.14 märgitud sotsiaaltoetusi 
makstakse Vigala valla
eelarves ettenähtud rahaliste 
vahendite olemasolul. 

…. … …. 
 
12. Lapsetoetus 
12.1. Lapsetoetust (edaspidi 
toetus) makstakse lisaks 
riiklikule sünnitoetusele iga 
Vigala vallas registreeritud 
sünni puhul vallavalitsuse poolt 
kehtestatud suuruses. 

 
12.2. Toetus koosneb:  
12.2.1 sünnitoetusest, mis 
2007.aastal lapse sünni 
registreerimisel Vigala vallas on 
6000 krooni 
12.2.2 lapse kolme aastaseks 
saamisel 3000 krooni ning lapse 
1, 2, 4, 5 ja 6 aastaseks saamisel
sünnipäevatoetuseks 500 
kroonine kinkekaart 
12.2.3 ranitsatoetus lapse kooli 
minekul 3000 krooni 
12.3. Toetuse kõiki osasid on 
õigus taotleda lapse vanemal ja 
muul last kasvataval isikul, kes 
saab selle lapse eest riiklikke 
peretoetusi. 
12.4. Toetuse esimese osa 
taotlemisel peab taotleja 
elukohana olema registreeritud 
Vigala vald vähemalt 6 kuud 
enne lapse sünnikuupäeva. 
Erandjuhtudel võib valla-
valitsuse korraldusega määrata 
toetust vähem kui kuus kuud 
Vigala valla registris olevale 
taotlejale.   
Toetuse teiste osade taotlemisel 
peab lapse ja taotleja elukohana 
olema registreeritud Vigala vald 
vähemalt üks aasta enne lapse 1-
aastaseks, 2-aastaseks, 3-
aastaseks, ….6-aastaseks 
saamist.  
12.5. Sünnitoetuse taotlemiseks 
esitab lapsevanem valla-
valitsusele kirjaliku avalduse 
koos lapse sünnitunnistuse 
koopiaga enne lapse 
kolmekuuseks saamist. 
12.6. Avalduse toetuse teiste 
osade saamiseks võib esitada 3 
(kolme) kuu vältel pärast lapse 
1-aastaseks, 2-aastaseks, 3-
aastaseks, … 6-aastaseks 
saamist. 
12.7. Toetus määratakse 100% 
ulatuses kui mõlema vanema 
või üksikvanema elukohaks 
on registreeritud Vigala vald 
ja 50% ulatuses kui ainult 
ühe vanema elukohaks on 
registreeritud Vigala vald. 
12.8. Toetust ei maksta, kui laps 
on riiklikul ülalpidamisel või on 
teise omavalitsusüksuse lasteaia 
nimekirjas. 

12.9. Toetus makstakse välja 
sularahas või kantakse taotleja 
arvelduskontole. 
 
21 Ranitsatoetus 
21.1 Toetust makstakse Vigala 
valla Põhikoolide esimesse klassi 
astuvatele Vigala valla lastele. 
21.2 Toetust ei maksta 
klassikursust kordama jäänud 
õpilastele 
21.3. Toetuse taotlemiseks tuleb 
esitada vallavalitsusele avaldus. 
21.4. Toetuse maksmist 
alustatakse alates 1.augustist. 
21.5. Toetus makstakse välja 
valla kassast või kantakse 
taotleja arvelduskontole. 

Lugupeetud 
prügikonteinerite kasutajad! 
 
Palume prügi mitte 
konteinerite kõrvale maha 
panna! Konteineri kõrval 
oleva prügi veo eest tuleb 
lisaks maksta 300 krooni.  
 
Vallavalitus ei katta 
vahesummat, seega 
jagatakse puudu olev raha 
vastava konteineri 
kasutajate vahel ära. Selle 
tõttu on osade inimeste 
prügiarved suuremad.  
 
Kui te näete või teate, kes 
pidevalt jätab prügi 
konteinerite kõrvale, tehke 
talle märkus või teatage 
vallavalitsusse. 
 
Luule Jensen tel. 489 4776 
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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 

Jaanuarikuu sünnipäevalapsed 
 
Eufrosine Pesti 30.01. 88 
Linda Meeles 06.01. 84 
Oskar Maalinn 29.01. 83 
Maimu Maasikas 05.01. 81 
Endel Adams 02.01. 80 
Anni Soolepp 01.01. 75 
Heino Looring 10.01. 75 
Juta Mõis 23.01. 75 
Elbe Bergmann 29.01. 75 
 

Et hommikupäikesest  
leiaksid virgudes ilu,  

et õhtuteloojang,  
see Sind värvima jääks,  

et hommikul ärgates tunned,  
kui kaunis on elu  
ja järgmine aasta 

Sind endiselt  
rõõmsana näeks! 

Palju õnne! 
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MEDITSIINITÖÖTAJATE 
ÜLERIIGILINE VÕIMALIK 
STREIK LÄHIAJAL! 
 
Tuginedes viimase aja uudistele-
sündmustele, mida hetkel 
kajastavad ka kõik suuremad 
meediaväljaanded, võib tekkida 
olukord, kus plaaniline arstiabi 
võib muutuda suhteliselt raskesti 
kättesaadavaks alates 20. 
jaanuarist 2007.  
 
Sellega seoses soovitan kõigil 
kroonilisi haigusi põdevatel 
inimestel, samuti ka patsientidel, 
kes tarvitavad püsivalt ravimeid, 
üle vaadata omale lähiajaks 
vajaminevate ravimite varud ja 
retseptide olemasolu ning 
vajadusel pöörduda Vigala 
tervisekeskusesse viimaste 
uuendamiseks. 
 
Alanud aastal kõigile päikest 
soovides, 
Vigala tervisekeskuse nimel, 
 
Dr. Imre Kitt 

Kaitseliit, Naiskodukaitse, Kodutütred 
ja Noored Kotkad ootavad uusi, 
tegusaid ja isamaaliselt meelestatud 
inimesi oma ridadesse. 
 
Info ja kontakt: 
Noored Kotkad (8 -18.a.) – Noorte Kotkaste 
Rapla maleva pealik Jaan Kukk tel. 482 5668
Kodutütred (8-18.a.) – Kodutütarde Rapla 
ringkonnavanem Kaie Kensap-Kukk 482 
5668 
Kaitseliit – Vigala rühma pealik Heino Aosaar 
tel. 5031835 
Naiskodukaitse – Kaie Kensap-Kukk  
tel. 482 5668 
 
Koduleht http://rapla.kaitseliit.ee 


