
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Vigala valla ajaleht  

 
Nr. 8 (83)  September 2007 TASUTA 

Vigala Sõnumid 
OMA ALA MEISTRID! 

Vigalas antakse head haridust 
 

1. septembril tähistasime traditsiooniliselt 
päikselist tarkusepäeva. Vahetult enne 
kooli algust ilmus vabariiklikes lehtedes 
artikleid koolide paremusjärjestuse 
teemadel – neis toodud pingeread põhinesid 
riigieksamite tulemustel, mis sõltuvad 
teadmistest. Tarkus aga tähendab palju 
enamat kui vaid TEADMISI – lisaks on 
olulised ka meie OSKUSED ning TAHE 
midagi ära teha. Targa ja õnneliku elu 
valemis on võib-olla isegi kõige olulisem 
oma töö ARMASTUSEGA tegemine ja 
(suure algustähega) INIMESEKS olemine. 
 

Möödunud suvi näitas selgelt, et meie 
koolide õpilased ja vilistlased on edukad ja 
edukust, kordan veelkord, ei näita mitte 
tundides saadud hinded, vaid eeskätt tahe 
armastusega oma unistusi ellu viia. 
 

Laulu- ja tantsupidu. Sel suvel oli veidi 
raske valida, kuna  Hard Rock Laager ning 
laulu- ja tantsupidu toimusid samal ajal. 
Siiski ei tekkinud hetkekski kõhklust 
Tallinnasse minekul. Tõeliselt võimas 
tunne ja heameel oli meie valla 
fantastilistest lauljatest-tantsijatest. Suur 
tänu teile kõigile, lapsed ja juhendajad, 
selle kauni elamuse pakkumise eest! 
 

Järgnevalt sai Elle koos põhiliselt Kivi-
Vigalast pärit frisbee-tiimiga hakkama 
millegi esmapilgul hullumeelsega – teisiti 
on raske nimetada seda, kui põhiliselt ühe 
põhikooli baasil moodustatud võistkond 
otsustab sõita Euroopa meistrivõistlustele. 
Samal ajal, kui paljudes riikides on olemas 
vastavad alaliidud ja kandepind on 
suurusjärkudes võimsam meie omast. 
Võistkond tegi võimsa esituse, andes 
tugevaid lahinguid, hoolimata teistega 
võrreldes väiksemast kogemusest ning 
võistlejate arvust. Ja ka saavutus oli sama 
uskumatu – Kristjan Loorits (Tallinn) sai 

Golden Arm´i (parim söötja) ja Vahur Viimne (Kivi-Vigala) 
Golden Hand´i (parim punktitegija) omanikeks. Seda 60 
võistkonna ja enam kui 1000 mängija arvestuses EM-l!!! 
 

Ja selle suve tippsündmus – Osaka MM 2007. Täpselt 
kaks aastat tagasi kirjutasin, et loodetavasti saabub varsti 
päev, kui Vana-Vigala Põhikooli esimese lennu vilistlane 
Gerd Kanter alistab oma põlise rivaali Alekna. Mida 
kõrgemale me oma redelil ronime, seda keerulisem on teha 
järgmisi samme. Gerdi ja tema tiimi sihikindlus ja visadus 
on viinud aga sihile. Vigala vägilane on maailmameister! 
Väga hea tunne, et hoolimata edust on Gerd jäänud tõeliselt 
meeldivaks inimeseks. Soovime Gerdile edu järgmiste 
tippude vallutamisel! 
Soovin, et meil kõigil oleks julgust viia ellu oma parimaid 
unistusi, sest nii saab ka maailm paremaks paigaks! 

Priit Kärsna, vallavanem

Vahur Viimne ja Gerd Kanter 2007.a mais, mil tulevane 

maailmameister Gerd külastas Vigala koolide spordipäeva ja 

tulevane Euroopa parim frisbee punktiskoorija Vahur koos 

pildile jäid. Foto: Kivi-Vigala Põhikooli koduleheküljelt. 



  

 

2  minemine september 2007 

Kerge ja raske korraga 
 
Kõik, mis on uus, on omamoodi 
huvitav, väljakutsuv, eriline. Nagu 
minu Vigala Sõnumite 
kokkupanemine seekord uues kohas 
(ja-jah, ma kolisin Vigalast ära ja 
lähen uude kohta tööle), uue arvuti 
taga, teistes (pisut veidrates) 
tingimustes. Omaette muigamaajav 
kogemus.  
Esiteks, nagu alati ei laeku kõik 
materjalid tähtajaks, aga seejuures 
on väga suur edasiminek toimunud, 
ma TEAN, mulle on varakult 
TEATATUD, et mõned lood on 
tulemas ja ootan nende 
kohalejõudmist rahulikult. Pealegi 
on mul vaba nädal, võimalus teha 
tööd siis, kui ise tahan. Mis 
tähendab, et võimalust on rohkem 
kui tahtmist. Aga vaba nädal ...? 
Teiseks, sirvides laekunud matejale,
torkab silma, et ühest kohast on 
teateid, teisest mitte. Kaalun kas 
helistada ja kirjutajatele meelde 
tuletada, nagu olen seda varem 
teinud, kuid unustan ja töölt 
ametlikult ära olles ei viitsi kõnet 
enam võtta. Pealegi pole materjalide 
saatmine kohustus, see on võimalus. 
Pole mõtet end peale pressida, kõigil 
on tegemisi küllaga. 
Kolmandaks, tööd tuleb siin esialgu 
teha korrapärase interneti-
ühenduseta. Tegelikult varastan 
seda naabritelt (mul on lahked 
naabrid, nad lubavad varastada!, 
seega olen poollegaalne varas), 
õigemini kasutan nende kaitsmata 
Wifi-t. Tahtes siiski korralik ja 
ustav Eesti Vabariigi kodanik olla, 
pöördun Elioni poole interneti 
saamiseks. Mhmm, sellest kirjutan 
teinekord jutustuse, kuidas neid 
pole ja kuidas mind pole ja kuidas 
kaablid paaritunnise vahega 
erinevate teenindajate käes 
“kaduma lähevad” ja kuhu ja mida 
mulle soovitatakse interenti 
saamiseks teha ja pöörduda. 
Praegusega on mul kolmas tellimus 
Elionisse sisse antud ja ... ei oska 
tulemust isegi loota, pigem jälgin 
huviga selle loo kulgu. Tegelikkuses 
tähendab, et varastan rahumeelselt 
edasi. Aeg-ajalt vaid “katken” 
internetis olles ära, eriti kirjade 
vastamisel loomulikult koos 
poolelioleva kirjaga, või mängib 
ühendus minuga peitust “on, ei ole”. 
Mõnikord on neti kiirus päris hea, 
aga siis läheb naabrimees tööle ja 
võrk kaob ära, ta võiks ju arvuti 

koju käima jätta!  
Neljandaks, ja vaat see on juba 
häiriv tegur, puudub mul siinses 
arvutis eesti keele grammatika 
automaatne kontroller, mis 
tähendab, et elementaarsed 
eksimused nt tähed on koha 
vahetanud, jäävad märkamata. 
Tõsine lugu, püüan sõbra abiga ka 
spellingut varastada, aga 
ebaõnnestun. Teadsin küll, et ma 
pole geenius, kuid siiski lootsin 
häkkerdada. Pean siiski tuleviku 
otstarbeks legaalsel teel tarkvara 
soetama.  
Viiendaks, ma teadsin, et ajalehe 
jaoks vastavat kirjastiili (vaadake, 
milline ilus konksudega Vigala 
Sõnumid lehe esiküljel peesitab!), 
selles arvutis pole ja need on mul 
mälupulgaga Vigalast kaasas – ma 
olen geenius!  
Kuuendaks, oi krt!, selles arvutis on 
mingite eriliste geeniuste 
fototöötlemiseprogramm, mida ma 
pole varem kasutanud. Kas tõmmata 
katkevast netist alla oma vana 
harjumuspärane või katsetada 
tundmatut? Üleüldse ei saa ma aru, 
miks kõik peab nii kiiresti ja 
pidevalt arenema, võiks ju mõneks 
ajaks paigale jääda. Uskuge, mitte 
midagi ei juhtu! Praegusel ajal on 
võimalik endale soetada isegi 
rääkivaid pesumasinaid, mulle 
kaupluses pakuti. Ausalt, 
pesuMASIN ei pea teiega kõnelema!, 
piisab kui peseb, esimese jaoks on 
inimesed. 
Katsetan uut fotoprogrammi, päris 
põnev ja vist isegi mitte ülikeeruline. 
Teate, keerulisega on see lugu, et kui 
ollakse piisavalt loll (nagu mina), on 
suhteliselt raske midagi arvutis 
nässu keerata, sest ei osata midagi 
torkida. Aga need, kel huvi ja pisut 
teadmisi, neil “ikka juhtub” – olen
seda korduvalt näinud.  
Ma olen näinud ka vesijahutusega 
arvutit, mis vaevu mahtus laua alla 
ja mille jahutussüsteem võttis 
veerand lauast ja kus ventilaator 
puhus õhku välja nii, et villastes 
sokkides oli kõige mugavam arvuti 
taga olla. Ma ei tea, milleks selliseid 
asju toodetakse, et kudujatel oleks 
rohkem tööd ja karjustel põhjust 
lambaid pügada?. 
Seitsmendaks, kust saada legaalse 
teel fotot Gerd Kanterist 
vallavanema artikli juurde? Mäletan 
nagu oleksin kunagi tema fotot 
kasutanud, aga see pole mu 

tööarvuti ja siin pole vanu materjale, 
mistõttu pean jälle pisut vargile 
minema – esiteks naabrite 
netiühendust kasutama ja teiseks 
kuskilt “hanke” sooritama. Ohoh!, 
leidsin väga hea pildi, õnneks Kivi-
Vigala kooli kodukalt (kes mind 
loodetavasti kohtusse ei kaeba) ja 
väga õnnestunud kombinatsioonis. 
Ma juba ütlesin korra, et olen 
geenius või on see puhtalt õnnelik 
juhus?, njah, pigem siiski viimane.   
Kaheksandaks, kas teate kui palju 
aega need pisiasjad võtavad? Just-
just, ka seda teksti olen kirjutanud 
paralleelselt töö edenemisega juba 
teist päeva. Ometi ei olnud 
lehetegemine Vigala vallamajas mu 
põhitöö, see oli vaid üks töökohustus, 
üks paljudest huvitavatest 
väljakutsetest, nüüdseks küll üks 
viimastest-vähestest.  
 

Vabandades ette antud lehes 
esinevat vigaderohkust ja 
tänades kõiki, kellega sain 
Vigalas koos töötada ja 
toimetada, ka neid, kellele ma 
vastukarva olin – ikka oli tore, 
väljakutsuv, lõbus ja huvitav! 
 

Päikest Teile! 
Elle Altmets,

veel ajalehe toimetajana 

(kas keegi soovib seda tööd üle võtta?) 

ning jätkuvalt Vigala Vallavalitsuse 

liikmena 
 

Dilemma - olles vaid lehetoimetaja, 
kas mul on moraalset õigust 
kasutada tasuta lehepinda, et oma 
kirjutisi avaldada, kui olen paras-
jagu kuri mõne tobujussi peale või 
rõõmus, sest päike paistab?  

Aga päike ju paistab ... 
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"Akordisaade kitarril"! 
 

Alustame kitarrikooliga 
21. septembril Kivi-Vigala 
Põhikoolis. Kursus kestab 2 
kuud, kord nädalas 2*45 
minutit. On jäänud veel mõned 
vabad kohad. Kursus on 
tasuline.  
Registreerinuil palun üle 
helistada osavõtu kinnituseks.  
Liituda soovijatel helistada 
kooli tel. 482 5696  
Aili Soonberg. 

esitlus. Avamine lõppes võimsa 
ilutulestikuga. 
Järgmisel päeval mängiti meres 
jalgpalli ja korvpalli. Kahjuks oli 
ilm veidi jahedavõitu. Algul 
tahtsid Kaiu ja Rapla tüdrukud 
teha ainult tüdrukute võist-
konna. Pärast esimest mängu aga 
nad loobusid ja võistlustulle 
asusid Vigala kolm tüdrukut ning 
kaks poissi. Nad saavutasid 
kolmanda koha. Pealelõunat olid 
keskkonnaalased loengud ja 
maastikumäng, mis meeldis 
õpilastele kõige enam. Meil oli 
tüdrukute (6.koht) ja poiste 
võistkonnad. Poisid tulid 
võitjaks. Kaks õhtut toimus Villa 
Laos (vanast villalaost on tehtud 
suurepärane peoõhtute 
läbiviimise koht) õpilastele disko. 
Võistlusi ja diskot juhtis hiidlane 
Henri – lihtsalt imestamapanev 
kui hästi, sõnaosavalt, 
humoorikalt ja ajaliselt täpselt 
oskab üks inimene suvemängude 
juhtimisega hakkama saada. 
Kolmapäeval sõitsime erinevaid 
maastiku- ja looduskaitsealasid 
korrastama. Meie maakond käis 
Kõpu poolsaarel mererannast 
prahti korjamas. Järgnes 
ekskursioon Kõpu ja Ristna 
majakates. Õhtupoole 
külastasime Kärdla mängude 
maja, kus sai mängida petanki, 
discgolfi, sooritada korvpalli 
vabaviskeid, jalgpalli täpsuslööke 
ja teha latiinoaeroobikat. Villa 
Laos toimus kõikide võistluste 
autasustamine. Neljapäeval oli 
linnaorienteerumine, kus meie 
tüdrukute võistkond tuli 
kolmandaks. Järgnes meele-
olukas suvemängude lõpetamine 
ja kojusõit. Meie maakonna 
poisid olid väga toredad, samuti 
Vana-Vigala tüdrukud võtsid 
aktiivselt kõigest osa, aga Kaiu, 
Valtu ning Rapla tüdrukud 
kippusid virisema ja ütlesid 
pahasti meie tüdrukutele. See oli 
ka ainuke”tõrvatilk meepotis”. 
Suvemängudele pääsemiseks 
tasus vaeva näha – need olid 
väga meeldivad nii õpilastele kui 
õpetajatele. 

Ell Rahnik 

Vana-Vigala Põhikooli  
1. klassis alustasid oma 
õpinguid: 
 

1. Anette-Berta Gavrilov 
2. Christopher Malve 
3. Lisett-Mariin Maasikas 
4. Kristiina Põlma 
5. Raido Rehepapp 
6. Markus Rudak 
7. Triinuly Veimann 
8. Andreas Välis 
9. Hannes Välis 

 

Esimese klassi klassijuhataja on 
Krista Tõldmaker. 

Uus maadlushooaja arvestus 
 

2. juunil toimus rahvusvaheline 
turniir Iisraelis, kus Tarvi 
Thomberg (-96 kg) saavutas I koha. 
3. juunil toimus Saksamaal, 
Frankfurt Oderis rahvusvaheline 
turniir 17 riigi osalusel, kuni 20-
aastastele noortele. Ardo Arusaar (-
84 kg) sai III koha. Võistlustel osales 
117 maadlejat, tema 
kaalukategoorias oli 13 vastast. 

Veiko Rantaneni turniir Soomes, 
Heinolas, 9.- 10. juuni:
Jaan Kuusik 69 kg II koht
Ardo Arusaar  84 kg  II koht. 

30. juuni- 01. juulil osaleti Serbias, 
Belgradis Euroopa meistrivõist-
lustel: -20 aastased noored, võistledi 
kreeka-rooma maadluses. Ardo 
Arusaar saavutas (-84 kg) V koha. 
Võitis valgevenelast ja 
aserbašaanlast ning kaotas 
soomlastele ja leedulasele. 

6.- 7. juulil toimus Jõudi mängud 
Valgas:  
Marek Lainela -42 kg I koht ja Rait 
Thomberg -96 kg I koht. 

6.-7. juuli Eesti meistrivõistlused 
absoluutkaalus täiskasvanutele 
Valgas, kus Rait Thomberg saavutas 
absoluutkaalus I koha. 

Põhjamaade meistrivõistlused 
täiskasvanutele Tallinnas, 3.- 4. 
augustil sai Rait Thomberg (-96 kg) 
II koha. 

MM juuniorite vanuseklassis Hiinas, 
Pekingis, 21.- 24. august:
Rait Thomberg -96 kg 17 koht (23 
võistlejat) 
Ardo Arusaar -84 kg 16 koht (31 
võistlejat) 
Võistlusest võtsid osa 64 riigi 
sportlased. 

Olev Nisumaa

Eesti Koolispordiliidu 
suvemängud “Meri ja Päike”. 
 
20.- 23.08 toimusid II ülevaba-
riigilised suvemängud Hiiumaal. 
See on mõeldud kõikide 
maakondade 15 õpilase ja 3 
õpetajaga esindustele. Põhimõte 
on, et 15 tublimat õppur-sportlast 
saaksid enne õppetöö algust neli 
päeva aktiivselt tegutseda ja 
puhata, luua uusi tutvusi.  
Rapla maakonnas võimaldatakse 
õppeaasta jooksul aktiivsemalt 
spordivõistlustest osa võtnud ja 
paremini esinenud koolidel  
osaleda suvemängudel 3-5 
sportlase ja õpetajaga. Vana-
Vigala Põhikoolist sai välja 
valitud nii spordis kui 
isetegevuses tublilt esinenud 
Mai-Triin Viirsalu, Anni Vitsberg 
ja Liina Otti. 
Juba praamisõit oli enamus 
õpilastele elamus. Kärdlas meid 
majutati, järgnes rikkalik 
lõunasöök. Söögid olid kogu aeg 
väga maitsvad, suure valikuga ja 
igaüks võis võtta niipalju kui 
soovis. Kurb, et paljud õpilased 
käisid ikka kauplusest  
rämpstoitu juurde  muretsemas. 
Sportlik tegevus algas pendel- ja 
kombineeritud teatejooksudega. 
Järgnes võrkpall, kus meie 
tüdrukud osalesid kõikides 
võistkondades. Suvemängude 
avamisel tuli igal esindusel teha 
maakonda tutvustav etteaste. 
Liina ja teiste meie tüdrukute 
eestvedamisel valmis päris tore 
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Reeglitest ehitamisel ja 
suuremate remontide 
teostamisel. 
 

Vallas tuleb ehitamisel jälgida 
valla ehitusmäärust ja 
ehitusseadust ning sellest 
tulenevaid õigusakte. Kuna 
analüüs on näidanud, et 
ehitamisega seotud nõuded pole 
sageli inimestele teada, aga nende 
täitmine on samas väga oluline, 
siis selles ja järgnevates 
vallalehtedes kirjutame neist. 
 

Vallal on ehitustegevuse 
korraldamisel järgmised 
eesmärgid: 
1. Ehitised on seaduslikud ja 

ohutud. 
2. Ehitisregistris on hoonete 

kohta õiged andmed. 
3. Ehitus- ja remondijäätmed on 

likvideeritud nõuetekohaselt 
(st mitte viidud olmeprügi-
konteinerisse jms). 

 

Ehitamine on: 
1. ehitise püstitamine; 
2. ehitise laiendamine (nn 

juurdeehitused); 
3. ehitise rekonstrueerimine (sh 

näiteks tööd kandvate seintega, 
katusevahetus, akendevahetus, 
muu hoone fassaadi muutmine 
jne); 

4. ehitise tehnosüsteemide 
muutmine (elektrisüsteemid, 
küttesüsteemid, …); 

5.  ehitise lammutamine. 
St kõiki neid tegevusi reguleerib 
ehitusseadus. 
 
Ehitamine ja hoone 
renoveerimine toimub reeglina 
Enne tööde alustamist: 
1. Inimene taotleb vallast 

projekteerimistingimused (kui 
töö vajab projekti) 

2. Tellitakse ehitusprojekt (kui on 
vaja tellida) 

3. Vallavalitsusest taotletakse 
ehitusluba või kirjalik 
nõusolek ehitamiseks (eran-
diks on alla 20 m2 väikeehiti-
sed). Tasuda tuleb riigilõiv. 

4. Vähemalt 3 tööpäeva enne 
ehituse (püstitamine, laienda-
mine, rekonstrueerimine) 
alustamist tuleb vallavalitsuse-
le esitada ehitise alustamise 
teatis  (seda pole vaja esitada 

väikeehitiste korral). 
 

Töö ajal 
1. Ehituse ajal peab omanik 

korraldama omanikujärele-
valve. 

2. Omanik peab tagama krundi 
korrasoleku ja tööohutuse. 

 

Pärast ehituse lõppu 
Taotletakse vallavalitsuselt 
kasutusluba, tasuda tuleb 
riigilõiv ja hoone vaatavad üle 
vajalikud ametkonnad, näiteks 
Päästeamet. 
VÕI 
Väikeehitise ehitamise korral 
tiheasustuses (aladel (näiteks 
külakeskused), kus majad asuvad 
lähestikku) tuleb peale tööde 
valmimist 5 tööpäeva jooksul 
esitada ehitise teatis. 
Kasutusluba on vaja siis, kui 
väikeehitist kasutatakse 
elamiseks. 
 

NB! Kui hoonel puudub 
kasutusluba, on hoone 
kasutamine keelatud (erandiks 
on kuni 1995.a. ehitatud ehitised, 
mis on püstitatud seaduslikult). 
 

Hoone lammutamiseks 
Taotletakse vallavalitsuselt 
ehitusluba. Tasuda tuleb riigilõiv. 
VÕI 
Väikeehitise lammutamise korral 
tiheasustuses (aladel (näiteks 
külakeskused), kus majad asuvad 
lähestikku) tuleb peale tööde lõppu 
esitada ehitise teatis. 
 

Ehitusprügist 
Kogu ehitustegevuse juures on 
väga oluline, et ehitusjäätmed 
saaks nõuetekohaselt likvideeri-
tud. Ehitusjäätmeid ei tohi viia 
tavaprügikonteinerisse ega 
selle kõrvale maha! 
Prügikonteinerid on mõeldud 
ainult olmejäätmetele. Eriti 
tähelepanelik tuleb olla ohtlike 
jäätmetega, näiteks asbesti 
sisaldavad torud, eterniit jne. Need 
jäätmed peavad jõudma ohtlike 
jäätmete hoidlasse. Mitte mingil 
juhul ei tohi eterniiditükkidega 
teed täita. Hoone omanik peab 
säilitama remondijäätmete 
likvideerimist tõendavad 
dokumendid. Ehitusjäätmeid on 
odavam ära anda, kui need on 
sorteeritud. Osaliselt saab 

ehitusjäätmeid ka vallas kohapeal 
kasutada - näiteks tee-ehitusel 
täitematerjalina (näiteks kivid). 
 

Ehitamisega seotud riigilõive: 
Ehitusluba 
- 1000 kr, kui ehitusluba taotle-
takse üksikelamu, suvila, aiamaja 
või taluhoone püstitamiseks. 
- 500 kr, kui ehitusluba 
taotletakse üksikelamu, korteri, 
suvila, aiamaja või taluhoone 
rekonstrueerimiseks või 
laiendamiseks; 
- 500 kr, kui ehitusluba taotle-
takse ehitise lammutamiseks. 
- Muu ehitise püstitamise, 
rekonstrueerimise või laiendamise 
ehitusloa taotluse läbivaatamise 
eest tasutakse riigilõivu 2000 kr ja 
lisaks 5 kr iga ehitatava 
ruutmeetri kohta ehitusprojektis 
fikseeritud ehitise suletud 
netopinnast arvutatuna. 

Kirjalik nõusolek 
-500 kr tasutakse kirjaliku nõus-
oleku taotluse läbivaatamise eest. 

Kasutusluba 
-500 kr, kui eelnevalt on 
väljastatud ehitusluba 
üksikelamu, suvila, aiamaja või 
taluhoone püstitamiseks. 
-500 kr, kui eelnevalt on 
väljastatud ehitusluba üksik-
elamu, suvila, aiamaja, taluhoone 
või korteri rekonstrueerimiseks 
või laiendamiseks. 
-140 kr, kui eelnevalt on 
väljastatud ehitusluba ehitise 
osaliseks lammutamiseks. 
- Ehitise teenindamiseks vajaliku 
rajatise või väikeehitise 
kasutusloa taotluse läbivaatamise 
eest tasutakse riigilõivu 120 kr. 
- Muu ehitise kasutusloa taotluse 
läbivaatamise eest tasutakse 
riigilõivu 1000 kr, kui eelnevalt on 
väljastatud ehitusluba ehitise 
püstitamiseks, laiendamiseks või 
rekonstrueerimiseks. 
 

Ehitisregistri väljavõte: 
- Riikliku ehitisregistri andmete 
kinnitatud väljavõtte väljastamise 
eest tasutakse riigilõivu 20 krooni
iga lehekülje eest.  
 

Järgmises vallalehes puudutame 
pikemalt teemat, millal on ehituse 
remontimisel (rekonstrueerimisel) 
vaja valla kooskõlastust, kirjalikku 
nõusolekut või ehitusluba. 
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Vigala Vallavalitsus 
 

11.07.2007 istungil  otsustati: 
- väljastada kahele ehitisele 
ehitusluba  

- väljastada ühele ehitisele 
projekteerimis-tingimused 

- väljastada ühele ehitisele 
kasutusluba 

- kuulutada välja Vana-Vigala 
Põhikooli direktori konkurss 

- maksta puudega isikutele 
täiendavat toetust 1584 krooni, 
matusetoetust 1000 krooni, 
täiendavat toimetulekutoetust 
2061 krooni ja küttetoetust 
1000 krooni 

- usaldustelefoni finantseeri-
miseks eraldada 400 krooni 

- Vana-Vigala Lasteaia 
vabanenud kohtadele kinnitada 
järgmised lapsed: Riia Orgmets, 
Karlis Ojavee, Eloliis Aaspere 
ja Oliver Kirsipuu   

- eraldada reservfondist FS 
Kiitsharakad MTÜ-le 1000 
krooni 

 

14.08.2007 istungil otsustati: 
- lubada ostueesõigusega 
erastada maad kahel taotlejal 

- määrata kompensatsioon ühele 
õigustatud subjektile 
õigusvastaselt võõrandatud 
maa eest 

- muuta Vigala Vallavalitsuse 
korraldusi nr 95 30.05.2007 ja  
nr 50 07.04.2004  

- kinnitada Vana-Vigala 
Põhikooli direktori ametikohale 
Margit Liira 

- kinnitada Kivi-Vigala Lasteaia 
vabanenud kohtadele järgmised 
lapsed: Kaljo Torri, Jarmo 
Suitsev, Eneli Suitsev, 
Ankeelika Viimne, Berit 
Kristin, Kaspar Sume ja Aare 
Tuula 

- maksta puudega isikutele 
täiendavat toetust 2787 krooni, 
abivahendi- ja ravimitoetust 
1000 krooni, täiendavat 
toimetulekutoetust 1500 krooni, 
küttetoetust 2000 krooni ning 
matusetoetust 5000 krooni 

- teha ettekirjutus Läti külas 
asuva 4-krt. elamu 
korrastamiseks 

- väljastada üks ehitusluba 

- väljastada ühed projekteerimis-
tingimused 

- eraldada reservfondist 
abipolitseinike premeerimiseks 
3500 krooni ning abipolitseinike 
suvepäevade korraldamiseks 500 
krooni  

 
29.08.2007 istungil otsustati: 
-  anda kirjalik nõusolek kahele 
ehitisele 

- väljastada üks kaevetöödeluba 
- lubada jagada kinnistu  kaheks 
katastriüksuseks 

- kuulutada välja konkurss Kivi-
Vigala lasteaia juhataja 
ametikohale  

- kuulutada välja konkurss 
arendusspetsialisti ametikohale 

- määrata ja maksta 
matusetoetust 4000 krooni 

- eraldada reservfondist 2000 
krooni Koolirahu kontserdi 
korraldamiseks 01.09.2007 

 
Vigala Vallavolikogu 
 

02.08.2007 istungil otsustati: 
- nõustuda Kivi-Vigala Küla-
keskuse remondi kogumaksu-
musega 700 000 krooni ning 
kuludega I etapis 588 000 krooni. 
Lubada sõlmida leping OÜ 
Lalandega tööde teostamiseks 

- määrata maaüksuse sihtots-
tarve kolmele maaüksusele 

- eraldada Vana-Vigala piirkonna 
külade kokkutuleku 
korraldamiseks 5000 krooni 

- eraldada Mihkel Saia 100. 
sünniaastapäeva tähistamiseks 
1400 krooni 

- eraldada Vana-Vigala piirkonna 
pensionäride Vormsi 
ekskursiooni transpordi kuludeks 
4000 krooni 

- eraldada Läti ja Šoti tantsu-
rühmade toitlustamiseks 3000 
krooni 

- eraldada reservfondist Vigala 
Hariduselu 320 aastapäeva 
kulude katteks 26 200 krooni 

- lubada soetada Kivi-Vigala 
Põhikoolil õpilastranspordi 
organiseerimiseks buss SETRA 
KÄSSBOHRER S211HM 

- otsustati korraldada Poti laadal 
loterii, mille peaauhinnaks on 
Vigala Vallavalitsuse omandis 
olev sõiduauto VAZ 2121 

Vigala Vallavalitsus kuulutab 
välja konkursi 

ARENDUSSPETSIALISTI 

vaba ametikoha täitmiseks.  

Arendusspetsialisti põhitööks 
on valla arenguga seotud 
tegevuste korraldamine 
(arengukavade ja planeeringute 
koostamise juhtimine; trükiste 
ettevalmistamine; projektide 
kirjutamine ja juhtimine; 
välissuhete loomine; valla 
kodulehel info uuendamine; 
vallaasutuste, MTÜ-de, firmade 
ja kodanike nõustamine). 
 

Kandidaadile esitatavad 
nõuded: 
- arvuti kasutamise oskus  
- projektide kirjutamise 

kogemus 
- B-kat. juhilubade olemasolu 
- teadmised eelarvestamisest 
- hea suhtlemisoskus 
- kasuks tuleb võõrkeelte 

oskus 
 

Kandideerimiseks esitada 
17.septembriks 2007.a. 
aadressil Vigala Vallavalitsus, 
Kivi-Vigala küla, Rapla 
maakond 78001 kinnises 
ümbrikus märgusõnaga 
“Arendusspetsialist”: 
- kirjalik avaldus koos 

palgasooviga 
- elulookirjeldus 
- haridust ja koolituste 

läbimist tõendavate 
dokumentide koopiad 

 

Info e-postiga:  
vallavanem@vigala.ee 

Ostan 
omanikult maa, 
talukoha.  
 
Tel. 508 9052, 
5649 5472. 
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Vigala Vallavalitsus kuulutab välja 
konkursi  

Kivi-Vigala Lasteaia juhataja 

vabaneva ametikoha täitmiseks 
(seoses töölepingu tähtajaga). 
Juhataja tööülesannete hulgas on 
ka pedagoogiline töö lastega. 
Eeldame kandidaadi kvalifi-
katsiooninõuetele vastavust. 
 
Tööleping konkursi võitjaga 
sõlmitakse viieks aastaks. 

 
Kandideerimiseks esitada 17. 
septembriks 2007.a. aadressil 
Vigala Vallavalitsus, Kivi-Vigala 
küla, Rapla maakond 78001 
kinnises ümbrikus märgusõnaga 
“Juhataja” järgmised dokumendid: 
- kirjalik avaldus koos palgasooviga 
- elulookirjeldus 
- haridust tõendavate dokumentide 
koopiad 
 

Info e-postiga:  
vallavanem@vigala.ee 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kõik oma rahaasjad saad Sa korda ajada pangabussis!

Vana-Vigalas
Tehnika- ja Teeninduskooli juures peatub pangabuss

üle nädala teisipäeviti kell 9.00–9.45

(18. september, 2., 16. ja 30. oktoober,

13. ja 27. november, 11. detsember)

Bussis saad: 
• oma kontole sularaha panna ja välja võtta 

• teha arvuti abil makseid 

• sõlmida erinevaid lepinguid 

• head nõu pangateenuste kohta 

 

Pangabussi sõiduplaan: www.hansa.ee, 

küsi lisa 6 310 310. Näeme siis. 

 
 

KUTSE       

 

 

Hea Vigala valla kodanik, ettevõtja, külaeluedendaja! 

MTÜ Raplamaa Partnerluskogu ja Vigala Vallavalitsus 

KUTSUVAD SIND SEMINAR-NÕUPIDAMISELE 

Kivi-Vigala Rahvamajja 17. septembril algusega kell 14.00, 

et  üheskoos arutada ja teha ettepanekuid, kuidas oleks kõige õigem kasutada Euroopa 
Liidu maaelu arenguprogrammi LEADER  võimalusi oma vallas ja Raplamaal. 
 

TULE KINDLASTI, sest kodukoha arengu jaoks on sinu mõtted väga vajalikud. 

Seminari aitab läbi viia Kagu-Eesti Partnerlusprogrammi eestvedaja Ivika Nõgel. Üritus 
kestab kuni kolm ja pool tundi. 

Lisainfot annab Sirje Aiaots  (4894770; sirje@vigala.ee).  
 
MTÜ Raplamaa Partnerluskogu on organisatsioon, kuhu ettevõtjad, kodanike ühendused ja omavalitsused 

on ühinenud koostööks Raplamaa arengu nimel. Selleks kasutab Raplamaa Partnerluskogu Euroopa Liidu 

LEADER programmi ning mitmete teiste fondide vahendeid. 
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Päärdu küla kokkutulek 
 
Päärdu küla naisteseltsing loodi 9. 
detsembril 2002.a Päärdu 
raamatukogus algul nimega 
Naisteklubi. Lugedes 
raamatukogu kroonikat, tekkis 
südames soe tunne – siin on 
elatud ja töötatud ajast Päärdu 
mõisas õpetajana 17 aastat ja 
osavõetud raamatukogu tööst. 
Raamatukogu kolis 1985. a. 
Linnamajja ja nüüd külastame 
teisipäeviti ja reedeti 
raamatukogu, mille juhatajaks on 
1988. aastast Viive Silmer. Osa 
päevi töötab ta Kivi–Vigala 
raamatukogus, mille juhatajaks on 
Mai Sipelgas (neiuna Kangur) 
endise Päärdu kooli õpetaja. 
Mõlemad on väga tublid töötajad 
ja hinnatud lugejate poolt. 
Siinsamas ehitas endale maja 
eelnev raamatukogu juhataja 
Helmi Merisalu, kes töötas seal 28 
aastat. Seejärel juhatas maja Elle 
Rein. Viive Silmeri pere ehitas 
Päärdusse Velise jõe paremale 
kaldale otse mõisa aia taha 
Väntsu maja ja elab raamatukogu 
läheduses.  
Naisteseltsingu ettepanekul avati 
11. augustil 2007 Päärdu koolile 
mälestuskivi mõisa pargi värava 
lähedusse. Kivile valmistas 
marmorplaadi tekstiga ``PÄÄRDU 
KOOL 1847 - 1972`` kiviraidur 
Allan Kristin Märjamaalt. 
Küla kokkutulekul oli ilm imeilus 
ja rahvast palju - kaugelt üle saja 
inimese. Kivi avamist kuulutas 
vana koolikella - aisakella helin. 
Tikitud saaniteki eemaldasid 
marmortahvlilt kõige vanem 
õpilane 4.-st lennust 1934. aastal 
88 aastane Arnold Veerpalu (kes 
on Andrus Veerpalu vanaonu ja 
üles kasvanud endises Vene külas 
Rätsepa (Männiku) talus koos 
vend Elmariga, Andruse 
vanaisaga) ja viimase 40.-nda 
lennu (1971) lõpetaja Maie 
Suislep. Nad süütasid ka 
mälestusküünla lahkunutele -
õpetajate ja õpilaste 
mälestamiseks. Järgnes vaikne 
leinaseisak ja siis kõlas ``Mu 
isamaa armas” võimas lauluviis.  
Edasi mindi Kolgi tallu, kus võttis 
meid vastu Ene Jeeser. Istutasime 
endise kooli asukoha lähedusse 

mille viisid läbi Vigala valla 
volikogu esimees Enn Roosi, Läti 
küla külavanem Arne Maiste ja 
Liina Kikas. Päärdu küla 
külavanemaks valiti ühel häälel 
Krista Pesti Kuusiku talust ja 
külavanema asetäitjaks Kolgi Talu 
peremees Jaanus Jeeser (Ene poeg) 
3 aastaks.  
Näitasin rahvale Päärdu 
Perenaiste Seltsi lippu aastast 
1929, mille olid alles hoidnud 
Helmi Rokk - Koks ja tema 
vennanaine Miralda Rokk Sillaotsa 
talust ning hiljem andsid selle 
hoiule Sillaotsa Talumuuseumi. 
Pillimeheks oli Laur Tulvik, kelle 
isa on pärit Tisleri talust endisest 
Vene külast. Selle rahvapeo 
korraldamiseks koostasime Vigala 
vallale 2006. aasta sügisel taotluse, 
mille alusel vald toetas meie 
üritust 3000 krooniga, lisaks 
trükise trükkimist. Vallale läks 50 
eksemplari trükkiseid. Ka 
Raplamaa raamatukogud pidid 
saama selle, ning suuremad 
raamatukogud vabariigis. Palun 
parandada trükises, kellel see on, 
trükiviga: kirjanik Mihkel Aitsami 
surmaaasta ei ole 1935, vaid 1953.  
Kokkutulekul jagati igale 
majaomanikule küla 
kokkutulekumedal, kuupäeva ja 
talunimega, mis on treitud 
äädikapuust. Aitäh ürituse 
toetajatele - Vigala vald, Päärdu 
külaelanikud, endised 
koolilõpetajad, et võimaldasite 
korraldada sellise laheda peo. 
Aitäh Kolgi talu elanikele, kes 
võtsid meid lahkelt vastu 
korrastatud ja ettevalmistatud 
muruplatsil õunapuuaias. 
Põlluserva jääb ehtima Päärdu 
küla esimese kokkutuleku kivi, 
millele saame toetuse rahadest 
lasta raiuda ka teksti. Edaspidi 
jätkame puude istutamist põllu 
põhjapoolses servas üheks pikaks 
alleeks.  
Tore, et nüüd saame mured ja 
ettepanekud esitada 
külavanemale, kes aitab neid meil 
läbi arutada ja leida lahendusi 
küla heaks. Külaelanikud, mõelge 
talu nimesiltide tegemisele ja 
asetage see väärikale kohale! 
 

NAIMA MAALINN

Kolgi talu taha tamme. 
Heiskasime riigilipu koos sinise 
küla lipuga Eesti riigi hümni 
helide saatel. Küla lipu õmbles Elle 
Rein, kavandi tegi kunstnik Inge 
Veiler Raplast. Lipud heiskasid 
vardasse talunikud Jaan Leht 
(seenior) ja Kolgi pere väimees 
Jaan Jeeser, suurfarmi omanik 
Oese külast.  
PÄÄRDU KÜLA 1977 - tekst küla 
lipul märgib väikeste külade 
ühinemisaastat, varem pole sellist 
küla nime olnud, olid Päärdu 
asundus (1920), Päärdu mõisaküla 
(1922) ja Vene küla (1857) ning 
veel Kangro ja Pikk küla, mis on 
järkjärgult liidetud üheks suureks 
Päärdu külaks. Praegu elab külas 
75 täiskasvanut ja 16 last ning veel 
kuni 20 suvilaelanikku. 
Külapäeval sai osta kooli 
kokkutulekumärki ja brošüüri 
Päärdu küla ajaloost, mida on veel 
mõned eksemplarid järel. Maja 
seinal oli stend Päärdu kooli 
lendude nimekirjadega ja küla 
ilusatest majadest fotod ja muud. 
Stendi teise poole moodustas Ene 
poolt uuritud suguvõsa Kalmused -
Palmid, mis oli kujutatud eri värvi 
plakatitega põlvkondade kaupa 
suure puuna. Süüdati küünal ja 
mälestati külast ning suguvõsast 
lahkunuid leinaseisakuga. Istuti 
laudadesse, söödi ja joodi vanade 
õunapuude vilus. Kõigil oli lahe 
olla.  
 

Minu nägemuse järgi meenutab 
kooli mälestuskivi koolipinki, kivi 
pealmine osa on veidi kaldu nagu 
lauaplaadi kallak oli ja sellel must 
marmorplaat, mis meenutab 
tarkuseraamatut. 
Mõnes kirjutises on kooli 
algusaastaks märgitud 1846, aga 
kool tegutses enne 1847 aastat 
mitteametlikult, sest esimeseks 
kooliõpetajaks tuli Jädivere 
Õpetajate Seminari esimese lennu 
lõpetaja 1847 aastal Mihkel Kalpus 
mitte Aitsam, nagu oli minu 
kirjutises trükitud ”Vigala valla 
hariduselu 320” brošüüris. Samas 
oli veel teine trükiviga Saima 
Algma/Kuur, mitte Kangur. Ei tea 
kust see võetud oli!! 
Järgnes Päärdu küla külavanema 
ja külavanema asetäitja valimine, 
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Vigala Sõnumid, Kivi-Vigala küla,  Tel 489 4770 
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 

Septembrikuu sünnipäevalapsed 
 
Aliide Pütsepp 04.08. 84 
Sooja Rokk 25.09. 86 
Hilja Aiaots 17.09. 84 
Vilma Kamarik 14.09. 81 
Helmut-Eduard Mitt 01.09. 75 
Valve Rausberg 29.09. 75 
Ilmar Künnapas 14.09. 70 
Maret-Milvi Käär 18.09. 70 
Eeri Valler 28.09. 65 
Evi Mänd 28.09. 65 
Alla Bergstein 01.09.  60 

 
Õnne võin soovida täna 

 eilsegi eest. 
Õnne võid kõikjalt leida, 
kui tahad vaid tunda - 

iga pisike tegu on õnne eest. 
Õnne saab osta ning müüa 
päikese ja naeratuse sees. 

Õnne peab oskama 
eneses hoida – 

tänase ja homse tuleku ees. 
 

Palju õnne! 

Kivi-Vigala 
lasteaed tänab 
abivalmis 
lapsevanemaid 
Jaanus Sume, Tõnu 
Haljast ja Kalmer 
Kristinit, kes oma 
vabast ajast, mida 
niigi kõigil napib, 
tulid appi, et muuta 
lasteaia laste 
olemine 
hubasemaks.  
 
Aitäh, Teile! 

 

UUS 

ILMAKODANIK 
 

Kristo Nõmm 

Kivi-Vigala 
Postkontor on 
seoses puhkusega  
6. septembrist kuni  
5. oktoobrini avatud 
esmaspäevast - 
reedeni  
kell 9.00  -  13.00 

Täname südamest 

Vigala Koguduse 
õpetajat Kristiina 
Jõgit, Ede Rukkit, 
Rutti ja Katrinit ning 
sugulasi, sõpru ja 
tuttavaid, kes aitasid 
meil saata viimasele 
teekonnale 
 

EDUARD VAARIK`ut 

Lesk ja lapsed

Meie hulgast lahkunud 
 

Meta Suislep 

Velli Pärnala 

Kalju Jürnas 

Eduard Vaarik 

Rein Sillakivi 

Aare Piperal 

Salme Jago 

Hillar Vinger 

Elmar Nei 

Jaan Lätti 

EELK Vigala Maarja 
koguduse teated: 
 
Pühapäeval, 9. septembril 
koguduse 668. aastapäeva 
armulauaga jumalateenistus. 
Jutlustab Tallinna Jaani 
koguduse õpetaja Arne Hiob,
orelil Andres Uibo. Pärast 
jumalateenistust on kaetud 
kohvilaud kiriku aias, mängib 
Vigala puhkpilli orkester. 
 
Pühapäeval, 30. septembril 
mihklipäeva armulauaga 
jumala-teenistus. 
Pühapäevakooli algus.  
 
Jumalateenistused toimuvad 
igal pühapäeval algusega kell 
11.00 Vigala Maarja kirikus.  

Agrimont Invest OÜ on enda eesmärgiks võtnud 
arendada teravilja ja rapsi kasvatust Vigala 
vallas. Tahame, et Vigala vallas ringi sõites 
ümbritseksid teid teravilja ja rapsi põllud.  
Selle eesmärgi täitmiseks kuulutame välja, et 
Agrimont Invest võtab rendile nii haritud kui 
harimata põllumaid. 
Rendihind kokkuleppel. 
 

Kontakt: Rein Tukk (OÜ Agrimont Invest 
agronoom), telefon 5307 3134. 


