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koju teki alla ja värisege seal edasi! Ärge tulge 
laululava seinu kraapima, tema pole süüdi, et teil 
ajude asemele tühimik on. Ja kui teil on probleeme 
seedimisega, siis istuge kodus või ühikas, sest seal 
on pott ja paber käepärast, ei pea igale poole 
roojama. Pargipinkidest on ka mammut üle 
käinud, vähemalt üks pink on deformeerunud üsna 
kõveraks. Tuleb turiste teavitada, et meilgi on oma 

“Siin olime meie juba jälle aga nüüd juba 5-kesi” –
eks lollus paljunebki uskumatult kiiresti nagu 
kevadised küülikud.   
Too “kunst” ei küündi graffitini ega näe manifesti 
moodi välja, tavaline soperdis, sisu ja sõnumit pole 
ollagi, mõtteid ühiskonna parandamisest ammugi 
mitte. Noored, noored, kui te soovite üksteisele 
midagi öelda, aga otse seda teha ei julge, siis minge  

Vigalas on omad “andekad” 
noored 
 
Viimasel ajal on Vana-Vigalas eriti 
laululava piirkonnas näha tõsiste 
noortegijate ärkamist. Laululava on 
juurde saanud kunstilisi täiendusi nii 
kirjas kui füüsiliselt. Kui täienduseks 
võib nimetada lava lõhkumist ning selle 
täissodimist.  
Lapsikute lööklausetega on tahetud end 
maailmale tutvustada või pigem 
üksteisele ära teha. Seintele on 
maalitud loosungid “kallis ma 
armastan sind, maga kaineks!”, “ott on 
armunud triinu”, “elu k..b meid”, 
“Rainis tahab oma mütsi!”, viidatud 
mõne isiku sugulistele soodumustele ja 
haigustele, kes mida joob või tarvitab. 
See näeb välja kui teadetetahvel, ainult 
tekst on otse seintele kirjutatud. 

Loch Ness, kes edukalt tegutseb ja 
jälgi jätab / sigatseb. 
Küsimus on, kas need Railid, Triinud, 
Mattiased, Rainised, Taurid, Ottid, 
Raivod, Erkid, Muskinid, Tibud, 
Mannud, Matud, Ojad, Vuntsid, jne 
tulevad laululava korda tegema või 
julgevad öelda, et jah mina olin see, 
kes lõhkus või seinale sodis. Ei usu, 
argpükse on alati rohkem kui 
vapraid, vaevalt et mõni soperdaja 
oma viga tunnistama ja parandama 
julgeb tulla.  
Kas ikka veel on naljakas?  
Siiski (igasugust infot) ootama jäädes, 

Elle Altmets 
Tel. 5615 9260
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Mata-jura 
Toomas Lasn 8. klass

 
Mata on mul number kaks, 
sellest ei saa targemaks. 
Pastakas mul superpaks,  
mööda klassi jooksis taks. 
 
Ajusid ma ragistan, 
paberiga sahistan, 
toole veidi nagistan,  
omaette paanitsen. 

Vahest harva tukastan, 
liiga tihti norsatan. 
Õps mind tunnis üles ajas, 
siis läks lahti hullumaja. 
 
Alati ma hilja õpin, 
jalgadega lauda põksin. 
Homsel päeval kooli lähen, 
jälle saan ma ühe kahe.  

Vana-Vigala Põhikooli 
9. klassi kollektiivne 
looming 
 
Joosta vaja statkaring. 
jalga panna tuli king. 
Seda teadis Väike Peeter, 
kellel pikkust lausa meeter. 
Peeter jooksis ringe kolm, 
taga oli tuhk ja tolm. 
Taevast paistis päiksekiir, 
urust Peetrit piilus hiir. 

25. jaanuaril oli kooliharjapäev. Suurem osa õppeaastast on jäänud selja taha! 

võistlus. Kooli kolm parimat osales ka 
Rapla maakonna II Su-doku 
meistrivõistlustel. Kõige nooremas 
vanuseklassis (5.-6.klassi õpilased) jagas 
Anni Vitsberg 6.klassist I-II kohta ning 
Doris Välis 5.klassist 3.-8. kohta. Doris 
kui noorim osavõtja sai ka diplomi. Ka 
Grete Välimäe 9.klassist osales tublilt, 
olles oma vanuseklassis keskmiste hulgas. 
Matemaatikaolümpiaadi tublimad:  
1.klass: Urmis Veimann, Andreas Viibus, 
Pille-Riin Noppel 
2.klass: Adeele Zagurski, Martin Rudak, 
Jandre Õunpuu 
3.klass: Mery-Liis Välis, Arnold Zagurski, 
Teet Roosi 
4.klass: Triinu Ülemaante, Signe-Renate 
Saar, Holger Algma.  
Aritmeetika konkurssi tublimad: 
5.klassist Doris Välis, Taavi Kliss, 
7.klassist Mai-Triin Viirsalu, Gretelis 
Liländer, Tanel Paavel, 9.klassist Paula 
Kivi, Monika Kalso. 
Parimad korrutustabeli tundjad: 
5.klassist Doris Välis, Meriliis Helme, 
7.klassist Tanel Paavel, Liis Einling, Mai-
Triin Viirsalu, Gretelis Liländer, 
8.klassist Taavi Roosi, 9.klassist Paula 
Kivi, Priit Tammis. 
Ilusasid luuletusi kirjutasid: Doris Välis 
5.klassist, Toomas Lasn ja Vallo Aasa 
8.klassist, Grete Kupp, Laura-Louisa 
Saares ja Anni Vitsberg 6.klassist, Taavi 
Kliss 5.klassist. 
Pilte geomeetriliste kujunditega joonista-
sid 1., 2., 7. ja 8.klass ning Tauno Aasa, 
Triin Aasa, Sigrit Nurm ja Monica Hatto. 

Margit Liira, õppealajuhataja

Vana-Vigala Põhikooli 7. klassi geomeetrilised 
joonistused matemaatikanädalal.

Nädal matemaatikaga 
Kolmanda veerandi kolmandal nädalal oli kõigil Vana-
Vigala Põhikooli õpilastel võimalus näidata oma 
matemaatikaalaseid teadmisi ja oskusi. Eks on ka luuletuse 
kirjutamine matemaatikast või pildi joonistamine 
geomeetriliste kujunditega oluline oskus.  
Nädala jooksul toimusid olümpiaad algklassidele, 
aritmeetikakonkurss ja Su-dokude lahendamise võistlus 
suurematele ning korrutustabeli võistlus kõigile oskajatele. 
Pilte ja luuletusi võisid esitada kõik, neid tehti nii terve 
klassiga kunstiõpetuse tunnis kui ka vaikuses ja rahus 
koduses õhkkonnas. Etteantud riimidega luuletusi 
kirjutasid kõik klassid. Kokkuvõtted ja parimate tänamine 
toimus kogu koolipere ees ning kõik edukalt osalenud said 
suu magusaks. Sealsamas toimus ka kõige paremate 
korrutustabeli tundjate väljaselgitamine. On väga meeldiv, 
et meie koolis nii palju tublisid arvutajaid on, kõige 
tublimate selgumine võttis tõeliselt kaua aega. Uue 
ettevõtmisena toimus sel aastal Su-dokude lahendamise 
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III külatuur toimub 25. veebruaril: 
10.00 kogunemine Kivi-Vigala põhikooli 
ees.  
Külastatakse Naravere – Pallika –
Jädivere (peatus) 
Seejärel sõidetakse läbi Leibre –
Konnapere – Sääla külad.  
12.30 kohvilaud ja arutelu Kivi-Vigala 
rahvamajas. 

Tervitab Heli Lints
 
IV külatuur toimub 3. märtsil: 
10.00 Vana-Vigala rahvamaja eest start 
Tiduvere külla. Giidiks külavanem Jaan 
Kuusik. 
10.45 Pärna turismitalu. 
11.30 Vana- Vigala TTK parkla. Giidiks 
Maie Üürike. 
12.00 Läti küla külaplats. 
13.00 Paljasmaa küla - Maivälja. 
13.30-16.00 Härma turismitalu. 

Tervitades Liina Kikas
 
V külatuur toimub 10. märtsil:  
10.00 algus Kivi-Vigala põhikooli ees. 
Edasi sõidetakse Araste – Kurevere-
Päärdu, kus toimub peatus (mõisapargi 
väravas). 
Edasi jätkatakse marsruudil Palase –
Manni – Rääski 
Tuur lõpetab kohvilauaga Kivi-Vigala 
rahvamajas.  

Heli Lints ja Krista Pesti 

Küladesse külla! 
 
Koostöös Eesti Mittetulundus-
ühingute ja Sihtasutuste Liiduga 
(EMSL) viiakse Vigala vallas läbi 
projekt „Koostöö viib edasi!“. 
Projekti eesmärgiks on ühe 
omavalitsuse näol (Vigala) luua 
kohaliku tasandi koostöömudel, 
kuhu oleks kaasatud valla 
erinevad sihtgrupid: MTÜ-d, 
seltsid, külad, ettevõtjad. Suuren-
dada koostööd omavalitsuse ja 
külade vahel, tõsta inimeste 
aktiivsust neis külades, kus veel 
pole südikust üles näidatud.  
Esimeste kohtumiste tulemusena 
jõuti ühisele seisukohale, et enne 
aktiivõpet, tuleb saada ülevaade 
kogu valla külade tegemistest. 
Ja selleks tuleb külasse külla 
minna! Nii toimuvadki veebruaris-
märtsis väljasõidud küladesse. 
Ringsõitude ajal on kindlad 
peatumiskohad ja istumised, kuhu 
oodatakse kõiki huvilisi, kes 
soovivad oma arvamust avaldada 

või teiste tegemistest osa saada. 
Alati teeb reisi kaasa keegi 
vallavalitsusest ja volikogust ning 
teised aktiivsed tegijad. Iga sõidu 
eest vastutab mõni meie oma valla 
aktivist, kes vabatahtlikult on selle 
töö enda peale võtnud.   
 
I külatuur toimub 
10. veebruaril – OJAPERE -
KAUSI - KESU - AVASTE 
Buss sõidab järgmiselt: 
Kell 10.00 väljub Vana-Vigala 
Rahvamaja eest. 
10.15 oleme Vängla sillal, et sõita 
läbi Ojapere küla rippsillani. 
10.20 jätkame rippsillalt teekonda 
Kausi külla järgmine peatuspaik 
on Avaste töökoda.  
10.45 liigume edasi Kesu poe 
juurde. 
11.10 võtame suuna Avaste mäele, 
kus plaanime pikemat peatust. Kui 
on ilus talveilm, on mõistlik kaasa 
võtta kelgud.  
12.00 suundutakse Vana-Vigala 
Rahvamajja, et kohvilaua taga 

külaasju arutada. Jutud räägitud, 
saab bussiga koju ka! 
Et sõitu parem korraldada oleks, 
registreeri ennast tuurile 
neljapäevaks (08.02.07)  
Vana-Vigala Rahvamajas  või 
Raamatukogus  
Telefon: 482 4419 või 5663 4116 
Astra Põlma ja Mare Ülemaante

 
 
II külatuur 17. veebruaril: 
10.00 Kesk-Vigala kauplus. 
Kogunevad Oese ,Vanamõisa, ja 
Tõnumaa külade rahvas. 
11.30-11.50 sõit Tõnumaa 
turbatööstusesse. 
12.00-12.15 peatus Matthias 
Johann Eiseni sünnipaigas. 
12.15-12.30 Lepiku lihatööstus. 
12.30-13.00 sõit Rumba sillale. 
13.00 suundume Vängla külla 
Uuskaubi tallu. 
Külakoosolek kell 13.15 - 15.15 
Kogunevad Vängla ja Kojastu
küla rahvas. 

Tervitab Hillar Aiaots 
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Vigala Vallavalitsus 
 
16.01.2007 istungil otsustati: 
- lubada ostueesõigusega 

erastada maad kahel taotlejal 
- muuta Vigala Vallavalitsuse 

korraldust nr 229 13.12.2006  
- anda kasutusvaldusse üks 

maaüksus 
- lubada jagada üks kinnistu 

neljaks maaüksuseks 
- lõpetada ühe hooldatava 

hooldus 
- korraldada Vana-Vigala 

Põhikooli väikebussi enam-
pakkumine internetti kaudu 
aadressil www.osta.ee. 
Väikebussi alghinnaks määrata 
50000 kr ning käsiraha 1000 kr 

- eraldada sotsiaaltoetusteks 
4650 krooni 

- arutusel oli 2007. aasta 
eelarveprojekt 

 
Vigala Vallavolikogus 
 
25.01.2007 istungil otsustati: 
- riigikogu valimisteks nimetada 

jaoskonnakomisjon nr 1 
järgmises koosseisus: esimees 
Malle Kivi, liikmed Salme 
Lebin, Ruta Sume, Leili 
Seisonen, Anne Vitsberg, Maile 
Ervin, asendusliikmed Urve 
Veimann ja Annika Mander ja 
jaoskonnakomisjon nr 2 
järgmises koosseisus: esimees 
Luule Jensen, liikmed Mare 
Veiand, Helja Konnapere, Mai 
Sipelgas, Heino Aosaar, Heli 
Lints, asendusliikmed: Kristine 
Niit ja Elle Ermann 

- esitada rahvakohtuniku-
kandidaatideks Maiu Haljas ja 
Ave Vaarma 

- omistada Vigala valla 
aukodaniku nimetus 
järgmistele isikutele: Jaan 
Laanemets, Anna Nööp ja 
Aleksander Heintalu 

- toimus 2007. aasta eelarve I 
lugemine 

- eraldada reservfondist valla 
loomaarstile 
tuberkuleniseerimise automaat-
süstla ostuks 2065 krooni 

- lubada avaldada Vigala valla 
lehes riigikogu valimiste 
reklaami (tasu eest).  

UUEST AASTAST UUS 
METSASEADUS 
 
Alates 1. jaanuarist 2007 kehtib 
uus metsaseadus ja metsa 
majandamise eeskiri, mis toob 
endaga kaasa muudatusi 
metsade majandamisel.  
Metsamajandamiskava 
Metsade majandamiseks on 
nõutud metsamajandamiskava 
olemasolu. Kava kehtivusaeg on 
10 aastat. Metsamajandamiskava 
ei pea olema, kui kinnisasja 
metsa pindala on väiksem kui 2 
ha. Metsamajandamiskava 
koostamise peab metsaomanik 
ise tellima mõnelt metsakorral-
dustööde tegevusluba omavalt 
ettevõttelt. Erametsakeskuse 
kaudu on võimalik tagasi saada 
kuni 70% kava koostamise 
maksumusest. Enne 2004. a 1. 
maid koostatud ja mitte vanemad 
kui 10 a metsamajandamiskavad, 
mis ei ole veel saanud vahelehte 
kava kehtestamise kohta tuleb 
tuua valla metsaspetsialistile, 
kes korraldab nende 
kehtestamisele saatmise. 
Raied 
Raieks loetakse: puude ja 
põõsaste langetamist; langetatud 
tüvede laasimist; tüvede 
järkamist; metsamaterjali 
koondamist ja kokkuvedu. 
Lubatud on: 
1) uuendusraie, mille hulka 
kuuluvad lage- ja turberaie. 
Uuendusraiete osas on muuda-
tusi langi suurustes, raievanus-
tes ja turberaiete tegemisel. 
Alates 1. juulist 2007 jõustub 
metsa uuendamise tagatisraha 
tasumise kohustus. Tagatisraha 
tuleb tasuda lageraiete korral, 
mis on suuremad kui 2 ha ja mis 
asuvad järgmistes 
metsatüüpides:  
1) sinilille kuusikud, jänesekapsa 
kuusikud, jänesekapsa-mustika 
kuusikud.  
2)hooldusraie, mille hulka kuulub 
valgustusraie kuni 8 cm kesk-
mise rinnasdiameetriga puistus, 
harvendusraie 8 cm ja suurema 
keskmise rinnasdiameetriga 
puistus ning sanitaarraie; 

3) valikraie, mida on lubatud 
teha üksnes looduskaitsealadel 
vastavalt looduskaitseseadusele; 
4) trassiraie, mille hulka kuulub 
kuni nelja meetri laiuse tee-, 
kraavi- või muu trassi ning 
kvartali- või piirisihi sisseraie, 
samuti metsamaal oleva trassi 
või sihi puhastamine sinna 
kasvanud puudest ja põõsastest; 
5) raadamine. 
Metsateatis 
Metsateatis tuleb esitada 
kavandatavate raiete kohta, 
kavandatava metsa uuendamise 
kohta, metsakahjustuse kohta 
ning seni teadmata kaitsealuste 
liikide ja 
pärandkultuuriobjektide kohta. 
Metsas peab raiete tegemise 
korral kaasas olema metsateatis 
või selle koopia ja isikutunnistus. 
Metsamaterjali vedajal peab 
kaasas olema metsamaterjali 
veoseleht. Kui vedu teostab 
metsamaterjali omanik ise pole 
veoseleht kohustuslik kuid 
kaasas peab olema metsateatis ja 
isikutunnistus. 
Metsa uuendamine 
Metsaomanik on kohustatud 
rakendama metsa uuendamise 
võtteid kahe aasta jooksul peale 
raiet või metsa hukkumist. 
Hiljemalt viis aastat peale raiet 
peab olema mets uuenenud. 
Metsa tohib uuendada ainult 
kasvukohatüübile sobiva 
puuliigiga. 
Veel kehtestab metsa 
majandamise eeskiri nõuded 
metsa kokkuveoteede ulatusele, 
raielankide raiejäätmetest 
puhastamise viisidele, seemne-, 
säilik- ja elustiku mitmekesisuse 
tagamiseks jäetavatele puudele, 
metsauuendus- ja metsakaitse-
ekspertiisi tellimise ja tegemise 
korra.  
Kõikide küsimustega ja raiete 
vormistamiseks palun pöörduda 
piirkondliku metsaspetsialisti 
poole Vigala Vallavalitsuses 
esmaspäeviti kell 9.00 – 13.00. 
Telefon 489 4772 või 5344 8701 
 

Meeldivat koostööd,
Peeter Paunmaa



  

 

5 veebruar 2007 Riigikogu valimisreklaam 

 ********************************Makstud valimisreklaam************************************
 
Ukse ees on Riigikogu valimised. 
 
4. märtsil 2007.a. toimuvad Riigikogu valimised. Tõnu Õnnepalu on 27. jaanuari Eesti Päevalehes 
võrrelnud valimiskampaaniat nukunägude ja mängurahaga. Reklaamidest vaatavad meile vastu 
uskumatult ilusad inimesed ning erakondade lubadused ei tundu usutavad – nagu mängus, kus 
mänguraha kehtib ainult mängu (valimiste) lõpuni. Selle mängu juures võib tekkida mõte mitte 
valima minna. Tõnu Õnnepalu kirjutab aga: 
 
“Kui nüüd aga ei mina ega sina ega keegi sinu sõpradest valima ei lähe, siis võib ju kergesti 
juhtuda, et ühel päeval leiame ennast nimelt sellisest olukorrast: jäme ots, oh imet, ongi nende 
käes, kes meile just eriti ei meeldi. Ja juba lärmavadki nad igal pool. Ja juba hakkabki meil natuke 
paha. Siis palju. Valimas ära käia on ikkagi tunduvalt lihtsam kui mõne aasta pärast kohvreid 
pakkima hakata, pealegi ei pruugi emigreerumine jääda igavesti nii kergeks.” 
 
Mina isiklikult soovitan valida Isamaa- ja Res Publica Liidu (IRL) esinumbri Taavi Veskimägi 
poolt. Hoolimata sellest, et ka mulle ei ole IRL rahvaesindajate tegevus alati meeltmööda olnud. 
Kõigil erakondadel on oma head ja vead ning järgnevalt põhjendan, miks minu arust tasuks just 
Taavi Veskimägi poolt hääletada: 
 
1. Taavi on koos oma mõttekaaslastega ajanud asju ausalt ja riigi huve esmatähtsaks pidades. 
2. Taavi on tohutu töövõimega pühendunud tegija, kes ei ole võimu juures mitte “tooli 

soojendamas”, vaid on ka suure osa oma isiklikust ajast kasutanud ära riigi teenimiseks. 
3. Taavi on ühelt poolt tugev rahandusinimene ja teiselt poolt on talle südamelähedased kultuuri-

ja haridusega seotud teemad. Taavil on väga oluline osa selles, et Vana-Vigala Raamatukogu 
on ümber kujunemas kauni teostusega kaasaegseks infokeskuseks. Res Publica 
haridusvaldkonna uuendused, mis omal ajal olid ajast eest, on tänaseks paljus saanud osaliste 
poolehoiu (kasvõi näiteks haridusinvesteeringute pearaha idee). 

4. Usun, et erakonna “noorepõlve-lollused” on tehtud ja IRL suudab anda tõsise panuse Eesti 
suuremaks muutmisel. Täna kuuluvad IRL-i ca 70 valla-linna vallavanemad ja/või volikogude 
esimehed. 

5. Taavi on visioonäär, kes suudab näha suurt pilti ehk siis puude taga metsa. 
 

Priit Kärsna (isiklikud seisukohad)
 
 
 
Järgnevalt valitud mõtteid Taavi Veskimägi poolt: 
 
Eestlased viie õnnelikuma rahva hulka maailmas 
 
Ma tahan, et eestlased jõuaksid viie kõige õnnelikuma rahva hulka maailmas. Õnn on täiesti 
objektiivne ja mõõdetav nähtus. Teadlased on õnne uurinud aastakümneid ja kaasaegses maailmas 
hakatakse üha enam inimeste õnnelikuks olemist väärtustama. Aeg on pöörata tähelepanu ka 
Eesti inimeste õnnelikuks olemisele.  
 
Mitte ainult majanduslik jõukus ei ole inimeste õnnetundeks tähtis. Püüdlemine viie Euroopa 
jõukama riigi hulka on hea, aga mitte piisav oludes, kus Eesti paigutub rahvusvahelise õnne-
indeksi järgi 95 riigi hulgas õnnetule 74 positsioonile. Eesti lapsed on Euroopas peaaegu kõige 
õnnetumad.   
 
Raha peab olema, aga õnn ei peitu ainult rahas. Rotterdami Erasmuse Ülikooli professor Ruut 
Veenhoveni võrdlevad uuringud tõestavad veenvalt, et raha ja õnne vahel puudub 
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 seos. Õnn on eelkõige võimaluses lähedastega koos olla ja eneseteostust pakkuvat tööd teha. Et 
tahaksime igal hommikul tööle minna ja õhtul koju tulla 
 
Igaüks on oma õnne sepp 
Riik ei saa teha inimesi õnnelikuks. Rahvas on tervikuna nii õnnelik kui tema iga liige eraldi. Küll 
saab luua riik eeldused, kus kõigil on võimalik teha ise selliseid valikuid, mis võimaldavad olla 
õnnelik. Langetada ise enda  ja oma laste elu puudutavad valikud, arendada oma ettevõtteid, 
koolitada lapsi ja edendada kodukandi elu.  
 
Täisväärtuslik elu täna ja tulevikus 
Riik peab looma võimalused inimestele turvalise kodu rajamiseks ja eneseteostuseks ühiskonnas. 
See tähendab turvatunde tagamist vara ja  säästude säilimise suhtes, kindlustunnet laste hea 
hariduse ja käekäigu ning enda töökoha suhtes. Ja seda nii täna kui tulevikus.  
 
Meie tänased otsused peavad olema tehtud selliselt, et need ei hakkaks piirama meie laste 
võimalusi tulevikus. Peame kindlustama oma lastele õnnelikku elu. Ainult eesti rahva, keele, 
kultuuri ja riigi edasi kestmine tagab selle. Ennast täielikult teostada saab ainult emakeeles ja 
oma rahva keskel.  
 
Et inimesed saaksid elada õnnelikumat elu on vaja kõigis eluvaldkondades Eestis veel 
palju teha. Majandus- ja rahandusinimesena tahan seista eelkõige alljärgnevate 
sammude astumise eest riigis. 
 
Tulevikku vaatav kool 
Usun, et inimesed on õnnelikumad, kui nad teavad, et lapsel on koolis hea ja ta saab koolist 
teadmised ja oskused, millega on võimalik tulevikus toime tulla. Hea haridus on võimalik 
omandada ainult toetudes kaasaegsetele õppevahenditele. Tahan, et riik annaks lastele tasuta 
sülearvuti ja tagaks interneti püsiühenduse. 
Toetan, et lapsevanematel oleks rohkem sõnaõigust lapsele sobiva kooli ja õppekava valikul. 
Selleks tuleb vähendada riigi poolt koolidele pealesunnitud ainete mahtu ja jätta koolidele ja 
õpetajatele vabamad käed arvestada iga lapse vajadusi. Et koolidesse tuleks rohkem noori 
õpetajaid, maksame neile 200 tuhat krooni stardiraha. 
 
Euro, Eesti rahaasjade garantii 
Me saame tarbida ainult seda heaolu, mida me suudame oma tööga ise luua. Vähe poliitikuid 
mõtleb lubadusi andes sellele, et iga asi maksab raha ja ei ole eetiline jätta järgmistele 
põlvkondadele võlakoormaga riiki. Olen poliitikuna käitunud vastutustundlikult ja vältinud 
lubadusi ning lükanud rahandusministrina ka tagasi ettepanekuid, mis riigile üle jõu käivad. Ma 
toetan konservatiivset eelarvepoliitikat ja seda, et riigieelarve oleks tasakaalus ja riik ei võtaks 
laenu tulevaste põlvede arvelt. Olen olnud rahandusminister ja tean, kui keeruline seda põhimõtet 
teinekord kaitsta on. Usun, et euro kasutuselevõtt on Eestile üheks kindlamaks garantiiks, et meie 
rahaasjad oleksid korras ka tulevikus.  
 
Seame tootlikkuse esikohale 
Tõusvate tööjõukulude situatsioonis ei ole Eesti ettevõtetel võimalik enam jääda madala 
lisaväärtusega allhanke juurde – tuleb tegeleda efektiivsema ja innovaatilisema tegevusega. Täna 
elavad Eesti väikeettevõtjad ja teadlased eri maailmades. Et need maailmad kokku saaksid, pakun 
välja innovatsiooniosaku idee. See on maailmas tunnustust leidnud, kuidas riik saab aidata 
ettevõtjatel teadusasutusi paremini oma arendustegevusse kaasata. Väikeettevõtjad saaksid enda 
kasutusse 100 miljonit krooni, mille eest nad võiksid osta oma ettevõtte jaoks vajalikke teenuseid 
Eesti või välismaa teadusasutustelt. 
 
Säästmine mõtteviisiks 
Usun, et piisavad säästud tagavad kindlustunde tuleviku ees. Selleks toetan, et iga inimene saaks 
kuni 100 tuhat krooni aastas investeerida tulumaksuvabalt kodu rajamisse, enda koolitamiseks, 
firma loomisesse või väärtpaberitesse. 

Taavi Veskimägi
*************************************Reklaami lõpp***************************************** 
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ja Nikolai Verbeštšuk. 
Peaaegu samad poisid käisid 
aastavahetusel mängimas ka 
järjekordsel Maapõhikoolide 
korvpallifestivalil. Kahjuks 
esimene päev ei suudetud oma 
mängu leida ja teised 2 päeva tuli 
mängida kõigest kohtadele 7- 12. 
Teisel ja kolmandal päeval 
mängiti juba päris kenasti ja 
vastased võideti keskmiselt 30 
punktiga. Tasuks seega seitsmes 
koht.  
 
Mänge alustasid ka Vigala mehed
kes osalevad Maakonna II-s liigas. 
Algatuseks saadi koduvõit Haimre 
üle. Edasi kaotati võõrsil 
Märjamaa U-40 võistkonnale 
lisaajal ja kodus Märjamaa Sk II 
võistkonnale kodus kindlalt. Ka 
Kehtnas kaotati kahjuks mõne 
punktiga. Esimene ring on aga 
alles poole peal ja palju mänge 
veel mängida. 

Marko Kreuz

Kuidas käituda neil, kel on 
1. jaanuar 2007.a seisuga 
EVP-d jäänud kasutamata. 
 
Kasutamata EVP-de eest hüvitise 
saamiseks esitatakse avaldus 
vastavat väärtpaberiarvet 
teenindavale pangale. Pangad 
võtavad avaldusi vastu  
8. jaanuarist – 2. juulini 2007.a. 
kui isikul, kes soovib väärtpaberi-
kontole kantud EVP-de hüvitamist, 
puudub erastamisväärtpaberiarve, 
peab ta selle enne avalduse 
esitamist avama. Tema enda poolt 
valitud erastamisväärtpaberi-
arveid teenindavas pangas.  
Avalduse võib esitada 
erastamsiväärtpaberi omanik, 
tema pärija pärimistunnistuse 
alusel või nende volitatud isik 
notariaalse volituse alusel. Kui 
EVP-de omanikul on mitu pärijat, 
sisi esitab iga pärija eraldi 
avalduse.  
Pank võtab isikult avalduse vastu, 
kui kasutamata EVP-de 
nimiväärtus on vähmealt 250 EEK.
Täpsemalt Vabariigi Valitsuse 
määrusest „Kasutamata 
erastamisväärtpaberite hüvitamise 
kord.“ 

Maadlusuudised 
 
13. jaanuaril toimus Haapsalu 
lahtine matt: 
Hans Veskimägi -  35kg 3.koht 
Jaan Kuusik -  63kg 3.koht 
Kaasas olid ka Hannes ja Andreas 
Välis. Poisid maadlesid kehakaalus 
30kg. Mõlemad esinesid väga hästi, 
eriti Andreas, kes maadles end 17 
võistleja seas tublile 5. kohale.  
 
12-13.jaanuaril toimus Soomes 
Herman Kare turniir. Vigala 
poistest võistles seal Ardo Arusaar, 
kelle kontole jäi üks võit ja üks 
kaotus, mis on rahvusvahelise 
turniiri kohta hea tulemus. 
 
20-21.jaanuaril peeti Avo Talpase 
mälestusvõistlus Kohtla-Järvel: 
Marek Lainela  42kg 3.koht 
Jaan Kuusik 69kg 2.koht 
Ardo Arusaar, kes maadles 
täiskasvanute klassis, saavutas 
kehakaalus 84 kg 2. koha. 

Korvpall Kivi-Vigalas 
 
24. jaanuaril toimusid järje-
kordsed maakonna meistri-
võistlused korvpallis b- klassi 
poistele. Kahjuks oli ajastus halb, 
sest Kivi-Vigala kaks algviisiku 
poissi olid vigastustega väljas. Kui 
Kehtna Pk-d ja Hagudi Pk-d 
võideti kindlalt, siis Kaiule tuli ühe 
punktiga kaotada. Minut enne 
lõppu juhiti mängu veel 8-
punktiga, aga siis algas 
õudusunenägu. Söödud ilma 
vastase sundimata auti, täielik 
paanika ja vastaste kolm "hullu" 
kolmepunkti viset tõid võidu 
Kaiule. Kui mänguaeg lõppes, oli 
meie poistel veel võimalus võita. 
Vahuril oli kasutada 2 vabaviset, 
seekord läksid mõlemad kahjuks 
mööda. Võistkonnas mängisid: 
Vahur Viimne, Sander Säkk, 
Andres Orub, Jander Klimenko, 
Peep Võtti, Karmo Jõendi, Tauri 
Odem, Allar Kukk  

Kodutütred tähistasid 
organisatsiooni 75. 
aastapäeva. 
 
19. jaanuaril tähistasid Rapla 
ringkonna kodutütred oma 
organisatsiooni 75-ndat aastapäeva 
Kivi-Vigala põhikoolis. Esinesid 
Vigala Kodutütred oma sõpradega, 
Kodila Kodutütred, Alu algkooli 
tütarlasteansambel ja Ülle ning 
Pille Rämo. Jagati hulgaliselt 

tänukirju ning meeneid. Peale 
kontsertaktust ootas kõiki 
kohalviibijaid Kivi-Vigala kooli 
kokkade valmistatud kohv ja 
suupisted. 
Kõigist kutsutud omavalitsustest 
olid kohal Järvakandi, Rapla, 
Vigala ning Rapla maavalitsuse 
esindajad.  

Kaie Kensap-Kukk
Kodutütarde Rapla 

Ringkonnavanem
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Meie hulgast lahkunud 
 

Ene Plamus 
Uno Kaarits 

Erich Kalmus 
Urmas Karro 

Aleksander Juhkam 

Käesoleva aasta juubelitest 
 
Vigala vallas on jõutud järjekordse 
kohaliku hariduselu juubelini –
esimese kooli avamisest möödub 
320 aastat. Huvitaval kombel on 
juubelitähtpäevi ka mitmel 
õpetajal, näiteks möödus jaanuaris 
100 aastat Karl Vahenõmme, 
kooliõpetaja, sordiaretaja, 
põllumajanduskandidaadi sünnist. 
Aastatel 1942-1947 oli ta Vigala 
Põllundus- ja Aianduskooli õpetaja 
ja juhataja. 
Ees ootab Berend Gildemanni, 
kunagise Jädivere Õpetajate 
Seminari juhataja 185. 
sünniaastapäev (15.10.1822.a). 
Kivi-Vigala Põhikool ei unusta 
kindlasti oma endise direktori 
Endel Kärneri 85. 
sünniaastapäeva. 
M.J.Eisen, Mihkel Aitsam, Madis 
Rukki, Jaan Teemant, Mihkel 
Saia, Jüri Rokk, Jaan Grünmanni 
sünniaastapäevad on tulemas.  
Väike ülesanne ka kirikukoorile 
– tutvuge kirikukantseleis ühe 
raamitud noodiga “Ärka üles, mu 
hing ja laula Issandale“ – selle 
pühendas Vigala koguduse 
koorile helilooja, koorijuht, 
muusikaõpetaja Johannes Hiob. 
Hiob sündis 17.05.1907, suri 
Sosvas tööpataljonis 07.08.1942. 
Laulge tema mälestuseks, tal on 
Vigala kunagiste kooriürituste 
organiseerimisel olnud suur osa.  
Kõigi nende väljapaistvate 
tegelaste kõrval ärgem 
unustagem ka kohalikke 
juubilare, igaüks on 
lugupidamise  ära teeninud.  

Kaie Bergmann

Mõeldes Vabariigi 
sünniaastapäevale ja 
neile, kes vabariigi eest 
on seisnud. 
 
Ristideta hauad 
 
Ajakirja “Kultuur ja elu” 
viimases numbris saab 
lugeda elust Komis ja Inta 
linnas 1958 – 1965.a. 
“Kultuur ja elu” on ainuke 
ajakiri, milles kirjutatakse 
eestlaste vabadusvõitlusest 
nõukogude okupatsiooni 
vastu. 
Pildil olevad hauatähised on 
Komist Inta vangilaagri 
lähedalt tundrast. Inta linn 
asub 40 km lõunapool 
polaarjoont. Kolmest 
hauatähisest kuulub üks 
Vigala tüdrukule Vaike 
Reidlale (E-32). Tema 
ainukene süü oli selles, et 
tema vend varjas end 
nõukogude võimu eest. 
Vend hukkus Vorkuta 
söekaevanduses ja on 

Täname kõiki naabreid 
ja Päärdu inimesi,  
kes aitasid meil  

ERICH KALMUSE 

ärasaatmist 
korraldada.  

Omaksed 

Avanenud valguse värav, 
viib taevasse sätendav sild.

Vikerkaar helge ja särav
Su hingest saanud tähekild

 

Mälestan oma imeliselt head 
vanaisa 

JAAN HATTOT 
100.-ndal sünniaastapäeval, 

mis oli küünlapäeval. 
 

Ruta

Vigala Vallavalitsus 

korraldab 

REINAMAA I ja ÜLOVI  

detailplaneeringute 
lähteseisukohtade ja 

eskiislahenduste tutvustava avaliku 
arutelu 

09. veebruaril 

kell 11.00 

Vigala Vallavalitsuses. 

Vigala metsavendadest on kirjutatud 
„Kultuur ja Elu“ ajakirja ühes 
varasema numbris. 

A. Hatto Veliselt
maetud Vigala kalmistule. 
Inta laagris võtsin osa surnud 
eestlase Eestisse saatmisest. 
Saatjaid oli palju. Ees kandsime 
pärga. Pärja punusime 
okastraadist, keskel väike kuusk. 
Pärast seda keelati surnute 
saatmine Eestisse. Edaspidi 
maeti eestlased kokku ühte 
paika. Kõigi surnud eestlaste 
mälestuseks ehitati Eestlaste 
kalmistule kolme meetri kõrgune 
ausammas, vabadusrist üleval. 
Vaike Reidla suri Intas tiisikusse. 
Tema viimased sõnad olid 
“Makske kätte ka minu eest!” 
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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 

Veebruarikuu sünnipäevalapsed 
 
Vanda Kärsna 04.02 91 
Salme Kaasik 07.02 88 
Aino Sirak 27.02 86 
Helmi Merisalu 02.02 85 
Jaan Konnapere 11.02 85 
Leida Liinat 16.02 85 
Jaan Lätti 01.02 82 
Ester-Armilde Thomberg  
 21.02 81 
Eri Lespa 05.02 80 
Silvy Valler 24.02 65 
 

 
Täna on alpikann punasest 

 punasem, 
täna on päikene eredast eredam, 

täna tulevad kõik, lilled käes,  
sest täna on Sinu sünnipäev ! 

Palju õnne! 
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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 

Vigala Vallavalitsus ja Volikogu 
teatab kavatsusest algatada ja 
koostada 2007.aastal Vigala 
valla üldplaneeringu. 
 

 OÜ Kaseke Grupp korraldab kevadlaata 
Jõgevamaal, Puurmani vallas, Pikknurme 
külas. 
Toimumisaeg on 4.-6. mai 2007 kell 9.00- 
20.00. 
Laadale on oodatud kõik kauplejad, kes 
tegelevad aianduse, käsitöö, kunsti, 
mesinduse, ehituse ja loodustoodetega.  
Külastajatele on sissepääs tasuta. 
Osalejatele on pakkuda erinevate suurustega 
müügiplatse, hinnad alates 200.- kolm 
päeva. 
Kõigil, kellel tekkis huvi, palume võtta 
ühendust numbritel 5664 3306 või 526 7907   
 


