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Vana-Vigala Põhikooli remondist 
 
Selle aasta mais kinnitas Vabariigi Valitsus 
nimekirja nendest  avalikke teenuseid 
pakkuvatest investeeringuobjektidest, millele võib 
käesoleval hetkel struktuurfondide toetust 
küsima hakata.  Vana-Vigala Põhikooli 
rekonstrueerimine kuulub ühena neist sellesse 
nimekirja, kogu projekti mahuks on eelarvestatud 
ca 13,6 miljonit krooni. 
Projekti raames rekonstrueeritakse hoone katus 
ja fassaad ning küttesüsteem. Samuti tehakse 
korda ohtlikus olukorras laetalad ja vahelaed.  
 
Selleks, et tööd päriselt käima saaksid, tuleb veel 
palju ära teha – koostada põhitaotlus koos 
vastavate lisadega, viia läbi riigihange ehitaja 
leidmiseks jne. Antud momendil ongi käsil 
ettevalmistustööd: koostamisel on põhitaotlus 
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele 
esitamiseks ning valmistatakse ette riigihanget. 
Töid korraldab FIE Elle Altmets, kellel on olemas 
analoogse projekti ettevalmistamise kogemus. 
Esialgu on projekti elluviimine planeeritud kahele 
aastale, sest rekonstrueerimistööd ei tohi segada 
õppetööd. Samas on selge, et ehitust vaid 2,5 
suvekuule jätta ei saa ning osa ehitustegevusest 
langeb kokku kooliperioodiga. Loodetavasti 
suhtuvad kõik, kelle tööd või õppimist see ehitus 
otseselt võib häirida, kui ajutistesse raskustesse.   
 

Seoses Vana-Vigala Põhikooli remondi 
finantseerimisega sai aga vald superüllatuse  
osaliseks. Kuu aega tagasi palus 
Kultuuriministeerium kokku panna taotluse abi 
saamiseks valla omaosaluse katmisel. Oli teada, 
et Kultuuriministeeriumil on selleks otstarbeks 
üle Eesti jagada kokku 4 miljonit krooni. 
Lootsime, et ehk saame 200 000 - 400 000 kr 
toetusabi. Valla planeeritud osalus on 
rekonstrueerimise projektis arvestatud umbes 2,6 
miljonit krooni. Läinud nädalal saime aga 
ministeeriumilt teate, et Vigala vallale on abiks 
eraldatud lausa 1,4 miljonit krooni!  

Ilusaid pühi ja palju rõõmu Teie kodudesse! 

Mul on ääretult hea meel, et ministeerium on 
hinnanud Vana-Vigala Põhikooli remondivajadust 
kõrgelt ja et oleme oma senistes tegemistes 
suutnud olla ministeeriumile usaldusväärseks 
partneriks. Eraldis on ääretult oluline, eriti 
praeguse maailma majandusseisu taustal.  
 
Suur tänu Kultuuriministeeriumile selle suure abi 
eest! 
 

Priit Kärsna
Vallavanem
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Vigala vallas hakatakse  
tänavatele nimesid andma 
 
Igaüks meist võib mingil hetkel 
vajada kiiresti abi kas kiirabi, 
päästeameti või politsei näol. 
Kõigil meil on vaja, et postiljon  
tooks kirjad, ajalehed õigele 
aadressile. 
Veel mõned aastakümned tagasi 
oli see probleem väike, sest 
reeglina oli postiljon kohalik ja 
teadis, kus keegi elab. Tänapäeval 
liiguvad inimesed palju ja on raske 
hoida end kursis sellega, kus keegi  
elab. Pole vaja, et päästeamet või 
kiirabi raiskab aega sihtkoha 
otsimisega, selle asemel, et teada 
seda algusest peale. 
Nüüdseks on riik jõudnud selleni, 
et on kinnitanud õigusaktid 
(“Kohanimeseadus” ja Vabariigi 
Valitsuse määrus “Aadressi-
andmete süsteem”) ja süsteemi, 
mille alusel saab hakata 
aadressidega tegelema - neid 
määrama, vajadusel parandama.  
Lähiaegadel hakkab Teile, kes te 
omate maaomanikena mingit osa 
valla teeregistris arvel olevast 
teest, tulema kirju, milles 
vallavalitsus teatab oma plaanist 
sellele teele kohanimi määrata. 
Selline kohanimi aitab vastavat 
registrit kasutavaid asutusi 
(politsei, päästeamet, kiirabi) teha  

oma tööd nii kiiresti ja hästi kui 
see on võimalik. 
Vigala valla maad on rõhuvas 
enamuses hajaasustuses, mis 
tähendab, et koha-aadress kujuneb 
maaüksuse-, küla- , valla- ja 
maakonna nimest. Keerulisem on 
asi Kivi-Vigala ja Vana-Vigala 
külade tihedamalt asustatud 
osadega. Tiheasustuses kasuta-
takse koha-aadressi määramisel 
kohanimeregistrisse kantud ja 
aadressandmete büroole 
registreerimiseks esitatud 
liikluspinna (valla tee või eratee) 
nime. Näiteks: Vana-Vigala külas 
Jaama tänava äärne maaüksus
hakkaks kandma koha aadressi: 
Jaama tn 30, Vana-Vigala küla, 
Vigala vald, Raplamaa. 
Erandina, suure erandina, saab 
kasutada ka võimalust, kus koha-
aadress võib sisaldada liikluspinna 
nime  ja krundi numbrile lisaks ka 
maaüksuse nime. Nii-öelda 
paralleelaadressina. Näiteks: 
Jaama tn 30 (liikluspinna nimi ja 
krundi number) //Tamme 
(maaüksuse nimi), Vana-Vigala 
küla, Vigala vald, Rapla 
maakond. 
Sellist varianti aga ei soovitata 
kasutada, sest see teeb maaüksuse 
aadressi pikaks ja lohisevaks ning 
seda tuleks kõikjal ametlikes 
dokumentides sellisena ka  

kasutada.  
Erandina käsitleksime juhtumeid, 
kus praegune maaüksuse nimi on 
tulnud sellel alal kunagi asunud 
talu nimest. 
Kuna maaüksuste koha-
aadressidega tehtavate muuda-
tuste aluseks on riigi õigusaktid, ei 
lähe Maa-ameti registris ja 
Kinnistusameti registris 
muudatuste tegemine maa-
omanikule midagi maksma. Laenu-
ja ostu-müügilepingutes tagatisena 
mainitud maaüksuste puhul on 
oluline kinnistusregistri number, 
mis käimasolevate muudatuste 
tegemise käigus ei muutu.  
 
Vana-Vigala küla tänavatest, 
nende nimedest: 
Aktiivsed inimesed Vana-Vigalast 
on sel aastal jõudnud niikaugele, et 
esitasid vallavolikogule taotluse  
tänava nimede ja krundi numbrite 
kinnitamiseks. 
Plaanid ja nimekirjad on valmimas 
ja peagi kutsume kõiki asjast 
huvitatuid nendega tutvuma Vana-
Vigala raamatukogusse ja 
Tehnika- ja Teeninduskooli. 
 
Täpsem info vallavalitsusest tel. 
489 4774. 
 

Katrin Kalmus
Maakorraldaja

Vana-Vigala Põhikooli 
Comeniuse projekt 
 
Alates sellest õppeaastast osaleb 
Vana-Vigala Põhikool rahvus-
vahelises koolide koostööprojektis 
Comenius. Projekti toimumist 
rahastab Euroopa Elukestva Õppe 
Programmi Sihtasutus 
Archimedes.  
Koostööprojektis, mis kannab 
nimetust „Euroopa Puzzle“, 
osalevad lisaks meie koolile 
Vidsodzio Põhikool ja Kraziu 
Gümnaasium Leedust, Laidze 
Põhikool Lätist, Dr.Ivan Seliminski 
Põhikool Slivenist Bulgaariast, 
Euroopa Rahvakool Austriast 
Viinist ja Heinrich-Hertz-
Reaalkool Saksamaalt 
Quickbornist.  

järgneb lk 3

Piltidel: lipuvärvides valmistatud kalad; kõrvallehel - Comeniuse 
seltskond Palanagas. Pildistas Margit Liira
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Rahvusvahelise koostööprojekti 
eesmärkideks on tundma õppida 
partnerite koolisüsteeme, protsesse 
koolides, rahvusvahelise koostöö 
võimalusi, teistsugust kultuuri-
keskkonda ja samuti luua isiklikke 
kontakte kõikidel tasanditel, 
laiendada õpilaste teadmisi 
Euroopa Liidust ning luua 
koolipartnerlust. Projekti peatee-
maks on saada teadmisi osalevate 
riikide kohta nende ajaloo, 
traditsioonide, teatri, muusika, 
tantsu ja meedia kaudu. Koos 
planeeritakse ja teostatakse ühine 
õppevahend „Euroopa puzzle“. 
Projekti kestuseks on kaks aastat 
ja selle jooksul kohtutakse kõigis 
seitsmes koolis. Oktoobri lõpus 
toimuski partnerite esimene 
kokkusaamine Leedus Vidsodzio 
Põhikoolis. Meie koolist osalesid 
direktor Margit Liira, projekti 
koordinaator Hedi Maasikas ja 
9.klassi õpilased Meeli Pappe ja 
Tanel Paavel. Leedus viibitud kuue 
päeva jooksul tutvusime Vidsodzio 
Põhikooliga, saime ülevaate 
kõikidest partnerkoolidest, 
sõitsime ringi mööda sügisest 
Leedumaad ja suhtlesime 
aktiivselt uute tuttavatega. 
Tõsine tööpäev möödus Vidsozio 
Põhikoolis, kus tegime ühiselt 
lipuvärvidega näputööd ja saime 
üksteisega lähemalt tuttavaks. 
Esimeseks kokkusaamiseks oli 
kõigil osalejatel vaja ette 
valmistada küsitlus teemal „Elame 
ühtses Euroopas“ ning teha 
kokkuvõte küsimustele vasta-
misest. Samuti tuli tutvustada oma 
kooli ja maad. Vana-Vigala 
Põhikooli tutvustuse sissejuha-
tuseks luges Tanel ette eesti keelse 

muistendi Vana-Vigala nime 
saamisloost ning Meeli mängis loo 
6-keelsel kandlel. Slaidiesitlus 
programmi abil näitasime teistele 
Eesti Vabariigi, Rapla maakonna 
ja Vigala valla tutvustust ning 
meie kooli olulisemaid sündmusi ja 
ettevõtmisi nii kõnes kui pildis. 
Meie ettekanne võeti väga soojalt 
vastu. Väga huvitav oli vaadata ka 
teiste maade ja koolide tutvustusi. 
Kõik esitatud materjalid 
koondatakse kokku CD-plaadile 
ning neid on võimalik ka edaspidi 
kasutada.  
Ühiselt said paika pandud ka 
edaspidised tegevused ja plaanid. 
Koos pannakse kokku kalender 
erinevatest pühadest Euroopa 
maades ning koolides viiakse läbi 
heade ideede laat teemal „Mina 
olen eurooplane“. Järgmine 
kokkusaamine toimub veebruaris 
ning kokkusaamiskohaks on 
Austria pealinn Viin. 
Meie päevad Leedus olid pikad ja 
huvitavad, külastasime Leedu 

pealinna Vilniust ja kuurortlinna 
Palangat, samuti käisime kuulsal 
Ristimäel ja sõitsime ringi 
Vidsodzio lähistel. Õhtuti toimusid 
ühised arutelud, mille käigus 
saime teada palju huvitavat teiste 
maade koolisüsteemi ja õpetajate 
töö kohta. Õpilastel toimusid 
omaette kokkusaamised koolis, 
mille sisustasid ühised mängud ja 
noortepärased tegevused.  
Need kuus päeva sügises ja 
tuulises Leedus möödusid kiiresti 
ning olid täis huvitavaid 
kohtumisi, toredaid ja südamlikke 
inimesi ja kuhjaga häid muljeid. 
Meeli ja Tanel oleksid heameelega 
jäänud veel nädalaks Leetu, kuid 
paraku ootas meid kõiki ees 
kodutee ja kodune Eestimaa. Võib 
öelda, et meie esimene Comeniuse-
kogemus oli väga positiivne ning 
jääme huviga ootama järgmiseid 
kokkusaamisi ja ühiseid 
ettevõtmisi. 

Margit Liira
Vana-Vigala PK direktor

MAADLUSUUDISED 
 
11. oktoober - Tapa Maadluspäev: 
Karlis Kaldma 69kg 2.koht 
Jaan Kuusik 85kg 1.koht 
Indrek Pilv 100kg 3.koht 
Ardo Arusaar 96kg 3.koht 
 

18. oktoober - Raplamaa meistri-
võistlused noortele ja kadettidele 
Noored: 
Andreas Liitmäe 30kg 2.koht 
Andreas Välis 35kg 1.koht 
Robert Haljas 35kg 3.koht 

Hannes Välis 40kg 1.koht 
Urmis Veiman 40kg 2.koht 
Hans Veskimägi 38kg 2.koht 
 

Kadetid: 
Marek Lainela 58kg 1.koht 
Karlis Kaldma 69kg 1.koht 
Jaan Kuusik 85kg 1.koht 
Marko Piir 85kg 3.koht 
Indrek Pilv 100kg 1.koht 
 

31. oktoober - 1. november - 
Vooremaa Lahtine Matt, Jõgeval: 
Hans Veskimägi 40kg 3.koht 

Marek Lainela 59kg 3.koht 
 

8. november - A. Abergi mälestus-
võistlused Kallaveres: 
Andreas Välis 35kg 3.koht 
Hannes Välis 38kg 3.koht 
Hans Veskimägi  38kg 1.koht 
Karlis Kaldma 69kg 1.koht 
 

7. - 8. november - Arvo Aavisto 
mälestusvõistlused Soomes 
Ilmajõel: 
Ardo Arusaar 96kg 3.koht 

Olev Nisumaa
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Armas vallarahvas  

Pöördun teie poole oma uues ametis - Vigala valla 
abivallavanem– arendusspetsialisti rollis.  
 

Olen taas kodumail tagasi ja pean mainima, et see on hea 
tunne. Teadsin, seda ametit vastu võttes, et tuleb 
vastutusrikas, kindlasti ka huvitav ja loodetavasti õnnelik 
periood minu elus. Täna ma loomulikult veel ei oska kõike 
oma tulevases töös ette näha, just seepärast kutsun teid 
üheskoos seadma sihte, et saaks asuda plaane ellu viima. 
 

Töötasin pea kuus aastat Pärnu Maavalitsuses sotsiaal-ja 
tervishoiuosakonna peaspetsialistina. Minu tööülesanne-
teks oli koolituste korraldamine maakonna sotsiaaltöö 
tegijatele. Nõustada projekti kirjutajaid, kuhu taotlusi on 
võimalik esitada ja millised on kirjutamise nõuded. Kõige 
rohkem julgustas mind praegust töökoha vastuvõtmisel see, 
et olin Hasartmängumaksust regionaalsete investeeringu-
toetuste andmise programmi maakondlik kontaktisik, kes 
viis nõuetele vastavusse just ehituslikke projekte. Nähes , 
kuidas vanad majad, mänguväljakud ja paljud muud 
objektid said korda, tegi see alati suurt rõõmu ja mõtlesin, 
et saaksin mina ka kunagi ise midagi sellist teha. 
 

Millest ma mõtlen kaunil advendiajal ja saabuvate jõulu-
pühade eel? Meie kõigi võimalus ja väljakutse on üksteist 
aidata tähelepanu, hea tahte, hea nõu ja hea teoga. Soovin, 
et meil kõigil oleks aega ja koht, kus jõuluküünlaid süüdata 
ja armsad inimesed, kellega häid jõulumõtteid jagada. 

Riina Redlich
Vigala valla abivallavanem-arendusspetsialist

Riina Redlich on Vigala juurtega, töötas  aastaid 
Vigala Hooldekodu juhtajana, vahepeal Pärnu 

Maavalitsuses sotsiaalvaldkonnas. Nüüdseks on 
ta tagasi Vigalas püüdes siinset elu edendada. 

korrasolekule. Korstnapühkija on 
kohustatud koostama tehtud töö 
kohta akti. Akt võib osutuda 
vajalikuks, kui kütteseadmest on 
alguse saanud tulekahju ning kind-
lustusele või tuleohutuse inspek-
torile on vaja tõestada, et kütte-
seadet on perioodiliselt puhastatud. 
• Kütteseadet tuleb tahmast 

puhastada kord aastas, aasta-
ringselt kasutatavat ahju/pliiti 
vähemalt kaks korda aastas.  

• Kütmise ajal peab kolde siseuks 
või välisuks suletud olema. Kui on 
kütteseade, millel tohib kolde uks 
lahti olla, peab kaitseplekk 
piisavalt suur olema. 

• Küttematerjali tuleb hoida 
vähemalt poole meetri kaugusel 
ahjust. Kaitseplekile puid laduda 
ei tohi, sest säde ahjusuust võib 
need süüdata. 

• Ahju/pliiti ei tohi järelevalveta 
küdema jätta.  

• Tuhka ei tohi panna põlev-
materjalist hoiuanumasse. Tuhk 
peaks enne prügikonteinerisse 
viimist olema vähemalt ööpäeva 
metallnõus jahtumas. 

Alari Tõnissoo, tuleohutuse inspektor
Lääne-Eesti päästekeskus

Milline materjal on kütmiseks 
kõige sobivam? 
Kividest ehitatud ahju/pliiti tuleb 
kütta kuivade puudega. Briketiga 
küttes tuleb jälgida koldesse 
visatava kütuse kogust, sest briketi 
kütteväärtus on kõrge ning 
temperatuur tõuseb liiga kõrgeks 
ning see lõhub küttekollet. Kindlasti 
ei tohi puupliidi/ahju alla panna 
plastikut ega sünteetiliste 
materjalidega immutatud või 
lakitud/värvitud puitu. Puuküttega 
katlaid ei tohi kütta kivisöega, kui 
seda ei ole katla kasutusjuhendis 
ette nähtud. Kütteseadet ei tohi läita 
põlevvedelikuga. Põlevvedelike 
puhul süttivad aurud, mitte vedelik 
ise, tekitades plahvatuse.  
Kas korstnat tohib puhastada 
igaüks? 
Ühepereelamus tohib korstnat ise 
pühkida, kui vahendid on olemas. 
Kindlasti tuleb korstnapühkija 
kutsuda korterelamu, ridaelamu, 
paarismaja elanikel. Ise puhastades 
tuleb tahmast pühkida kogu 
kütteseade mitte ainult soojamüüri 
lõõrid. Soovitame ise pühkimise 
asemel kutselist korstnapühkijat, 
kes annab ka hinnangu kütteseadme 

KÜTMINE 
 

Millest tekib korstnasse tahm? 
Rohkem tahma ja pigi tekib lõõri-
desse ja korstnasse küttematerjali 
mittetäielikul põlemisel. Kütte-
materjal ei saa ahjus täielikult ära 
põleda, kui põlemisel ei tule piisavalt 
õhku peale. Sooja kokkuhoiu mõttes 
köetakse tihtilugu poolkinnise siibri 
või väikeseks timmitud õhuavaga. 
Selline kütmisviis kokkuhoiuefekti ei 
anna, küll aga tekib korstnasse 
narmastena rippuv tahm. Tahma ja 
pigi põhjustavad ka märja materjali, 
plastiku ja teiste sünteetiliste 
materjalide põletamine ahjus. 
Miks on tahmapõlengud 
ohtlikud? 
Kui tahma või pigi on korstnasse ja 
lõõride seintele paksult kogunenud, 
võib see süttida. Kui korstnat läbiva 
suitsu temperatuur ulatub 300-
400°C, siis tahma põlemisel ulatub 
temperatuur 1000°C ja enamagi, 
korstna kestvusele kõrge kuumus 
hästi ei mõju. Kui terved kivid ise 
peavad sellisele temperatuurile 
vastu, siis probleemiks on kivide-
vaheline mört. Samuti võib korstna-
jala temperatuur tõusta nii kõrgeks, 
et see süütab lähedalasuvad seinad. 
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Ega sellest polegi midagi, et osa 
õpilasi- õpetajaid end kodust 
kooli läbi kaevama pidid ja ega 
sellestki pole midagi, et elekter 
on tänapäeval siiski mõnikord 
suur haruldus – saigi kodus 
vaikseid küünlavalguse õhtuid 
pidada ja mõnusaid mõtteid 
mõlgutada… Ning loomulikult –
sulab esimene lumi alati…!  
 
Nüüd ta siis ongi läinud ja karm 
reaalsus vihma näol on taas meid 
maa peale toonud. Kuid varsti 
ongi juba jõulud☺. Pingutame 
veel koolitööga ja peagi saame töö 
eest tasutud ning vaheajale! 
 

Kivi- Vigala PK huvijuht 
Ilona Noor

meieni muusikaajaloo kiviajast 
tänaseni. 
 

Kadripäeval jooksid ka meie 
koolis ringi Kadrimaalt tulnud 
kaunid sandid, kelleks olid 
kehastunud meie 9. klassi 
õpilased ja kes rõõmsalt klassist 
klassi jooksid ja kadripäeva laule, 
traditsioone, soove kogu 
kooliperele edastasid. 
 
Ja oh seda rõõmu! Talv jõudis ka 
Vigalasse ja meie suusamäele! 

Sügisest talveks  
Kivi-Vigala põhikoolis 
 
Kool käib täie hooga, mis siin 
ikka muud teha, kui õppida ja 
õppida ja vahel ka lõõgastuda. 
Kivi-Vigala põhikoolis on 
vahepeal toimunud nii mitmeidki 
põnevaid ettevõtmisi, millest 
tahaks rääkida ka vallarahvale.  
7. novembril tähistasime
traditsiooniliselt koolis 
isadepäeva – ka sel aastal oli 
ürituse motoks sport massidesse 
– massid dressidesse. Ja oligi 
kohal arvestatav hulk õpilasi, 
vanemaid, vendi, õdesid ja sõpru. 
Teatevõistlusel osales lausa 4 
võistkonda (võistkond 10-
liikmeline), seega tuli lisaks 
poolfinaalile ka finaal 
korraldada. Õhtut alustasime 
soojendavate koordinatsiooni-
harjutustega, millega tuju üles 
kruviti, ja jätkus teatevõistluse, 
saalihoki ning rahustava 
loometööga.  
 
Tore kohtumine oli meie koolis ka 
muusikalektooriumi ürituste 
sarjast. Sel aastal külastasid 
meid Mihkel Mattisen ja Indrek 
Sarrap, kes läbi huumori ja 
temperamentse esituse tõid  

Kivi-Vigala 
põhikooli jõulupidu 

toimub  

18. detsembril  

kell 17.30 

koolimajas 

Kivi-Vigala põhikooli isadepäeva üritusel osalenud vaprad ja 
väsimatud isad. 
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Vigala Vallavalitsuses 
 

22.10.2008 istungil otsustati: 
- väljastada seitse ehitusluba 
- määrata hooldajad kahele 

abivajajale 
- määrata ja maksta hooldaja-

toetust kahele hooldajale 
- eraldada matusetoetust 4000 kr 

neljale taotlejale, küttetoetust 
1500 kr ühele taotlejale, täienda-
vat sotsiaaltoetust 2912 kr, 
täiendavat toimetulekutoetust 
5400 kr viiele taotlejale ja 
puudega isikute täiendavat 
toetust 3493 kr neljale taotlejale 

- müüa otsustuskorras Tõnumaa 
külas Vallamaja korteriomandid 
nr 2 ja 3 

 
12.11.2008 istungil otsustati: 
- avaldada valla arengukava 

muudatused valla raamatu-
kogudes ning parandusette-
panekud esitada vallavalitsusele 
hiljemalt 21.novembriks 2008 

- paluda EAS-lt pikendust Vana-
Vigala mõisa remondi põhi-
taotluse esitamiseks veebruari 
lõpus; projekti koostamine ja 
hanke läbiviimise korraldamine 
osta sisse teenusena  

- viia läbi küsitlus lasteaedades ja 
koolides, teada saamaks kui suur 
oleks huvikoolides käijate arv  

- väljastada projekteerimis-
tingimused ühele ettevõttele ja 
kahele füüsilisele isikule 

- väljastada kasutusluba ühele 
ettevõttele 

- anda nõusolek OÜ-le Jaotusvõrk 
tehnorajatise püstitamiseks Kivi-
Vigala Põhikooli maaüksusele 

- lubada jagada üks kinnistu 
viieks kinnistuks 

- eraldada matusetoetust 3000 kr 
kolmele taotlejale, täiendavat 
sotsiaaltoetust 1000 kr ühele 
taotlejale, vältimatu abi toetust 
3000 kr ühele taotlejale ja 
puudega isikute täiendavat 
toetust 2000 kr kahele taotlejale 

- maksta igale Vigala valla elanike 
registrisse kantud vanadus-
pensioni saavale isikule (mehed 
alates 63 eluaastast ja naised 
alates vanusest 60 aastat ja 6 
kuud) pensionäride täiendavat 
sotsiaaltoetust a’ 300 krooni 

- toetada Vanamõisa ja Tõnumaa 
küla  jõuluõhtut 1000 krooniga 

- võtta kasutusrendile sõiduauto 
Mazda 6 universaal (2,0 bensiin, 
automaatkäigukastiga) hinnaga 
343 000 krooni, sissemakse 10%, 
rendiaeg 48 kuud, jääkväärtus 
40%  koos Vigala Vallavalitsuse 
kasutusrendil oleva sõiduauto 
Seat Altea 224 AZD  loobumisega 
jääkväärtusega Inchcape Motors 
Estonia OÜ kasuks. Esimene 
sissemakse summas 34 300 
krooni ja lepingutasu eraldada 
reservfondist; 

- eraldada reservfondist 4500 
krooni advendikontserdi 
korraldamiseks Vigala kiriku 
käärkambris 07.12.2008.  

Vigala Vallavolikogus 
 

30.10.2008 istungil otsustati: 
- vabastada Vigala Vallavalitsuse 

liikme kohustest Elle Altmets; 
- kinnitada Vigala Vallavalitsuse 

liikmeks   Riina Redlich; 
- võõrandada enampakkumise 

korras Vigala vallale kuuluvad 
Lao ja Kopli maaüksused ning 
otsustuskorras Apteegi 
maaüksus Vana-Vigala külas; 

- lubada kasutada reservfondist 
õigusabiga seotud kulude 
katmiseks advokaadibüroo Ruus 
Koch &Vabamets poolt esitatud 
arve alusel; 

- lubada kasutada lapsehoiu-
teenuse vahendite ülejääki 
eluasemeteenuse arendamiseks 
puudega lastega perele. 

 
27.11.2008 istungil otsustati: 
- toetada Vigala Piimatööstust 

puhastusseadmete rajamisel; 
- kinnitada Vigala valla arengu-

kava aastateks 2009 – 2013; 
- kinnitada Vigala valla 

2008. aasta lisaeelarve; 
- kinnitada Vigala valla 2009. 

aasta eelarve menetlemise kava; 
- valida Vana-Vigala Põhikooli 

hoolekogusse vallavolikogu 
esindajaks Ants Ojavee; 

- kehtestada Vigala vallas 
haritava maa ja loodusliku 
rohumaa ühtseks maamaksu-
määraks 2009. aastal 1,0 % maa 
maksustamishinnast aastas ja 
metsamaa ja muu sihtotstarbe-
lise maa ühtseks maamaksu-
määraks 2009. aastal 2,0 % maa 
maksustamishinnast aastas; 

- määrata katastriüksuse 
sihtotstarve viiele maaüksusele; 

- anda nõusolek jätta riigioman-
disse viis maaüksust; 

- määrata 26 kohalikule 
maanteele ja erateele uued 
nimed; 

- kinnitada Vigala valla noorte 
spordistipendiumi saajate 
nimekiri ja stipendiumi suurus 
ning tunnustada maadlejate 
treenerit 9000 krooniga; 

- maksta vallavanemale lisatasu 
ühe kuupalga ulatuses ning 
mittepalgalistele vallavalitsuse 
liikmetele ühekordset hüvitist a’ 
3800 krooni;  

 

Vigala valla pensionäride 
JÕULUTOETUSE 

maksmist alustatakse  
8. detsembril Vigala 

Vallavalitsuse 
raamatupidamises. 

 
Erinevalt eelmisest aastast, 
makstakse sel aastal toetust 
ainult vanadus-
pensionäridele (mehed alates 
63. eluaastast, naised alates 
vanusest 60 aastat ja 6 
kuud). Toetuse saamiseks
tuleb taotlejal esitada 
vormikohane avaldus koos 
pensionitunnistusega.  
Avalduse blankett on 
saadaval ka valla kodulehel  
http://www.vigala.ee/ avalik 
teave. 
NB! Kolmapäeval, 10. 
detsembril, toimub toetuse 
maksmine alljärgnevalt: 

kell 10.00 – 12.00 TTK 
nõupidamiste saalis 1. 
korrusel  

kell 12.15 – 13.00 Vana-
Vigala Raamatukogus 

kell 14.00 – 16.00 Vigala 
Vallavalitsuse raamatu-
pidamises. 
 
Toetuse väljamaksmine 
lõpetatakse 30. detsembril 
2008.a. 
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Vana-Vigala Rahvamaja  

AVATUD NOORTEKESKUS  

Võtab tööle: 
 
 
 

 NOORSOOTÖÖTAJA(D) 
 
 

Noorsootöötaja töökoormus on 20.tundi nädalas 
ja keskuse tegevus toimub õppetöö välisel ajal.  
Keskuse töögraafikut on võimalik muuta vastavalt 
kokkuleppele tööandja ja töötaja vahel. Võimalik 
on töötada ka osalise töökoormusega. 

 
Noorsootöötaja ülesanneteks on: 

- Keskuse sisuline töö noortega 
- Noorteürituste korraldamine ja läbiviimine 

koostöös noortega 
- Keskuse tööplaani koostamine ja selle  

läbiviimine 
- osalemine erinevates projektides 

  
Kandidaadilt eeldame: 

� Head läbisaamist noortega 
� head suhtlemisoskust ja positiivsust 
� kohuse- ja vastutustundlikust 
� pingetaluvust 
� vähemalt keskharidust 

 
Kasuks tuleb: 

� eelnev töö noortega  
� arvutioskus 

 
 
 
 

Ringijuhina JÕUSAALI TREENERI 
 

Treeneri ülesanneteks on: 
� Treeningute läbiviimine  
� inventari hooldus 
� spordiürituste korraldamine 

 
 
Sooviavaldusi ja võimalusel ka CV edastada 
Vana-Vigala Rahvamajja 
 
Aadress: V-Vigala küla Raplamaa 78003 
e-post :astra.polma@gmail.com 
info telefonidelt : 482 4581  või 5656-2136 

 

 TÄHELEPANU LASTERIKKAD PERED! 
 
Raplamaa Lasterikaste Perede Ühendus 
(RLPÜ) alustas oma tegevust  2001 aastal ja 
praeguse seisuga kuulub ühenduse ridadesse 
ligi 70 suurt peret üle terve Raplamaa. 
Põhikirja alusel loetakse lasterikkaks pered,
kus ühingusse astumise hetkel kasvab 
vähemalt neli alla 19 aastast last. Pärast seda 
kui lapsed suureks kasvavad, ühtegi peret 
ühingust välja ei heideta. 
 

7 aasta jooksul on toimunud väga palju 
toredaid üritusi – pidusid, koosviibimisi, 
loenguid, väljasõite, mis on suurtele peredele 
pakkunud vaheldust igapäevastele 
toimetustele. Selle aja jooksul on tekkinud juba 
traditsioonid, milleks on iga-aastased 
tantsuõhtud isade- ja emadepäeval, vastlatrall, 
jõulupidu ja suvepäevad.   
Suve lõpul vahetus Raplamaa Lasterikaste 
Perede Ühenduse juhatus, sest seitse aastat on 
täpselt paras aeg, et anda ka teistele võimalus 
ennast ühiskondlikus sektoris teostada. 
Nüüdseks on uus juhatus, kuhu kuuluvad 
Anne-Ly Aalde ja Aigar Pruul eelmisest 
juhatusest, Pille Ainsar, Pille Mutli ja Alar 
Mutli, juba mitmed korrad koos istunud ja 
uusi mõtteid, mida kõike võiks üheskoos ette 
võtta, on palju. Uue juhatuse esimene ülesanne 
oli käia läbi kõik pered, kes taotlesid KredEx 
panga kaudu kodutoetust oma  eluaseme 
parendamiseks. Võin öelda, et saime päris hea 
ülevaaate, millistes tingimustes ja missugustes 
oludes elavad suured pered. Saime ka teada, et 
paljud pered pole kuulnudki võimalusest 
kuuluda meie ühingusse. 
08. novembril toimus Rapla Kultuurimajas 
isadepäeva tantsuõhtu, kuhu tulid kõik need 
suurte perede emad ja isad, kes tahtsid kodust 
välja jalga keerutama tulla ja pärast pingelist 
sügist hetkeks aja maha võtta.  Aitäh kõigile, 
kes võtsid vaevaks kodust välja tulla, tänu 
teile õnnestus meil koos veeta meeldejääv ja 
lustakas õhtupoolik.  
Järgmine ühisüritus suurtele peredele on 
jõulupidu, mis praeguse arusaama kohaselt 
toimub 13. detsembril. Samuti on Rapla 
Lasterikaste Perede Ühendusel  uued ruumid 
Rapla südames, alates uuest aastast olete ka 
sinna oodatud. Kodulehel (www.rlpy.ee) 
uueneb informatsioon nüüd pidevalt, seega –
saad ise järele uurida, kuna ja kus me 
toimetame.  
Ootame endiselt uusi suuri peresid meie 
ühingu ridadesse. Kiirustage, sest tagumine 
aeg on sügishallust oma perest eemale 
peletada! 

Imelist jõuluootust kõigile!

Pille Mutli
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KASPER, KRÕMPS JA PÄKAPIKUD  
 
„Tead! Täna öösel tulevad päkapikud!“ hüüatas 
Kasper voodist lausa istukile tõustes.  
„Misasja!“ ehmatas Krõmps kapist.  
„Kust nad tulevad? Kuhu nad tulevad? Kust poolt 
tulevad?“ 
„Ma ei tea,“ kehitas Kasper õlgu. „Aknast vist.“ 
„Mida nad tahavad? Tulevad ka kotiga lööma või?“ 
usutles Krõmps pahuralt.  
„Misasja!“  
Nüüd oli juba Kasperi kord imestada: „Kes tuleb 
keda kotiga lööma?“ 
„Noh, nii nagu Une-Mati tuleb ja virutab oma 
liivakotiga vastu pead, et lapsed ja kapikollid 
kiiremini magama jääksid.“ 
„Kuule, sa oled ikka päris segi! Ma olen sulle 
korduvalt rääkinud, et Une-Mati ei löö kedagi. Ta 
puistab vaid vaikselt liiva silma ja läheb minema. 
Keegi ei löö lapsi!“ 
„Lapsi jah mitte, aga kapikolle kohe kindlasti!“ 
pahurdas Krõmps vastu. 
 

Krõmps oli üsna veendunud, et Une-Mati ei salli 
silmaotsaski temasuguseid kapikolle. Seepärast 
puges ta õige mitmel õhtul viieaastase Kasperi 
voodisse, et teineteise kaisus julgust koguda. 
Krõmps oli küll koll mis koll, aga üle kõige kartis 
ta Une-Matit. Sageli ei saanud ta suurest hirmust 
üksinda kapis uinuda. Seevastu Kasperiga ühes  
voodis oli tunduvalt turvalisem.  
Ja mis seal salata - Krõmpsule meeldis kohe väga 
sulgpehme ja sooja teki all uinuda. Kapis olid vaid 
riided ja nööbid.   
 

Ainult siis oli pahasti, kui Kasperi ema vahel öösel 
poja tuppa astus, et tekki kohendada või Kasperile 
pai teha. Siis pidi kapikoll end kiiresti üle voodi 
ääre veeretama ja veel nii, et prõntsugi ei kostaks. 
Seda oli iseäranis raske ellu viia, sest Krõmps oli 
üsna matsakas ja kandiline. Ta nägi välja nagu 
karvane kast, kel peenikesed käed ja suured 
jalalabad. Tema pea oli kehaks ja keha oli peaks, 
õigemini polnud seal mingit vahet, kus ta pea 
algas või kere lõppes, sest mis tähtsust on ühe 
kolli juures pea asukohal. Põiki üle ta kõhu, seal 
kus inimestel naba asus, torrutas Krõmpsul suu.   
 

Praegu oli Krõmpsul suu iseäranis torus, sest kui 
aus olla, siis ei teadnud ta mis asjad või kes need 
päkapikud on. Ta ei suutnud otsustada, kas neid 
peaks samamoodi kartma kui Une-Matit.  
Kuna ta ei tahtnud Kasperi ees lolliks jääda, siis 
püüdis ta ses segaduses omal kombel selgusele 
jõuda.  
„Kas nad kasse ka söövad?“ päris ta Kasperilt. 
„Kasse? Päkapikud?“ 
Kasper oli lausa solvunud, et Krõmps nii rumala 
küsimuse esitas. 

 „Loomulikult mitte! Nad on väikesed, ainult päka 
jagu pikad.“  
Samal ajal sirutas poiss oma palja sääre teki alt 
välja ja näitas oma päkale viibates, kui väikesed 
need päkapikud tegelikult on.  
„Ja nad ei söö kasse! Ega koeri! Nad ei söö üldsegi 
loomi. Nad toovad hoopis komme ja maiustusi 
lastele.“ 
„Kas need kommid on vanaks läinud, et nad neid 
teistega jagavad?“ usutles Krõmps kahtlevalt.   
„Ei!“  
Kasper oli päris-päris nördinud juba. Nii rumalat 
juttu polnud ta ammu kuulnud, vast ehk ainult 
mõnes vanaema vestud muinasloos.  
 

„Nad toovad täitsa UUSI komme ja nad panevad 
need aknalaule sussi sisse, et lastel oleks hommikul 
hea meel! Ja komme toovad nad sellepärast, et 
Jõuluvana palus neil seda teha!“ 
Kasperi hääl oli juba vali ja kile, tegelikult oli ta 
üpris pahane ning nutma puhkemas. Tema arvates 
oli lausa häbiväärne kahtlustada päkapikke 
mingites alatutes trikkides nagu näiteks vanade 
kommide poetamine sussi sisse.  
„Seda ma arvasingi,“ ohkas Krõmps.  
„See Jõuluvana on väga kahtlane tüüp. Tegelikult 
on ta kindlasti Une-Mati vend, kes oma kommidega 
lapsi meelitab.“         (järgneb lk 9) 

Kapikoll KRÕMPS, kes pole kunagi päkapikke 
näinud. “Kas nad kasse ka söövad?“ 
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Kasper ei jõudnud midagi öelda, sest kapikoll jätkas kohe 
hurjutamist.  
„Ma olen täiesti kindel, et samal ajal, kui väike armas 
kapikollike läheb üht kommi võtma, varitseb nurga taga Une-
Mati, kes siis kollile liivakotiga virutab. Seda võiski arvata! 
See on nende kahe salakaval plaan!“ 
Krõmps pistis oma pea või kere riidekapi ukse vahelt  välja ja 
vaatas kahtlustavalt kogu toa üle.  
„Ma oleks sinu asemel ikka õige ettevaatlik. Minu arvates on 
see väga kahtlane, et lastele niisama mitte millegi eest kommi 
tuuakse. Ükski normaalne olevus ei topi kommi sussi sisse, 
vaid sööb selle kohe ära!“  
Nüüdseks oli ka Krõmpsu hääl trotslikult valjemaks läinud: 
„Mina igatahes neid hulle kiskjaid päkapikke küll ootama ei 
jää!“  
Krõmps sulges ukse paraja mürtsuga. Mõnda aega kostus 
riidekapist vaid torisevat porinat, mis peagi asendus magaja 
rahuliku nohinaga.  
 

Kasper ohkas sõbra pahurdamise peale ja mõtles, et olgu selle 
Krõmpsuga kuidas on ja vahel on ta lausa tobedalt puupea, aga 
tema jääb küll päkapikke ootama. Kasper tõmbas teki lõuani ja 
hakkas unistama rohelistest draakonikommidest, mis poest 
ostetuna ei maitsenud pooltki nii nätsult kui hommikul sussi 
seest leituna. Ja veel lootis ta, et vähemalt täna öösel suudab 
ta magamist vaid teeselda ning seega saab salaja päkapikkude 
tegutsemisi jälgida.  
Kuid varsti nägi ka väsinud Kasper und, milles jagus 
küllaldaselt päkapikke, draakoneid ning nätsukomme. Ka 
suure liivakotiga Jõuluvana ei puudunud sealt. Jõuluvanal oli 
pikk-pikk valge habe ja vali torisev hääl, mis küsis:  
„Kas siin häid kapikolle ka on?“  

Loo kirjutas Elle Altmets

Väga  hirmuäratav UNE-MATI 
uneliivakoti ja kelluga.

Krõmpsu ja Une-Mati pildid joonistas 
Terje Talts

Värvilisi pilte saab näha ajalehe interneti 
versioonis

NKVD süütas leekkuulidega Tõnne 
talu. Raamatus ”Agoonia” on 
kirjutatud julgeoleku ülemuste 
”murest” kohalike elanike 
kaitsmisel. Nii see siis neil välja 
”kukkus”, nagu alati. 
 

Metsavennad tegid haagi ja läksid 
tuldud teed tagasi Teenusele. 
Haarangulised kogunesid Rumba 
jaama ja sõitsid tühjalt tagasi. 
15.oktoobril möödus lahingust 60 
aastat. 
2003 a. läksime Nelli Altmäega, 
kes oli üks neist kahe mehe 
matjast, Käntu metsa haudasid 
otsima. Pidime leidma männi, 
millesse oli lõigatud rist. Mets oli 
muutunud, mänd kadunud. Nii 
need mehed ongi seal – kaaslasteks 
metsamüha ja loomade sammud. 
Nii on lood meie tundmatutest 
sõduritest ja ristideta haudadest. 
 

Hillar Aiaots

vangistada Kastja külas viibinud 
metsavennad Lembit Mulk ja 
Grossberg. Kõigil metsavendadel 
oli kokkulepe peksule vastu pidada 
24 tundi. Nii peksti välja punkri 
asukoht. Punkri juurest lahkuti, 
kuid mitte kaugele. 
Vahimeeste püssipaugud teatasid 
haarangust. 
Puhkes lahing. Põgenikke jälitati 
läbi Looritsa ja Käntu metsade. 
A.Hatto on kirjeldanud seda 
lahingut. Lahingus said surma 
kaks meest.( Eduard Mulk ja Mart 
Soosalu). 
Metsavennad jõudsid Teenuse jõe 
äärde, kuhu sõjavägi polnud valvet 
seadnud. Jõe ületas ujudes 
“Täpu”(Olev Vähi, kes oli August 
Rei õepoeg) ja põgenikud jõudsid 
Tõnne talu juures teisele kaldale. 
Rumjantsev jõudis peremehele 
raha maksta ja paadi purustada. 
Kaldale jõudnud  NKVD-mehed 
jäid sedakorda pika ninaga.  

Relvastatud Võitluse Liidu 
Käntu lahing 15.oktoober 
1948.a.     
 
Peale Põrgupõhja lahingut ja 
Võidupüha tähistamist alustas 
RVL uue staabipunkri ehitamist 
Looritsa metsa (umbes 2 km 
kaugusele Vana-Vigalast). 
Juhtkond alustas samal ajal 
”akna” otsimist läände. Selleks 
taheti saata inimene, kes oli 
küllalt haritud ja kes valdas inglise 
keelt. Selleks osutus Udo Messner. 
Leiti inimesed, kes pidid saadiku 
üle mere viima. Kahjuks osutusid 
need NKVD-agentideks, mida ei 
teadnud RVLi juhtkond kuni 
lõpuni. Veoautoga sõideti randa. 
Autot saatsid mootorrattaga 
Rumjantsev ja Karell, kuid teele 
hüpanud kits katkestas selle 
saatekorteeži. Messner arreteeriti. 
Samal ajal õnnestus NKVD-l  



  

 

10  reklaam detsember 2008 

Elion pakub Vigala vallas kiiret ja 
kvaliteetset traadita Internetti 
 

Elionil on Raplamaal kokku 16 traadita Interneti 
tugijaama, mis tagavad kiire ja stabiilse Interneti 
püsiühenduse nendele Raplamaa elanikele, kelleni 
kaabel ei ulatu. Vigala vallas asuvad traadita 
Interneti tugijaamad Päärdu ja Läti külades. 
WiMAX tehnoloogial põhinev traadita Internet 
levib raadiolainete abil läbi õhtu, ulatudes 
tugijaamadest kuni 15 km raadiuses asuvatesse 
kodudesse.  
 

Elioni poolt pakutava WiMAX traadita Interneti 
oluline eelis on püsivalt hea ühenduskiirus. Kui 
alternatiivsete traadita Interneti teenuste puhul 
langeb ühenduskiirus täiendavate klientide 
lisandumisel, siis Elioni poolt pakutavat teenust see 
ei mõjuta ning ühendus on alati sama kvaliteetne. 
Elioni traadita Interneti kiireim allalaadimiskiirus 
on kuni 1 Mbit/s ning see võimaldab hõlpsasti kõiki 
peamisi toiminguid Internetis.  
 

Teenuse kasutamiseks on oluline, et tugijaama 
saateantenn oleks näha kohast, kuhu püsiühendus 
soovitakse luua, kuna kõikvõimalikud vaadet 
piiravad objektid ja pinnavormid takistavad ka 
raadiolainete levi.  Enne teenusega liitumist viib 
Elion kliendi juures läbi levimõõtmise ning kui levi 
tugevus vastab nõuetele, paigaldatakse kliendi koju 
vastuvõtuseade. 

Pensioni saab 
endiselt postkontorist 
 
1. veebruarist 2009 
lõpetab riik pensionide 
väljamaksmise post-
kontorites, kandes 
edaspidi pensioni 
pangakontole.  
 
Pangad pakuvad pensioni 
väljavõtmiseks erinevaid 
lahendusi, milleks on kas 
sularahaautomaatide või 
pangakontori teenuste 
kasutamine. Kuid SEB 
Pank pakub võimalust 
võtta ka edaspidi pension 
välja postkontoris.  
 
Koostöös Eesti Postiga 
maksab SEB Pank raha 
välja 250-s postkontoris 
tegutsevas Postipangas 
üle Eesti. Postipanga 
teenus on kättesaadav 

(juhul, kui konto on mõnes teises 
pangas või puudub hoopis), 
väljastatakse pangakaart, 
täidetakse avaldus pensioni 
kandmiseks kontole ning 
edastatakse see 
Sotsiaalkindlustusametile.  
 
Täiendavat konsultatsiooni saab 
postkontoris ja SEB kontoris või 
infotelefonil 66 55 100. 

ka väiksemates kohtades, kus 
alternatiivsed pangakanalid 
puuduvad. Kliendile on see 
mugav, lihtne ja turvaline –
postitöötaja maksab raha välja 
isikuttõendava dokumendi 
alusel, vajadusel ka klienti 
abistades.  
 
Pensioni saamiseks post-
kontorist avatakse pangakonto 
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Sõnum  NAISTELE 
 
Lp Rapla maakonna NAINE,  
kes Sa oled sündinud aastal 1953, 1958, 
1963, 1968, 1973 või 1978! 
 
SA Eesti Vähifond ja Eesti Haigekassa 
kutsuvad Sind veel käesoleval, 
s.o.2008.aastal, Rapla Maakonnahaigla 
naistenõuandlasse või Märjamaa Haigla 
naistekabinetti emakakaelavähi 
profülaktilisele uuringule: tegema PAP-
testi. 
Uuring on tasuta. 
 
Aasta lõpuni on jäänud vähe aega.  
Ära jää ootama kirjalikku kutsest, vaid 
registreeru ise ja kohe!  
Helista kella 9 – 14,  Raplas         48 90 738 
                                  Märjamaal   48 21 495 
 
Hooli endast ja oma tervisest! 

Maie Pervik
Naistearst

www.raplahaigla.ee   
(loe „TERVISE HOIDMINE“) 

Täpsemalt:http://sites.google.com/site/vvigalarahva
maja/sündmused 
 

LASTE JÕULUPIDU 
 

20.detsembril algusega 13.00 
 

OODATUD ON KÕIK VIGALA VALLA 
LAPSED! 

 
Külla tuleb lisaks Jõuluvanale ka Teatrike 
etendusega "KOLM SUURT SOOVI" 
Kodused lapsed saavad kätte oma kommisussid. 
Etendus  on kõigile TASUTA! 
 
 

NÄÄRIPIDU 
 

L: 27.detsembril kell:21.00 
 

Esinevad „Kiitsharakad“ ja „Topelt-Kiiks“ 
Keskööl üllatus 
Peolt lubas läbi astuda ka näärivana 
Tantsuks "RAIVO JA MEELIS" 
Pilet : 50.- 
 

Vana-Vigala Rahvamaja soovib kõigile 
ILUSAID JÕULE ja HEAD UUT AASTAT! 

Seoses ümberkorraldustega Keskkonna-
ministeeriumi haldusalas muutuvad alates 1. 
detsembrist 2008 piirkondlike metsan-duse 
spetsialistide tööpiirkonnad ja 
vastuvõtuajad. 
 

Märjamaa ja Vigala valla piirkondliku 
metsanduse spetsialisti Peeter Paunmaa
(telefon 5344 8701) vastuvõtt: 
Esmaspäev - Raplamaa Keskkonnateenistus 
(Rapla Tallinna mnt 14 tuba 329) 
Teisipäev - (üle nädala) Valgu või Sipa kontor 
kell 9.00– 14.00 
Reede - Märjamaa Vallavalitsus kell 9.00 – 15.00 
Detsembrikuu vastuvõtt Sipas - 2., 16., 30. dets ja 
Valgus - 9., 23. detsember.  
 

Raplamaa keskkonnateenistus on avatud: E – N 
8.00-17.00, R 8.00-15.45, lõuna 12.00-12.45 
Telefonid 484 1179, 484 1180 
 

Metsateatise võib saata Raplamaa keskkonna-
teenistusele ka posti teel (Tallinna mnt 14 pk 5 
79513 Rapla), elektrooniliselt digitaalall-
kirjastatult (kkt@rapla.envir.ee) või esitada e-
teatisena X-tee kaudu). Metsateatise vormi leiab 
Raplamaa keskkonnateenistuse kodulehelt: 
www.envir.ee/raplamaa Tegevusvaldkonnad →

Metsandus → Metsateatise vorm 
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Vigala Sõnumid, Kivi-Vigala küla,  Tel 489 4770, GSM 5615 9260 
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 
Toimetajal on õigus redigeerida avaldamiseks saadetud artikleid. 

SÜNNIPÄEVALAPSED 
 

DETSEMBER 
 

Elfride Attik 82 
Helvi Mander 75 
Eevi Palmiste 70 
Urve Kangur 65 
Mihkel Paiba 65 

 
Sul soovin palju õnne ma 

ja sulle teised soovivad. 

Sul käidud juba oma rada, 

oled jätnud märke maha. 

Meie südames sa oled 

kus ka iganes sa pole! 
 

Palju õnne! 

Alu Rahvaõpistu (Keskkooli 1a, Rapla) pakub 
2008/2009 õppeaastal võimaluse osaleda 
järgmistel kursustel: 
 
1. Maaturism „Raplamaa haridus- ja kultuurilugu“  

40 h  - detsember 2008 kuni mai 2009  
2. Omakultuurilised põhiväärtused – pererituaalid 

ja tähtpäevade tähistamine 40 h - õppejõud 
Viljandi Kultuuriakadeemiast ja Tallinna 
Ülikoolist – veebruar 2009 kuni aprill 2009 

3. Õmblemine – individuaalplaani järgi 
4. Koduaia kujundamine 40 h – märts kuni mai 

2009, lektor Tallinnast 
5. Asutuse, pere genealoogia (sugupuu) 40 h –

november 2008 kuni jaanuar 2009 
6. Keskkond ja säästev areng 40 h – september 

2008 kuni mai 2009 
 
Tööalane koolitus: 

1. Raamatupidamine ja asjaajamine 120 h –
november kuni detsember 2008 

2. Põetaja-hooldaja 50 h – november 2008 kuni 
jaanuar 2009 

3. Lapsehoidja 200 h – märts kuni mai 2009 
 
Informatsioon T – R 10.00-16.00 telefonidel 485 
6438 ja 5374 7905 

Uus ilmakodanik 
 
 

Jaan Kukk 
 

 

Müüa pakitud 
 

TURBABRIKETT 
PUIDUBRIKETT 

Küttepuud võrkkotis, 30 cm, 
lepp. 

 
Kohalevedu tasuta 

Tel. 514 9745 

Martin ja Maris! 
 

Õnnitleme Teid pisipoja 
Madis Johannese sünni puhul! 

Frisbee klubi FreeFlyers

Meie hulgast lahkunud 
 

Vilma Ertla 

Eufrosine Pesti 
 


