
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Vigala valla ajaleht  

 
Nr. 2 (88)  Märts 2008 TASUTA 
ju 

Vigala Sõnumid 
Kes sõbrapäeval sõbrale padjaga ei viruta, on järgmisel aastal sõbrata. 

(Uus vanasõna Vana-Vigala Põhikooli tõlgenduses)

Fotol: Vana-Vigala põhikooli sõbraöö möllus said nii õpilased  õpetajaid kui 
õpetajad õpilasi sõbralikult klobida.

Peale kõiki toredaid elamusi sai 
lõpuks tondijutuhirmuga maga-
ma heita ja kummituslikku 
klaverimängu ootama jääda. 
Hommikul sõime võileibu ja 

Sõbrapäev ja sõbraöö 
Vana-Vigala Põhikoolis 
 

14.veebruaril tähistas Vana-
Vigala Põhikool sõbrapäeva. 
Koolipäeval pidi iga klass 
esitama omavalmistatud suure 
südame. Oli nii pisikesi kui ka 
suuri südameid, kõige suurem 
süda oli 8.klassil, natuke väiksem 
üheksandikel. Avatud oli ka 
“Sõbrapäeva postkontor”, mille 
tarvis iga klass omale kaartide 
kasti oli valmistanud.  
Kui koolipäev lõppes, algas 
sõbraöö. See tähendas, et kõik 
lapsed said peale tunde 
koolimajja jääda ning seal 
sõbralikult õhtut veeta.  
Algul õpiti koolitükid ära ja siis 
läks sõbramölluks: mängiti koos 
erinevaid ringmänge, peeti maha 
üks kõva padjasõda, vaadati koos 
filme, räägiti õudusjutte, tehti 
pandilunastamismängu, mõeldi 
välja näidend Vigala ajaloo kohta 
ning kõige lõpuks tehti suur 
kaisuloomade kokkutulek. Viima-
stest tehti ka ühine grupipilt. 

moosisaiu, jõime sooja teed ning 
uus koolipäev võis jälle uniselt 
kuid rõõmsalt alata! 
 

Liis Einling ja Meeli Pappe
Vana-Vigala Põhikooli 8.klass

Kes arvab, et noil 
karvastel elukatel 
kõrvaloleval pildil 
pole hinge, eksib 
rängalt. Sõbra-

päeva öösel 
kogunesid mitmed 

kaisuloomad 
Vana-Vigala 

mõisa, et salaja 
suur pehme 

sõbrakallipall 
moodustada. 

Kas tead kus Sinu 
kaisuloom oma 
sõbraöö veetis?

 



  

 

2  fakte / sotsiaalteated märts 2008 

Arve ja fakte Vigala valla rahvastikust 
 
01.01.2008 seisuga elas Vigala vallas rahvastikuregistri 
andmeil 1540 inimest. Meeste ja naiste arv oli peaaegu 
võrdne – 772 naist ja 768 meest. 
2007.a. sündis Vigala valda 16 last (10 tüdrukut ja 6 
poissi); suri 26 elanikku (11 naist ja 15 meest) 
Eelmisel aastal tuli Vigala valda juurde 47 inimest, 
neist 5 saabus väljaspool Eestit. Rõõmu teeb, et 
saabujate hulgas oli ka 9 eelkooliealist last, kes 
loodetavasti edaspidi meie kasinaid koolilaste ridu 
täiendavad.  
Kuigi rahvasuu ütleb, et “Vigalas pole viga midagi”, 
leidis mullu elamiseks parema paiga 53 inimest, neist 1 
välismaale. 
Seega on vall elanikearvu vähenemise põhjuseks nii 
väljaränne kui ka vähene sündide arv. 
 
2008.a. jooksul on Vigala vallas sündinud üks laps. 
Toonela teele on lahkunud kaks inimest. 
Päris huvitavad tendentsid on käesoleva aastaga 
kujunenud rahvastiku rändes – lisandunud on 13 
elanikku – neist 3 välismaalt; lahkunud 6 elanikku (1 
välismaale). 
Tänavuse aasta 1. märtsi seisuga elab Vigala vallas 
1547 inimest (+7 võrreldes 01.jaanuari seisuga), kelle 
vanuselist koosseisu kajastab järgmine tabel:  
 

Vanusegrupp Arv % 
1. Pensioniealised (üle 60 a.) 344 22 
2. Tööealised (18-60 a.) 907 59 
3. Kooliealised (7-18 a.) 220 14 
4. Eelkooliealised (kuni 7 a.) 76 5 
Kokku 1547 100 

 

Külade kaupa oli elanike arv  2008.a. 
alguse seisuga  järgmine: 

  Mehi Naisi Kokku 
1. Araste   9   9   18 
2. Avaste   5   3     8 
3. Jädivere 18 22   40 
4. Kausi 10  8   18 
5. Kesu   9 11   20 
6. Kivi-Vigala 143 151 294 
7. Kojastu   8 12   20 
8. Konnapere   8   6   14 
9. Kurevere   18 21   39 
10.Leibre 27 18   45 
11.Läti 31 24   55 
12.Manni  9  4   13 
13.Naravere 40 34   74 
14.Oese 23 17   40 
15.Ojapere  8  5   13 
16.Palase  6  8   14 
17.Paljasmaa 13 10   23 
18.Pallika  8  9   17 
19.Päärdu 41 51   92 
20.Rääski 10 12   22 
21.Sääla 31 26   57 
22.Tiduvere 24 30   54 
23.Tõnumaa 18 17   35 
24.Vaguja 12 14   26 
25.Vana-Vigala  187  192 379 
26.Vanamõisa 26 27   53 
27.Vängla 25 30   55 
     Kokku   768  772  1540 
 

Ülevaate koostas Sirje Aiaots
Registripidaja

Tähelepanu lapsevanemad! 
 

Nii nagu eelmisel aastal, on ka 
sel aastal Vigala valla eelarves 
üsna palju toetusi ja soodustusi 
lastele. 
Sünnitoetuse suurus 2008. 
aastal on 6000 krooni. 
Eelkooliealistele lastele on 
sünnipäevakingituseks Juku 
mänguasjade kaupluse 
kinkekaart 500 krooni väärtuses, 
millele palume järele tulla 
Vigala Vallavalitsusse. Koolitee 
alustamise puhul on Vigala valla 
koolide esimese klassi lastele 
ranitsatoetus 3000 krooni.  
Eelpool nimetatud toetuste 
puhul kehtib nõue, et mõlemad 
lapsevanemad on registreeritud 
Vigala valla elanikeregistris. 
Juhul kui Vigala vallas on 
registreeritud ainult ühe 
lapsevanema elukoht, siis on  
 

toetuse määr 50% väiksem. 
 

Endiselt kompenseeritakse 
avalduse ja ostukviitungi alusel 
laste prilliklaaside maksumus. 
 

Koolilõuna toiduraha makstakse 
gümnaasiumi õpilastele 20 krooni 
koolipäevas. Kutsekooli õpilastele 
makstava täiendava toiduraha
suurus on 7.70 krooni koolipäeva 
eest. 
 

Gümnaasiumi õpilaste 
transpordikulud hüvitatakse 
bussipiletite alusel summas kuni 
500 krooni kuus. Bussipiletid 
esitada Vigala Vallavalitsusele 
kord kuus 15-ndaks kuupäevaks. 
 

Täpsem info toetuste taotlemise 
kohta Vigala valla kodulehe-
küljel. 

Ilme Roosi 
Sotsiaaltöö spetsialist

 

Laagrituusikud! 
 
Suvisel koolivaheajal saavad 
kümme Vigala valla last 
sportlikult aega veeta 
Valgemetsa Noortelaagris 
Põlvamaal. 
 
Laagrituusik maksab 596 krooni 
ja vahetus kestab 9 päeva 02. -
 10. juuli 2008.a.  
 
Lasterikastel ja 
vähekindlustatud peredel on 
võimalus taotleda tuusiku osalist 
või täielikku kompenseerimist. 
 
Tuusikute soovist palun teatada 
kirjaliku avaldusega Vigala 
Vallavalitsusele hiljemalt 
15. aprilliks. 
 
Täpsem info telefonil 489 4777  
Ilme Roosi 



  

 

3 märts 2008 aukodanik / vabariigi aastapäev 

Vigala valla aukodanikud 
 
Juba kolmandat aastat on 
Vabariigi aastapäeva tähistamise 
raames üle antud Vigala valla 
aukodaniku tiitel, millega kaasneb 
meene sepistatud adra näol. Sel 
aastal pälvisid aukodaniku 
nimetuse hr Jakob Sinikas ja 
maailmameister Gerd Kanter.  
 

Gerd Kanter, kes on pigem eesti 
kodanik kui konkreetse kohaga 
seotud inimene (on ju nii Pärnu-
Jaagupi, Pärnu linn kui Tiduvere 
küla teda “omaks poisiks” 
pidanud), on siiski Vigala nime 
üsna sageli positiivses valguses 
esile toonud. Mis seal salata, 
vähemalt tema vanemad elavad 
siin Vigala vallas ja eks nii langeb 
osa au ja kuulsust meilegi.  
Lisaks suurepärastele spordi-
tulemustele paistab Gerd silma ka 
arukuse, tahtejõu ja sihikindluse 
poolest. Ei kujuta vist keegi ette, et 
Gerd võiks “värnikut teha” s.t tühje 
sõnu loopida, kollase ajakirjanduse 

esilehekülgedel figureerida, jne. 
Pühendunud jäägitult spordile, on 
Gerd eeskujuks paljudele eesti  
noortele.  
Isegi minu mitte eriti sportlikul 
tütrel on riiulil oma koha leidnud 
spordipäeval Gerdilt saadud 
autogramm. “Tore, sõbralik 
inimene on,” iseloomustab ta 
maailmameistrit 
 

Jakob Sinikas torkab igal pool 
oma härrasmehelikkuse ja 
asjalikkusega silma.  
Mäletan oma esimest kohtumist 
Jakobiga, kus ta mind, verivärsket 
vallatöötajat, väikese šokolaadiga 
üllatas ja valla puhkpilli orkestri 
muredest ning rõõmudest rääkima 
hakkas. Tänu Jakobi pühendunud 
tööle ongi Vigala puhkpilliorkester 
siiani vastu pidanud. Nii mõnigi 
kord on tunne, et “sinikas” 
tähendabki mingit pilli orkestris, 
niivõrd kokku kasvanud on need 
kaks sõna – sinikas ja puhkpill. 
Teine meeldejääv kohtumine 
Jakobiga toimus valla isetegemis-  

päeval, kui tantsuplats oli just 
hõrenenud ja mina rumalast peast 
üle saali astuma hakkasin. Nii kui 
esimesed sammud tegin, olin 
hoogsalt tantsupoognaid keerutava 
härra ja proua Sinikasele jalgu 
jäänud ning totaalse kokkupõrke 
korraldanud. End kirudes ja häbist 
maa alla vajuda tahtes piidlesin 
silmanurgast aga  tükk aega veel, 
kuidas särav tantsupaar platsi 
valitses. Kadedaks tegi. 
Tuleb välja, et nii mõnigi praegune 
täiskasvanud vallaelanik on oma 
peotantsu oskused just Jakobi käe 
all omandanud.  
Ka on Jakob alati vastu tulnud 
ning aidanud valla kultuuriüritusi 
korraldada, olgu siis puhkpilli 
juhendamise või puude istutamise 
näol. 
 
Värsketele aukodanikele tegude ja 
tulemuste rohkeid aastaid 
soovides! 

Kultuurikomisjoni nimel 
Elle Altmets

Vabariigi 90. aastapäev 
 
22. veebruaril tähistati Vigala 
vallas Eesti Vabariigi 90. 
aastapäeva Vana-Vigala 
rahvamajas suure ühispeoga. 
Õhtut juhatas sisse Vigala 
Meeskvintett oma imeilusate
lauludega. Seejärel tervitasid 
kohale tulnuid vallavanem Priit 
Kärsna ja volikogu esimees Enn 
Roosi. Tänati tublimaid ja 
silmapaistvamaid Vigala valla 
tegemistega seotud inimesi ja 
asutusi. 
Aasta teoks peeti Põrgupõhja 
punkri asukoha taastamist ja 
sinna mälestusmärgi panekut. 
Tänukirja said sel puhul 
metsavendluse ajaloo uurija ja 
tundja Aino Lepp Kilingi-Nõmmelt, 
Hans ja Sulev Hatto Vigalast ning 
Põrgupõhja retke korraldamise 
eest Toomas Tõnisson Raplast. 
Samuti said valla tänukirja 
Kaitseliidu Vigala rühma pealik 
Heino Aosaar ja Enn Roosi, 
noorkotkaste Rapla maleva pealik 
Jaan Kukk ja kodutütarde Vigala 
rühma vanem Kaie Kensap-Kukk. 

Tänati ka tublisid ettevõtteid –
Eravalduse AS, OÜ S.S.Vigala 
Puu, Vigala Latte OÜ, Vigala 
Piimatööstus OÜ, ASV Auto OÜ, 
Märjamaa Tarbijate Ühistu, OÜ 
Lepiku Lihatööstus ning tubli 
põllumeest ja isa Raul Thombergi. 
Tänusõnadele järgnes laste 
kontsert. Aitäh tublidele lauljatele-
tantsijatele. Eriline tänu Teile 
juhendajad – Krista Tõldmaker, 
Silja Käär, Ilona Noor, Kristine 
Niit ja Aili Soonberg. Lapsed ja 
juhendajad said peale esinemist 
maitsta sünnipäevatorti.  
Ja siis saabus peole sellel aastal 
Vigala valla aukodanikuks valitud 
Jakob Sinikas. Talle anti üle 
aukodaniku meene - sepistatud 
ader paekivist alusel. Kahjuks ei 
saanud kohale tulla teine valitud 
aukodanik – Gerd Kanter. Tema 
ader jääb ootama sobivat hetke 
õnnitlemiseks.  
Seejärel teritati mõistust 
viktoriiniga. Võitjaks osutus 
laudkond „Laigulised” (Jaan Kuke 
ja Kaie Kensap-Kuke laudkond), 
kes eksis vaid ühe vastusega. 
Targad tegijad need laigulised! 
Peolistele mängis tantsuks 

ansambel Boomer Olustverest. 
Tantsu vaheaegadel astusid üles 
meie omad taidlejad 
„Kiitsharakate” naisrühm ja uuesti 
kokkutulnud segarühm Krista 
Tõldmakri juhendamisel. 
„Topeltkiiks” Astra Põlma 
juhendamisel etendas katkendit 
A.Kivirähi „Kalevipojast” ja 
„Sõbra-Vägi” Hannes Sassi 
juhendamisel katkendi A.Liivese 
komöödiast „Need kauged ajad”. 
Tore, et meie väikeses vallas on nii 
palju taidlejaid ja kõik tahavad 
esineda! Seepärast lükkuski ühine 
tordisöömine üle südaöö. 
Vabandan nende ees, kes ei 
jõudnud torti ära oodata. Proovime 
end järgmisel korral parandada ja 
alustame pidu tordisöömisega. 
Pidu ansambli saatel kestis 
varaste hommikutundideni. Õige 
rõõmsa üllatuse tegi meile 
ilmataat, kes lasi maha sadada 
paksul lumel, nii, et sai veel 
lumesõdagi peetud.  
Tänan korraldajaid ja loomulikult 
ka rohkearvulist publikut. 
 

Heli Lints
Kultuurikomisjoni esimees



  

 

4  koolitegemised märts 2008 

Sõbranädal  
 

11.-15. veebruar tähistati meie 
koolis traditsiooniliselt 
sõbranädalat. Terve nädala 
kandsid õpetajad ja õpilased 
enda küljes märki, mis seostuks 
sõbrapäevaga.  
Igal päeval toimus midagi: 
Esmaspäev – terve kool kogunes 
võimlasse ja toimusid 
mitmesugused võistlused (kes on 
kõige pikem, lühem, kellel kõige 
pikemad juuksed jms) kogu 
tegevus toimus aja peale. 
Teisipäev – iga klassi 3 õpilast ja 
3 õpetajat said sedelid “Kallista!” 
ja kõik, kes silti lugesid pidid 
neid kallistama. 
Kolmapäev – kinnitati seljale 
suur paberist süda, kuhu teised 
said sinu kohta ainult head 
kirjutada. 
Neljapäev – Valmistas iga klass 
ja õpetajad koogi või tordi, mis 
pärast näitust loosiga omavahel 
ära jagati. 
Reede -  viimasel päeval oli meil 
sõbradisko, diskoriteks meie oma 
kooli 8.klassi poisid dj Maku ja 
dj Tibu. 
Sõbranädalal oldi sõbralikud 
teiste vastu ja saadeti ka kaarte 
sõpradele. 

Geitlin Sildoja 9. klass

nii esinejad kui pealtvaatajad.  
Aitäh toreda kava kokkupaneku ja 
laste juhendamise eest õp. Aili 
Altmets, Eda Soosaar, Ede Rukki, 
Aili Soonberg, Kristine Niit. Ja aitäh 
toreda esinemise eest meie kooli 
õpilastele! 

Ilona Noor
Kivi- Vigala PK huvijuht

Sõbrakuu Kivi-Vigala 
Põhikoolis 
 

Eks veebruar ole ju teadagi 
tore kuu, millesse mahub 
mitmeid huvitavaid tähtpäevi. 
Alustasime 5. veebruaril 
vastla-päeva tä1histamisega, 
mis sel aastal küll ilma 
lumeta oli, aga ei takistanud 
kooliperet võimlas nii 
“lumesõda” pidamast kui 
“lumes” hullamast. Lisaks veel 
erinevad võistkondlikud 
teatevõistlused ning muud 
ettevõtmised. Väsitav 
sportimine päädis 
traditsioonilise hernesupi, 
vastlakukli ja sooja teega. 
Eesti vabariigi 90. sünnipäeva 
tähistasime väärikalt nagu 
ühele sellises eas riigile 
kohane. Kogu koolipere oli 
rohkem või vähem rahvuslikes 
värvides ja riietes ning toimus
viktoriin “Kas tunned 
Eestimaad?”. Tippsündmuseks 
kujunes 45-minutiline 
kontsert-aktus, kuhu nii laulu, 
tantsu kui sõnalist esitust 
jätkus. Sel aastal esinesid 
aktusel ka külalised Kivi-
Vigala lasteaiast, kelle sooja ja 
siira aplausi üle rõõmustasid.  

Eesti Vabariigi 90. sünnipäevale pühendatud kontsert Kivi-Vigala põhikoolis

Viktoriiniülesandeid “Kas tunned Eestimaad?” lahendavad: 
Andrin Veiand, Ranar Sildoja, Kristina Muhu, Perje Paukku, Kert Kukk ja 

Silver Lubaso 5. klassist 



  

 

5 märts 2008 tähtpäev / teated 

Viru Säru ja Võru folkloorifestival) 
kui ka tantsupidudel. Ka oleme 
viinud Vigala rahvakultuuri ja 
nime auga piiri taha - Saksamaale 
Bitburgi folkloorifestivalile, 
Soome-Eesti tantsupeole Helsingis 
ja ka Jakobsdati. 
Harakatel on oma kodulehekülg 
(www.zone.ee/arakad/), kust võib 
meie tegemistest lugeda ja pilte 
vaadata. Viimasel ajal oli lehekülg 
küll pisut soiku jäänud, sest 
tegijal oli ülikooli lõpetamine 
käsil, kuid nüüd lubab Anneli jälle 
ihu ja hingega asja juures olla.  
Kiitsharakate sünnipäeva tähista-
miseks on Vana-Vigala raamatu-
kokku üles pandud fotonäitus -
hetked meie tegemistest.  
Tahame tänada kõiki-kõiki 
toredaid inimesi, kes on meie 
tegemiste vastu huvi tundnud ja 
meid ka materiaalselt toetanud.. 
 
„Kiitsharakad“ Anneli Ülemaante 

ja Astra Põlma

mudilastest täiskasvanuteni. Oma 
eesmärgiks peame eeskätt Vigala 
kihelkonna ning Lääne-Eesti 
tantsude, laulude, mängude, 
viiside, kommete ja käsitöö kogu-
mist, talletamist ja tutvustamist. 
Selleks korraldame laagreid, 
töötube, näitusi, ühistantsimisi ja 
–mängimisi ning ka esinemisi.  
1995.a aprillis tähistati naisrühma 
10.aastapäeva. Esimese esinemise-
ga said tol korral maha tulevase 
segarühma kaks vaprat paari. 
Segarühm tegutses hea mitu 
aastat, kuni olude sunnil laiali 
lendas. Tänaseks on jälle 
segarühm südame- ja hingega 
tantsude juures. Tublid kuus 
tantsupaari on kodust suutnud 
kaks korda nädalas välja tulla, et 
proovi teha. Esimene ülesastumine 
toimus neil juba Vabariigi 
aastapäevapeol. 
Vigala „Kiitsharakate“ nimi on 
tuntud nii Eesti suurematel 
folklooriüritustel (nagu Baltica, 

Kuus aastat folklooriseltsina! 
 

Kui kogu Eesti oma vabariigi 
sünnipäeva peab, on ka pisikese 
Vigala valla rahvakultuuri 
sõpradel pidu. Nimelt on 
Folklooriselts Kiitsharakad loodud 
samuti 24. veebruaril ehkki  aasta 
oli siis 2002. Kuna „Kiitsharakate“ 
tegevuses on mitmeid aastaarvulisi 
tähtpäevi, tasuks need sünnipäeva 
valguses üle vaadata ja põhjen-
dada, miks nood olulised on. 
1985.a. sügisest alustas Vana-
Vigalas tegevust naisrühm. Rühma 
loomise idee elluviijaks oli Merike 
Hints. Rühm on tegutsenud 
järjepidevana siiani ja juhendaja-
teks on olnud veel Helmi Hiibus, 
Enni Loide ja muidugi Krista 
Tõldmaker, kelle käe all siiani 
samme seatakse ja rahvakultuuri-
pisikut levitatakse.  
Aastast 1996 sai rühma nimeks 
„Kiits(har)akad“ Miks just selline? 
Kiitsharakas on teada tuntud 
linnukese Vigala keelne hüüdnimi. 
Kiitsharakale meeldib ennast 
ehtida ja ta armastab loomulikult 
ka kädistada. Nii ka meie naised ja 
lapsed. Tullakse  kokku ning 
esimese ettevõtmisena lahatakse 
läbi kõik uudised. Ja mis ehtimisse 
puutub, siis on Vigala rahvariided 
Eestis ühed ilusamad. Kaunid 
punaste lintidega kabimütsid 
paistavad kaugelt silma isegi 
tantsupeo suurte masside hulgas. 
24.veebruaril 2002. aastal loodigi 
Vigala folklooriselts
“Kiitsharakad”. Selts on siiani 
Raplamaal ainus registreeritud 
folkloorirühmitus. Aeg on nii 
kiiresti lennanud, et viiendat seltsi 
sünnipäeva keegi ei märganudki 
ning kuueski möödus viuhti -
justkui oleks harakas kädinal 
metsa lennanud.   
Selts koondab endas tantsu-, laulu-
ja pillimänguhuvilisi inimesi 

vähemalt 4,0; kel on saavutusi 
mõnel erialal. 
Taotluse juurde tuleb esitada:  
õppeasutuse poolt kinnitatud koopia 
õpinguraamatust või tunnistusest, 
koolist saadud iseloomustus; 
taotluse esitaja kontaktandmed 
 
http://www.vigala.ee/teave/docs/opil
asstipendium.pdf 

maksumaksjate registris, olles 
kantud sinna vähemalt aasta enne 
esitamist, või kelle uurimistöö pakub 
huvi vallale.  
Stipendiumi määramisel arvesta-
takse järgmist: kelle uurimistöö 
pakub huvi vallale; kelle keskmine 
hinne viimasel õppeaastal on põhi-
kooli astmes vähemalt 4,5 ning 
keskkooli ja ametikooli astmes 

Algab õpilasstipendiumite 
taotluste vastuvõtt 
 
Kuni 15. aprillini võtab vallavalitsus 
vastu avaldusi õpilasstipendiumi 
saamiseks. Stipendiumi võib 
taotleda üld- ja kutseharidust 
omandavale isikule, kes ise või kelle 
vanematest/ hooldajatest vähemalt 
üks on valla elanike või taotluse  

Kiitsharakad 2007.a. Baltical Estonia Kontsertsaalis, mis oli
folklooriürituse pealavaks
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Hirvepargis, mis lõppes sama 
lauluga. Oli ju Hirvepargis 
toimunu osaks selle aja rahvusliku 
ärkamise protsessist. 
Selleks päevaks oli rahvamajja 
üles pandud ka raamatunäitus „90 
aastat Eesti Vabariiki“, kus 
konverentsist osavõtjad said 
kirjandust uudistada-vaadata ja 
lugemiseks ka kaasa võtta. 
Osalejate hinnang oli – kiitus 
kõigile esinejatele! 

Mai Sipelgas

 õpilane Mari-Triin Viirsalu rääkis 
Jaan Teemandist, mehest, kelle 
juured  on Vigala-mailt. 
Ettekannete vahepeal aga näitas 
õpetaja Harry Kivi videoklippe 
meie oma valla asutuste tänapäeva 
töödest ja tegemistest. Konverentsi 
ilmestas veel kaunis isamaaline 
viiulimuusika viiuldaja Priit 
Bernhardti esituses. 
Konverents lõppes ühislauluga 
„Kungla rahvas“ meenutamaks 
1987 aasta kõnekoosolekut 

Iseolemise tahe  
 

Vabariigi 90. sünnipäeva üritusele 
Kivi-Vigala rahvamajja kogunes 
22. veebruaril rohkelt huvilisi. 
Teoks sai ajalooteemaline 
konverents „Iseolemise tahe“. 
Konverentsi avas tervitussõnadega 
vallavanem Priit Kärsna, 
mõtiskledes ka sõnapaaril 
„iseolemise tahe“ - on ju eestlased 
ikka ja alati püüdnud  ja tahtnud 
iseseisvust, iseolemist. Järgnes 
Kivi-Vigala Põhikooli 9. klassi 
tütarlaste luulepõimik 
isamaateemalistest luuletustest. 
Põhiettekandeid oli kaks: „Eesti 
iseseisvuse lätted“ esinejaks 
Tallinna Ülikooli õppejõud Halliki 
Uibu ja „Teine Eesti“ esineja Vana-
Vigala Tehnika- ja Teeninduskooli 
vanemõpetaja Ene Raud. Mõlemad 
ettekanded olid väga huvitavad ja 
kaasahaaravad, hoides kohalolijaid 
erksalt kuulamas ja kaasa 
mõtlemas. Mõlemast põhikoolist 
osalesid konverentsil 9. klasside 
õpilased. Väga tublilt astusid üles 
ka noored esinejad; Erika Plamus 
Kivi-Vigala Põhikooli 9. klassist 
tegi ülevaate Jüri Vilmsist ja 
Vana-Vigala Põhikooli 8-klassi 

Konverentsil esinejad: vasakul  Harri Kivi, keskel pr. Halliki Uibo ja paremal 
äärmine pr. Ene Raud 

Lisaks Kaitseliidule teeb 
Naiskodukaitse koostööd ka teiste 
asutustega: Päästeamet, Politsei, 
"Erna" selts, Kodanikukaitse selts, 
kohalike omavalitsused jne.  
Üle aasta toimub üleriigiline 
Naiskodukaitse spordilaager, lisaks 
väiksemad kohapealsed laagrid. 
Osaletakse Kaitseliidu suve-
päevadel, Võidupüha paraadil, 
laske- ja muudel spordivõistlustel. 
Populaarseks on kujunenud üsnagi 
raske ja eneseületamist nõudev 
võistlus Naiskodukaitse Koormus-
matk. Meestega võrdselt on 
Naiskodukaitse võistkonnad 
rassinud ka "Eel-Ernal", "Erna" 
retkel, Põrgupõhja retkel, "Sookollil" 
ja lugematul arvul muudelgi 
võistlustel.  
Loomulikult tähistatakse Vabariigi 
aastapäeva ja Võidupüha.  

Ootan huvilisi, et Vigalas ja 
Vigala ümbruses taasluua 
Naiskodukaitse tegevus. 
 
Ülevaate koostas Kaie Kensap-Kukk, 
kaie.kensap@mail.ee, tel 5349 0007. 

seisavad hea, et informatsioon 
Naiskodukaitsest oleks kättesaadav 
inimestele ka väljastpoolt organisat-
siooni ja et oleks tagatud 
organistatsiooni liikmeskonna kasv.  
Sõdurikodu. See on koht, kus sõdur 
saab lõõgastuda ja tunda end vabalt 
- osta head-paremat, lugeda ajalehte 
jne. Hetkel kasutatakse peamiselt 
ajutisi sõdurikodusid suurõppustel -
nn. liikuv sõdurikodu.  
Formeerimine. Suurematel 
õppustel ja reservõppekogunemistel 
on vaja teha kohale tulnud 
tsiviilisikutest nö täisvarustuses 
sõjamehed - see ongi formeerimine.  
Kodutütarde juht. Paljud nais-
kodukaitsjad tegutsevad Kaitseliidu 
noorteorganisatsiooni Kodutütred 
juures juhtidena.  
Lisaks erialasele väljaõppele saavad 
naiskodukaitsjad oma ülesannete 
paremaks täitmiseks veel täiendavat 
õpet. Näiteks topograafia, 
orienteerumise, relva-, rivi-, 
organisatsiooniõppe, ellujäämise ja 
lisaks veel kõikvõimalikud 
sõdurioskused. 

Mis või kes on 
Naiskodukaitse 

Refereeritud kodulehelt
 www.naiskodukaitse.ee

 

Naiskodukaitse tegevus on väga 
mitmekesine ja ringkonniti erinev, 
sõltudes kohapealsest vajadusest 
ning potentsiaalist. Naiskodukaitse 
üheks ülesandeks on toetada 
Kaitseliidu tegevust. Et seda hästi 
teha, on Naiskodukaitse liikmed 
jagunenud vastavalt väljaõppele 
väiksematesse rühmadesse. 
Praegusel hetkel tegutsevad 
naiskodukaitsjad järgmistel 
erialadel: 
Side/staap. Kõikidel Kaitseliidu 
õppustel on vaja pädevaid sidemehi -
staabitöötajaid, kes tagaksid 
informatsiooni pideva liikumise ja 
hoiaksid kontrolli all paberi-
majandust.  
Meditsiin. Esmaabi tagavat 
personali vajatakse igal õppusel,  
laskepäeval, laagris ja võistlusel. 
Toitlustamine. Läbi aegade on 
toitlustamine olnud üheks. 
Propaganda. Selle rühma inimesed 
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Kivi-Vigala Põhikool liitus 
internetipõhise infosüsteemi e-
kooliga. 
Lisaks tavapärastele tegevustele 
on Kivi-Vigala Põhikool nüüdseks 
liitunud ka e-kooliga. Liitudes e-
kooliga tekib lastevanematel 
võimalus interneti teel pidevalt 
näha oma lapse õpitulemusi ja 
vaadata koduste tööde nimekirja. 
Sama võimalus on ka õpilasel 
endal. Näiteks haigestumise 
korral saab inetrnetist vaadata, 
mis teemat tunnis arutati ja mis 
järgmiseks korraks õppida jäi.  
Praegu on süsteem alles 
katsetamisjärgus: klassijuhatajad-
aineõpetajad jagavad selgitusi 
õpilastele, samas õppides ka ise. 
Selleks, et lapsevanem saaks e-
kooliga liituda, tuleb internetis 
külastada vastavat kodu-
lehekülge: www.ekool.ee ja täita 
liitumisankeet. 
Täpsema info saamiseks võib 
pöörduda õpilase klassijuhataja 
poole või ekooli administraatori 
Kristiine Niit poole. 

Ajalugu õpetab ja õpilasi juhendas 
õp. Ede Rukki. 
Nüüdseks on teada ka 
geograafiaolümpiaadi tulemused, 
kus jällegi 8.klassi tüdrukud 
esinesid tublilt. Sandra Soosaar 5.-
6.koht ja Aileen Kreuz 10.-11.koht. 
Samuti tubli 10. koha saavutas 
7.kl õpilane Piia Laan. Tema 
klassikaaslased Karolin Niit ja 
Katre Amann nii 
märkimisväärseid kohti ei saanud, 
kuid kooli esindamise eest 
kiidusõnad neilegi. 9.kl osalesid 
samal olümpiaadil Sille Jõendi ja 
Marin Laan.  Geograafiat õpetab ja 
õpilasi juhendas õp. Marko Kreuz. 
Kohe-kohe on lõppemas III 
veerand. Viimane võimalus end 
kokku võtta, pingutada ja püüelda 
paremate hinnete poole, et 
tunnistusega saaksid rahule jääda 
nii õpilane ise, õpetaja ja 
lapsevanemad. 

Kristine Niit
Kivi-Vigala Põhikooli 
direktori kohusetäitja

Õpilaste osalemisest 
aineolümpiaadidel 
 
Kuna juba kaks veerandit on koolis 
uusi teadmisi saadud, siis 
tavaliselt kolmandal õppeveerandil 
tuleb neid hakata proovile panema. 
Nii toimuski 08. veebruaril 
maakonna bioloogiaolümpiaad. 
Osa võtsid sellest Piia Laan, 
Karolin Niit ja Katre Amann 
7.klassist, Sandra Soosaar ja 
Aileen Kreuz 8.kl ning Marin 
Laan, Sille Jõendi, Eerika Plamus 
ja Mari Andreller 9.klassist. 
Õpilased olid tublid, said juurde 
uut infot ja kogemusi. Neid õpilasi 
juhendasid õp. Marko Kreuz ja 
Tiina Kalda. 
Nädal hiljem toimus ajaloo-
olümpiaad. Igati rõõmustav oli 
meie kooli õpilase Sandra Soosaare 
tulemus, kes 8.klasside arvestuses 
sai maakonnas I koha. Kooli 
esindasid samal olümpiaadil veel 
Janette Liitmäe ja Liis Siimar 6.kl 
ja Eerika Plamus 9. klassist.   

tantsumaraton@hot.ee ja 
registreerimisel on vaja teatada oma 
nimi, vanus ja elukoht. 
Eelregistreerimine lõpeb 10. aprillil. 
  
Lõppvõistlus: 12. aprillil Rapla 
Kultuurikeskuses. 
7-12aastastele noortele kell 12-17 
(lastevanematele tasuta!) 
13-18aastastele noortele kell 18-23 
 
Toimuvad ka boonusvoorud 
Raplamaa erinevates rahvamajades. 
Boonusvooru ei pea läbima, et saada 
lõppvõistlusele! Boonusvoorud 
korraldatakse selleks, et noored 
saaksid võita soodusflaiereid ning 
saaksid aimu sellest, mis toimub 
lõppvõistlusel. Boonusvoorule ei pea 
end registreerima. Tule lihtsalt 
kohale.  
Boonusvoorud: 
7. märts 2008 – Hageri rahvamajas 
29. märts 2008 – Järvakandi 
rahvamajas 
5. aprill 2008 – Juuru rahvamajas 
Osalustasu on 50.- (nii võistlejatele 
kui pealtvaatajatele). 
 
Loe kõigest lähemalt 
Tantsumaraton-disko kodukalt 
http://tantsumaraton-
disko.onepagefree.com/ 

 

 

Tantsuvõistlus noortele 
 
Tantsumaraton-disko on eelkõige 
pühendatud rahvusvahelisele 
tantsupäevale, 29. aprillile. 
Võistlusel saab võistelda 
individuaalselt näidates oma 
tantsuoskust erinevate muusika-
stiilide järgi. Tantsitakse nagu 
diskol, kõik koos tantsupõrandal. 
Žürii käib ringi ja hindab võistlejate 
tantsuoskust. Eelvoorust saab edasi 
poolfinaali, poolfinaalist finaali ning 
finaalist valib žürii Tantsutibi ja 
Tantsukuti 2008. Tantsumaratoni 
sponsorid on välja pannud mitmeid 
auhindu, mida jagatakse voorude 
vahel võistlejatele ja võitjatele.  
Kuna lõppvõistluse eelvoorus saab 
osaleda ainult 40 noort, siis 
registreerimine lõppvõistlusele algab 
1. märtsil. Kes ees, see mees. 
Registreerida saab e-posti aadressile: 

Mõningaid kevad-suviseid 
ettevõtmisi Vigala vallas 
 

Vigala valla isetegemise-päev 
toimub 25. aprillil algusega 
kell 19.36 Vana-Vigala TTK-s. 
Selle aasta teema on 
"Saatanad ja inglid”. 
Registreerida 14.aprilliks 
Astrale või Helile. Ootame 
rohket osavõttu! 
 

14-15 märts Raplamaa 
kooliteatrite festival Vana-
Vigala TTK-s 
21. juuni Vigala valla 
suvepidu Vana-Vigala 
laululaval 
03. august "Pärimuse pärlid" 
Vana-Vigalas 
09. august Vigala valla 
spordipäev 
16. august Poti laat 
 

Tulemas on ka Vigala külade 
kokkutulek Kivi-Vigalas, 
mille toimumisaeg jääb 
tõenäoliselt juuli kuusse. 
Täpsem info avaldatakse 
edaspidi.  
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keskmiselt 30%, lisaks 
kehtestati uus toetuse liik –
töötamistoetus.  
Puudega tööealise inimese 
toetust makstakse alates 16. 
eluaastast kuni 
vanaduspensioniikka 
jõudmiseni. 2008. aastal on see 
keskmise puude korral 260 
krooni, raske puude korral 560 
krooni ja sügava puude korral 
840 krooni kuus. 
Töötavale puudega inimesele 
makstakse puudest tulenevate ja 
töötamisega seotud kulutuste 
olemasolul töötamistoetust kuni 
4000 krooni kolme kalendriaasta 
kohta. 
 

1. aprillist 2008 jõustuvad 
riikliku pensionikindlustuse 
seaduse muudatused, mis 
suurendavad pensioni baasosa 
osakaalu ja muudavad 
pensionide indekseerimise korda. 
 

1. oktoobrist 2008 hakatakse 
tööealistele puuetega 
inimestele toetust arvutama 
uutel alustel: lisakulude põhjal 
on suurem toetus nendel, kelle 
puue toob kaasa suuremaid 
kulutusi puudest tingitud 
takistuste ületamiseks. 
 

Ülevaate koostas
Ilme Roosi 

Sotsiaaltöö spetsialist

peretoetusi, millele lapsel või 
perel on õigus – lapsetoetus, 
lapsehooldustasu, koolitoetus, 
vanemahüvitis jms. 
 

Riik hakkas maksma elatisabi 
elatist taotlevale vanemale.
Elatisabi on riigi poolt makstav 
lühiajaline toetus lapsele, kelle 
vanem ei täida ülalpidamis-
kohustust. Riik toetab elatise 
taotlejat elatisabiga 90 päeva 
ulatuses, päevamäär on 50 
krooni. Elatisabi  maksimaalne 
summa on 4500 krooni.  
Elatisabi makstakse vanemale, 
kes taotleb kohtult elatise välja-
mõistmist (mitte selle suuruse 
muutmist) ja kelle kasuks on 
tehtud esialgne kohtulahend –
kohtumäärus. Kuna üks seaduse 
eesmärk on ärgitada vanemaid 
elatisevaidluse puhul kohtusse 
pöörduma, siis ei reguleeri 
elatisabi seadus neid 
juhtumeid, mille puhul kohus 
on juba varem elatise välja 
mõistnud. Kui elatis on varem 
välja mõistetud ja teine vanem 
jätkuvalt eirab lapse ülalpidamis-
kohustust, siis tuleb vanemal 
pöörduda kohtutäituri poole. 
 

Tõusid puuetega inimeste 
sotsiaaltoetused. Tööealistel 
inimestel tõusid toetused 

SOTSIAALTEATED 
 

1. jaanuarist 2008 jõustunud 
seadusemuudatused: 
 

Vanemahüvitise maksmise 
perioodi pikendati 14 kuult 18 
kuuni. Uue seaduse järgi 
pikendati vanemahüvitise 
maksmist uutele taotlejatele ja 
neile vanematele, kellel 
vanemahüvitise saamise õigus 
kehtis seisuga 1. jaanuar 2008. 
Last hooldavale vanemale 
hüvitatakse nüüd 100% eelmise 
kalendriaasta keskmisest 
töötasust 575 päeva jooksul. 
Mittetöötavale vanemale hüvitise 
maksmist pikendati 14 kuult 18 
kuuni. 
 

Tõusis isapuhkuse hüvitis. 
Töötaval isal on õigus saada 
kümme tööpäeva isapuhkust 
juhul, kui ema on rasedus- ja 
sünnituspuhkusel või kahe kuu 
jooksul pärast lapse sündi. 
Puhkuse eest makstakse isale 
tema keskmist palka, kuid mitte 
rohkem kui kolmekordset Eesti 
keskmist brutopalka. 
 

Eestkostel ja perekonnas 
hooldamisel oleva lapse 
toetus tõusis 1500 kroonilt 3000 
kroonini. Eestkostel ja 
perekonnas hooldamisel olevatele 
lastele makstakse ka kõiki teisi 

kuulusid: Villem Voogel, Ahto 
Reilent, Andrus Grüner, Margus 
Kont, Tarmo Kalbus, Riho Enni, 
Rain Enni, Roomet Priimägi. 
Parimaks Vigala mängijaks 
valiti Mikus Veltson.  
Lisaks rändkarikatele jagati 
sellel aastal välja ka sepistatud 
autasud, mis olid konkursikorras 
valmistaud Vana-Vigala TTK 
sepaeriala õpilaste poolt. 
Turniiri lõpetas tantsuõhtu 
ansambliga „Raivo ja Meelis“ 
ning uusimaid võrkpallimängu 
tehnikaid tutvustas Grigori 
Vassiljevitš Eunuhhin alias 
Hannes Sassi. 

Astra Põlma

spordiklubi „Alem“ naiskonnast. 
Meeskondadest said esikoha ja 
turniiril enim punkte kogunud 
meeskonna tiitli Vigala mehed, 
teiseks tuli Kaiu ja kolmandaks 
Tallinna SK „Alem“. Parimaks 
meesmängijaks valiti Kaarel 
Tammaru Kaiust.  
Turniiri parimaks noormängijaks 
tunnistati Ants Vanker. 
Kivi -Vigala naiskonnas 
mängisid: Anu Otti, Ave Vaarma, 
Anu Aro, Katrina Suurkask, 
Mari-Liis Kalmus, Eleny Aalde, 
Mare Pedosk, parimaks selle 
võistkonna mängijaks tunnistati 
Urve Veimann.  
Võidukasse Vigala meeskonda 
 

Vigala võrkpalliturniir 2008 
 

9. veebruaril toimus Vana-
Vigalas juba traditsiooniks 
kujunenud  Vigala võrkpalli-
turniir.  
Kokku osales turniiril 16 
võistkonda üle Eesti - 9 
naiskonda ja 7 meeskonda. 
Meestest jäi kahjuks tulemata 
Kullamaa meeskond, kes alati 
sellel turniiril osalenud on. 
Naiste arvestuses tulid võitjateks 
ja rändkarika omanikeks 
Tallinna Spordiklubi „Tempo“, 
teiseks Spordiklubi „Alem„ Türilt 
ja kolmandaks tuli Kullamaa 
naiskond.  
Parimaks naismängijaks 
tunnistati Aune Rahnik  
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 Raplamaa I kandlepäev 
 

Folgiklubi Kandlekoda Margit 
Kuhi eestvõttel kutsus 9.veebruaril 
Hagudi huvikeskusesse kokku 
kõik, kes Raplamaal mängivad 
väikekannelt, rahvakannelt, 
kromaatilist kannelt või hiiu 
kannelt, et ühiselt pilli mängida. 
Vana-Vigala põhikoolist osalesid 
Meeli Pappe, Liis Einling, Gretelis 
Liländer, Anni Vitsberg, Tuuli 
Roosi, Triinu Ülemaante, Liina 
Otti kui juba “staažikad” 
kandlemängijad ning uutest 
üritajatest Jarko-Jael Jõessar, 
Kristiina Põlma, Tiina Põlma, 
Adeele Zagurski ja Annika Otti. 
Osalejaid oli ka Kivi-Vigalast. 
Lisaks ühisele pillimängimisele 
toimusid õpitoad, kus meid 
õpetasid Pille Karras, Maarja Sarv, 
Terje Kaur ja Margit Kuhi. 
Vahepeal saime Koidu Archipovi 
käe alla küünlaid kaunistada. 
Toitlustajaks olid Hagudi kooli 
kokad. Päeva lõpus esinesid kõik 
soovijad kontserdil ning koos 
tantsisime labajalavalssi Aivar 
Araku kandlemängu saatel. Iga 
osaleja sai mälestuseks kaasa 
õlakoti, millel kena päevakohane 
logo – kandlepuu.  
Meie kandlepäevaliste muljed on 
enamjaolt positiivsed: Hea oli 
õppida teisi lugusid. Hea söök oli.  

Toredad inimesed! Meeli Hea oli 
see, et sain uued lood selgeks. Uute 
õpetajatega saime tuttavaks. 
Esinemisel läks hästi. Ilus 
koolimaja oli, suur lava ja saal. 
Palju huvilisi. Liis Hea oli, et sai 
ühe uue loo selgeks. Huvitav oli. 
Keegi ei keelanud koolimaja peal 
ringi vaadata. Kook ja kohv oli hea! 
Gretelis Saime koos kannelt 
mängida. Lahe oli. Sain uusi 
lugusid õppida. Anni 

Hea oli see, et sai pilli mängida. 
Tuuli Hea seltskond. Väga hea 
kook oli. Palju aega oli. Häid 
lugusid kuulsin. Triinu Kõik oli 
tore. Eriti hea oli, et süüa sai, 
vabal ajal ka. Palju rahvast oli. 
Liina  
On põhjust arvata, et Raplamaa II 
kandlepäev toimub juba käesoleva 
aasta sügisel ning sedapuhku 
Vana-Vigalas.  

Krista Tõldmaker

Kandlemängu harjutamine

LÄTI RAHVAMUUSIKA 
SUURKUJU KAEMAS 
 

31. jaanuaril astus Pärnu 
kontserdimaja kammersaalis Eesti 
Kontserdi etnosarjas üles Valdis 
Muktupavels, kes on tohutult 
kaasa aidanud läti rahvamuusikas 
kasutatavate instrumentide 
mängutraditsioonide taas-
avastamisele ja sulandumisele 
praegusaja muusikaellu.  
Olles Läti ülikooli 
etnomusikoloogia professor, on ta 
esinenud loengutega teistes 
ülikoolides ning õpetanud läti 
traditsioonilist muusikat 
meistriklassides mitmetes Euroopa 
riikides ja Põhja-Ameerikas.  
Vana-Vigala põhikooli pärimus-
muusikaansamblil oli õnn ja 
võimalus tema kontserti külastada 
Kõlasid iidsed laulud 
mütoloogilistel ainetel, samuti 
 

pulma ja lähiminevikust pärinevad 
laulud. Kuulda ja näha sai läti 
kannelt koklet, torupilli, 
ülemhelivilet ja parmupilli. 
Lauludele andsid huvitava 
lisanüansi meditatiivsed 
kandlesoolod ja ülemhelilaulu 
elemendid. Meeleolu loomisele ja 
sisu mõistmisele aitasid kaasa 
kõrvalolevale ekraanile kuvatud 
pildid Kuramaast ja Latgalest ning  
ajaloolistelt gravüüridelt, 
eestikeelsed pealkirjad ning 
ingliskeelsed värsiread. 
Tantsulugudest olid nii mõnedki 
meile juba tuttavad Muktupavelsi 
duubelplaadilt. Nüüd oli võimalus 
näha, kuidas ta mängib. See lisas 
veelgi huvi meie lõunanaabri 
lummava mängutehnika vastu. 
Kõige rohkem meeldisid tempokad 
lood, erinevate pillide kasutamine 
ning see, et publik sai ise kaasa  

laulda. Väga armsaks osutus 
esineja püüdlikkus pisut ka eesti 
keeles kõneleda. 
Minu kartus, et noored 
pärimusmuusikud saavad sel 
kontserdil igavust tunda, oli 
üleliigne. Sümpaatne lätlane 
tõestas, et ta suudab üksinda 
paeluda saalitäit rahvast oma 
vaiksel, oskuslikul ja läbimõeldud 
moel. Miks ka mitte – kunagi võib 
ka keegi meie neidudest 
korraldada soolokontserdi – algul 
kitsamas ringis ning edaspidi, 
julgust kogudes, ka juba 
nõudlikuma publiku ees. Mina jään 
igal juhul ootama… 
 
Kontserti tutvustava voldiku ning 
oma ja kontserdikaaslaste muljete 
põhjal üles kirjutanud  

Krista Tõldmaker.
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Vigala Vallavalitsuses 
 

20.02.2008 istungil otsustati: 
- tagastada ühele õigustatud 
subjektile õigusvastaselt 
võõrandatud maa 

- lubada ostueesõigusega erastada 
maad kolmel taotlejal 

- määrata Tõnumaa külas Rahva-
maja maaüksusel asuva hoonete 
teenindusmaa suuruseks 5840m2 

- moodustada Pallika külas Tiidu 
katastriüksus suurusega 27,59 
ha 

- moodustada Läti külas Lätimaa 
katastriüksus suurusega 33,73 
ha 

- kehtestada arvestusliku kulu 
maksumuseks õhe õpilase kohta 
Vigala valla põhikoolides 2008.a. 
17074 krooni 

- kehtestada Vigala valla 
lasteaedades arvestusliku kulu 
maksumuseks ühe lapse kohta 
alljärgnevalt: Kivi-Vigala 
lasteaias 41607 krooni ja Vana-
Vigala lasteaias 51644 krooni 

- kinnitada Kivi-Vigala Põhikooli 
direktori kohusetäitjaks Kristine 
Niit 

- võõrandada otsustuskorras Kivi-
Vigala Põhikoolile kuuluv buss 
Volvo lahti B10M-60 reg nr 
844AOJ 

- eraldada abivahendi- ja 
ravimitoetust ühele taotlejale 
665 krooni, puudega inimeste 
toetust seitsmele taotlejale 5329 
krooni ning küttetoetust ühele 
taotlejale1000 krooni 

- määrata Vigala Vallavalitsuses 
isikuandmete kaitse eest 
vastutavaks isikuks 
registripidaja Sirje Aiaots 

- arutusel oli 2008.aasta valla 
eelarveprojekt, mis otsustati 
suunata volikogule 
kinnitamiseks. 

 

Vigala Vallavolikogus 
 

27.12.2007 istungil otsustati: 
- maksta gümnaasiumi õpilastele 
transpordi kulude katteks kuni
500 krooni kuus 

- maksta volikogu liikmetele 
volikogu istungile sõiduks ja 
volikogu ülesannete täitmiseks 
isikliku auto kasutamise eest 
kuni 3 kr/km 

- määrata vallavalitsuse liikmetele   
hüvituse suuruseks valla-
valitsuse tööst osavõtu eest 150 
krooni istungi eest ning maksta 
istungile sõiduks ja 
vallavalitsuse ülesannete 
täitmiseks isikliku auto 
kasutamise eest kuni 3 kr/km 

- valida revisjonikomisjoni 
esimeheks Toivo Averin 

- kinnitada revisjonikomisjon 
koosseisus Toivo Averin, Heino 
Üürike ja Jaan Viska  

- anda nõusoleku maa 
riigiomandisse jätmiseks 

- määrata sihtotstarbed viiele 
maaüksusele 

- kustutada vaba põllumajandus-
maa kasutusvaldusse andmise 
nimekirjast üks taotleja 

- taotleda munitsipaalomandisse 
järgmiste munitsipaalomandis 
olevate hoonete ja rajatiste 
alused ja teenindavad maad: 
Vana-Vigala näljamüüri alune 
maa, Vana-Vigala mõisa 
kalmistu piirdemüüri alune maa, 

VIGALA VALLAVALITSUSE AMETNIKE 
2008.AASTA PUHKUSE AJAKAVA 

 
Ametniku nimi Puhkuse aeg  

 
1. Vallavanem Priit Kärsna 25.04 - 02.05; 30.06 - 02.08.2008 
2. Vallasekretär Helja Kaarits 05.05 - 18.05; 02.06 - 13.06; 02.07- 
 20.07.2008 
3. Pearaamatupidaja Anette Kuusik 07.04 -20.04; 14.07 -27.07; 11.08- 
 21.08.2008 
4. Maakorraldaja Katrin Kalmus 05.05 – 11.05; 25.06 – 27.06; 14.07 –  
 27.07; 25.08 – 07.09.2008 
5. Majand.ja kesk.sp Risto Konnapere 07.04 – 20.04; 04.08 – 24.08; 08.12 – 
 17.12.2008 
6. Sotsiaaltööspetsialist Ilme Roosi 01.07 – 31.07; 18.08 – 01.09.2008 
7. Registripidaja Sirje Aiaots 31.03 – 04.04; 21.07. – 19.08.2008 
8.Raamatupidaja Helvi Tondi 12.05-25.05; 09.06 -15.06; 01.07- 
 13.07;15.-21.09; 08.10 -11.10.2008 

 
NB! Vallasekretäri puhkuse ajal ei saa vallas teha notariaal-
toiminguid s.t kinnitada allkirja õigsust ja tõestada volikirja. 
Vajadusel pöörduda notari poole.  

Detailplaneeringu 
kehtestamine 
 
Vigala Vallavolikogu 
28.02.2008 otsusega nr 28 
kehtestati Vigala vallas 
Tõnumaa külas asuva Ülovi 
kinnistu (katastritunnus 
88401:003:0055) 
detailplaneering. 

-  Vana-Vigala mõisa kabeli alune 
maa, Vana-Vigala mõisa keldri 
alune maa, Vana-Vigala 
bussijaama alune maa, Kurevere 
külas asuva Kurevere lao alune 
maa, Naravere külas asuva Kopli 
elamu alune maa ja Tõnumaa 
külas asuva Vigala Rahvamaja 
alune maa 

- võtta peremeheta varana arvele 
asfaltplats Kivi-Vigala töökodade 
territooriumil Kivi-Vigala külas, 
mille viimane teadaolev omanik 
oli Vigala Osanikeühistu 

- omistada Vigala valla 
aukodaniku nimetus Gerd 
Kanterile ja Jakob Sinikasele 

- kinnitada Vanamõisa ja 
Tõnumaa küla külavanemaks 
Malle Kivi 

 

28.02.2008 istungil otsustati: 
- kinnitada Vigala valla 2008.a. 
eelarve 

- kehtestada pedagoogide palga-
määrad 

- kinnitada vallavalitsuse 
teenistujate koosseis 

- kinnitada vallavalitsuse 
teenistujate palgamäärad 

- määrata vallavanema töötasuks 
18000 krooni  

- anda nõusoleku kahe maaüksuse 
maa riigiomandisse jätmiseks 

- määrata sihtotstarbed viiele 
maaüksusele 

- kehtestada Ülovi kinnistu 
detailplaneering Tõnumaa külas 
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Teade!  
 

Ettevõtja, kes omab registreeringut majandustegevuse 
registris, peab igal aastal hiljemalt 15. aprilliks (alates 
15. jaanuarist) esitama kinnituse registreeringu õigsuse 
kohta! 
1. mail peatatakse registreeringud, mille õigsus ei ole 
kinnitatud! 
 

Äriregistris registreeritud ettevõtjal on võimalus 
registreeringu õigsust kinnitada elektrooniliselt!  
 

Ettevõtja esindusõigust omav isik tuvastatakse 
Äriregistri andmete alusel sisenemisel portaali X-tee 
teenused ettevõtjale kaudu.  
Aadressil: https://portaal.riik.ee/x/eit/ 
 

Kui sisenemine on õnnestunud, siis tuleb valida teenus -
Sisenemine majandustegevuse registrisse ettevõtja 
kasutajana! 
 
Ettevõtjaportaali kasutusjuhendiga saab tutvuda 
aadressil: http://x-tee.riik.ee/juhend/ 
 

FIE-na tegutseval ettevõtjal on võimalik taotlusi esitada 
kodanikuportaali kaudu! 
Aadressil: https://portaal.riik.ee/x/kodanik/ 

 
Meie hulgast lahkunud 

 
Aino Sirak 

Suure Nädala 
jumalateenistused: 
 

Pühapäeval, 16. märtsil kl 11.00 
palmipuudepüha armulauaga 
jumalateenistus käärkambris. 
 

Neljapäeval, 20. märtsil kl 17.00 
Suure Neljapäeva ehk armulaua 
seadmise püha armulauaga 
jumalateenistus käärkambris. 
 

Reedel, 21. märtsil kl 11.00 Suure 
Reede liturgiline jumalateenistus 
kirikus. 
 

Pühapäeval, 23. märtsil kl 11.00 
Ülestõusmispüha armulauaga 
jumalateenistus kirikus. Kaasa 
teenib koguduse koor ja Vigala 
puhkpill. 
 

Jumalateenistused igal 
pühapäeval kl 11.00, 
pühapäevakool pühapäeviti kl 
16.00 kogudusemajas, koguduse 
koori proov esmaspäeviti kl 17.00 
kogudusemajas. 

Ootame huvilisi  
 

Raplamaa Õpilasmaleva (RÕM)  
Teabepäevale 

esmaspäeval 17. märtsil kell 12.00 – 15.00 
Rapla Maavalitsuse maja II korruse saalis 

 

Teabepäev on kõigile tasuta 
Päevakorras: 
- Maakonna malevategevuse hetkeolukord 
- RÕM-i visioon 
- Praktilisi nõuandeid - kuidas luua malevarühma 
- Külalisesineja – kauaaegne ja tegutsev malevaveteran 
- Laagrikasvatajate koolituse tutvustamine 
 
Laagrikasvatajate koolitus toimub  
25.-26. märtsil kell 10.00 – 18.00  
Rapla Maavalitsuse maja II korruse saalis.  
 

2-päevase koolituse tasu – 200.- krooni 
Vajalik ka 8 tundi esmaabi – 450.- krooni  
 

Lisainfot ja eelregistreerimine toimub aadressil – 
heinopall@hot.ee 

S.S.Vigala Puu OÜ 
 

Pakub tööd 
viimistlustsehhi 
töölistele. 
 

Töö sobib nii meestele 
kui naistele. 
 

Tel. 5665 8013; 
528 3176 või 482 5544 
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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 

Märtsikuu sünnipäevalapsed 
 
Tatjana Jermakova 84 
Leida Rahe 84 
Linda Keller 83 
Leida Koplimaa 83 
Mihhail Kõostik 83 
Siina Õismaa 82 
Uljam Kuusla 75 
Maime Kroll 65 
Mati Torri 65 
Anne Üürike 60 
Lembit Atka 60 

 
 

On vahest küll kahju, 
kuid tunneme ikka, 
et küpsemalt elu on 
suurem ja rikkam. 

 
Hing eal ei või öelda, 

et kunagi enam 
ei tuleks veel miskit, 
mis senisest kenam. 

 
Sest rõõmud ei lõpe 
ja ennast ei peida, 

on targal ja kogenul 
lihtsam neid leida! 

 
Palju õnne! 

SELTSING „VIGALA KÜLADE 
ÜMARLAUD“ 

 

annab teada, et seltsingu koosolek toimub: 
 

12.märtsil  kell 16.30 
 

KIVI -VIGALA  RAHVAMAJAS 
 

PÄEVAKORRAS: 
- kohtumine Põhja Regionaalse Maanteeameti ja 

Rapla Teede esindajatega 
- teehoolduse põhimõtete tutvustamine 
- teehooldusega seotud probleemide osas info 

vahetamine ja ettepanekute tegemine 
- külavanemate koolitus 
- bussipaviljonide projektist 
 

Oodatud on kõik huvilised! 

Uus vallakodanik 
 

Mariel Rannik 

 


