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Vigala Sõnumid 
QUE VADIS EESTI VABARIIK 90? 

kritiseerivamaks, ustavamaks. Pole 
varem riik oma riikluse eest nii palju 
hoolt kandnud ja iseennast kiita 
lasknud, kui nüüd. 
 

Mida siis on kaasa toonud viimane 
juubeliaasta. Viimase aja trendiks 
võib pidada kahte uue ajastu
märksõna – prügi ja isikuandmed. 
 

Igal väiksemal koosviibimisel, 
sünnipäevadest rääkimata, jõuab 
lõpuks vestlus prügini. Kuhu ja mida 
ja kuidas sorteerima peab. 
Kahjatsema paneb, et inimesed ei 
märganud varem, kui võimekad nad 
on. Pean silmas sodi tekitamise 
ülivõimekust. Nüüd reageeritakse 
nii,  nagu käiks seda neile  keegi 

Eesti ajalugu 90.  
Faktivabalt.  
 
Terve Eesti riik tähistab käesoleval 
aastal vabariigi 90. sünnipäeva. 
Iseenesest tore ja suurejooneline 
ettevõtmine. Iga omavalitsus on 
saanud vabatahtlik-kohutuslikus 
korras korraldada pidulikke üritusi 
s.h konverentse tähistamaks 
juubelit. Iseenesest kena 
ettevõtmine, kuid meil on üle 200 
omavalitsuse, kus nüüd järjepanu 
konverentse peetakse. Ma ei saa aru, 
mida nad seal ÜRO-s veel teevad, 
laata? 
Mõneti jääb sellest mulje nagu 
üritaks riik mahendada eelmise 
aasta Aljoša-vempu, et inimesed 
muutuksid vabariigi suhtes 
mahedamaks, vähem 

kolmas isik tekitamas. Eks see kõik 
ole ikka meie endi praht, mis nüüd 
pinnuks silmas.  
Inimesed kurdavad, miks neile 
sellest varem teada ei antud, miks ei 
selgitata, jne. Süüdistused on täiesti 
õigeid, sest ühele eluviisile 
kannapööret teha, on keeruline. 
Sealsamas hämmastab, et ka varem 
on räägitud ja palutud inimestel 
prahti sorteerida, pole ju keegi 
keelanud ravimeid, patareisid, 
paberit, jne olmeprügist eraldada; 
taara on ikka poodi tagasi läinud; 
klaaskonteinereid on juba pikemat 
aega siin-seal leidunud, nüüd on 
lisandunud vaid pakend. Pole ju 
keeruline?  

Järg lk 2

Vaade Pilkuse rabale 2008.a südatalvel. Foto: erakogu.



  

 

2  arvamus veebruar 2008 

Algus lk 1. 
 
Nii kaua kui kortermajade juures 
pole biojäätmete konteinerid, tuleb 
see olmeprügisse visata ja kõik. 
Kindla peale ei tasuks prügi 
sorteerimisega üle pingutada. Kõike 
saab loogiliselt ja mõistusega võtta.  
Kui ma sõidan Tallinnas 
ühistranspordiga nagu prügikotti 
surutud sodi ja äkki lisandub bussi 
üks lehkav imeline, siis ma mõtlen, 
et see ei sobi sinna. Sama on ka 
prügiga, kui see haiseb ja võib teised 
ära määrida, läheb tavaprügisse, 
kui on enam-vähem puhas pakend, 
pakendiprügisse. Edasi kasutage 
juba oma fantaasiat, kuidas endale 
ja lastele selgitada prügi 
sorteerimise põhimõtteid. Lõpetada 
tuleks ka see tähenärimine prügi 
ümber, oluline on, et me natukenegi 
enam ümbritsevale keskkonnale 
tähelepanu pööraksime, võib olla 
jääb siis mõnigi  vihmamets alles.  
 
Teine sümbol – isikuandmed on 
tagajalgadele ajanud isegi suuremad 
päevalehed. Kas ja kuidas tohib 
õnnitlusi avaldada?, kellest ja kui 
palju tohib lehes kirjutada?, kui 
suur peab olema avalikkuse huvi, et 
mõnest isikust temalt luba 
küsimata kirjutada, sest nagu 
headki ei tohiks? Kas peale Vändra 
Aveli siis üldse oleks kellestki 
rääkida?  
Ka on vallavalitsusse konkreetselt 
teatatud, et minu sünnipäeva ei tohi 
lehes avaldada! Aga palun! Keda see 
nii väga üldse huvitab. Need kes on 
lähedased ja sõbrad, teavad seda 
nagu nii, vähemalt peaksid teadma, 
kas teate?  
Tavalise lehelugejana ei lähe mulle 
absoluutselt korda kas Matsil on 
täna või eile sünnipäev või kui vana 
ta on. Meil kõigil on ju mingi aeg 
sünnipäev, mis saladus see ikka on! 
Jälle reageeritakse üle nii seaduste 
tegemiste ja nende täitmistega.  
Lehe toimetajana ütlen, kuni minu 
kinniminekuni avaldan Vigala 
Sõnumites sünnipäevalaste 
õnnitlusi vana kombe kohaselt – 60., 
65., 70., 75. juubeli ja alates 80. - … 
iga aasta puhul. Kellele ei meeldi, 
see teatagu valda või laseb ära 
õnnitleda, kaebab kohtusse ning 
mind pannakse vangi või 
määratakse trahv kaela. 
Loomulikult kasutaks ma juhust ja 
kirjutaksin sellest inimesest   

artikligi ning mulle saaks veel paar 
aastat kroonuleiba juurde määrata. 
Tegelikult ei arva, et inimesed nüüd 
nii hulluks lähevad, pigem on see 
vaid ekstreemne näide. Ning 
pidevalt peljata, mis nüüd saab, kas 
tohib või mitte, ei tule samuti kõne 
alla, sest õnnitlemine iseenesest on 
ju kena! 
 
Neilt põletavatelt teemadelt tahtsin 
edasi minna kahe järgneva raamatu 
kui sümbolite juurde.  
Esiteks Eesti Vabariik 90, mida 
reklaamitakse kui “… uut ajaloolist 
teatmeteost. …Raamatus on 344 
lehekülge, üle 600 foto ja kaardi ning 
nimeregistris on 1626 isikut, kes 
kõik on meie elu mõjutanud ja 
kujundanud. … Raamat pakub uusi 
ja seni vähetuntud vaatenurki meie 
ajaloo ja Eesti arenguga seotud 
võtmeisikute kohta läbi üheksa 
aastakümne.”. 
Kõlab intrigeerivalt? Kõlabki. Edasi 
võib internetis tutvuda raamatu 
teatud lehekülgedega nt lk 311 
kirjeldatakse Eesti arenguga seotud 
võtmeisikut Carmen Kassi 
saavutust. “21. oktoobril valiti 
Carmen Kass New Yorgis ajakirja 
Vogue tseremoonial aasta 
moeauhindade modelliks. Paide 
koolitüdruk … tee viis ta Pariisi, kus 
Kass tõusis esimodelliks, jne.” 
(http://www.ene.ee/x8ev90.php?view
=311). 
See on üks näide meie riigi 
ajaloolistest võtmeisikutest 
(supermodell) ja mõõdupuudest 
(ajakirja Vogue esikaas)!. Jah, ei ole 
see mingi teadussündmus ega 
tehnika või erialaajakiri, nagu Eestis 
polekski olemas ühtki Engelbrechti, 
Ergmat, Lippmaad ning nende 
saavutusi.  
Mul on raamatu suhtes tekkinud 
täielik sümpaatia, sest loodan leida 
sealt ka esimese Kroonika ilmumise 
kuupäeva koos selgitusega ”sellest 
kuupäevast alates muutus enamus 
eestlaste elu- ning mõtteviis 
ühtlaselt kollaseks” - meie tegelik 
ajalooline pale. 
Teine raamat, mis mind köidab ja on 
hinnaklassiltki eelnevast odavam -
Andrus Kivirähk “Mees, kes 
teadis ussisõnu”. 
Võtsin selle käsile eelarvamusega, 
kes ikka suudab lugeda raamatut, 
mida on lausa eestlastele 
kohustuslikuks kirjanduseks 
soovitatud. Õnnetuseks ongi too nii 

omapärane ja hea, et võikski 
kohustuslik olla, kui see sõna 
iseenesest ei tekitaks eelarvamust. 
Autor irvitab raamatus nii eestlaste, 
eestluse kui iseenda ehk peategelase 
üle. Eestlaste ja üldse  
kaasajooksikute kummalise 
käitumise üle imestamine võtab nii 
valjult naerma kui tõmbab 
suunurgad nukraks, sest see on tõsi. 
Tappev tõde.  
Lugedes lõiku, kus noored eesti 
talupoisid õhkavad kurvalt, miks 
neilt küll mune maha ei lõigata, sest 
ka nemad tahaksid laulda nagu 
saksa kastreeritud mungad, on 
ääretult naljakas ja kurb üheaegselt. 
Sellised me eestlased olemegi –
valmis andmete kaitsmise ja 
euronõuete nimel iseendid 
kastreerima, sõltumata, et see valus 
ja enamasti ka tarbetu kui mitte 
ohtlik on. Kui palju me viimaste 
aastate või lausa sajandite jooksul 
endid kastreerinud oleme, sest ei 
oska või taha ise ajusid kasutada, 
lihtsam on teha teiste järgi?  
Kas tõesti peitub selle 
raamatukaante vahel kõikide 
väikerahvaste hääbumissaladus?  
Ma ei kujuta ette, kellele või mis 
keelde seda raamatut tõlkida saaks. 
Ehk teistele meiesarnastele 
väljasuremisohus olevatele. Arvan, 
et ka austraalia aborigeenid on 
käitunud sarnaselt – tahtes olla 
valge saksa sarnane, läinud kaasa 
nende mõttetustega ning ootamatult 
avastanud, et ohoh! mune enam 
polegi!, rahvusest ja iseolemisest 
rääkimata.  
 
Vaagides valikuid - kas 
sünnipäevaõnnitlused ajalehes ja 
türm või ülim andmete salastamine; 
kas kollane Eesti Ajalugu või 
Kivirähki ussisõnad, olen mina juba 
oma valiku  teinud.  
Head vabariigi aastapäeva! 
 

Elle Altmets 

NB! Kes ei soovi, et tema 
sünnipäev avaldatakse valla 
ajalehes, palume sellest 
vallavalitsusele teada anda. 
Samas võtame tasuta 
avaldamiseks vastu 
vallaelanike sünnipäevade 
õnnitlusi, tähtpäevade tervitusi 
ja kaastunde avaldusi.  



  

 

3 veebruar 2008 koolid 

IV klass – Kersti Einling, Teet 
Roosi, Kristel Kirsipuu, Mery-
Liis Välis;  
VI klass – Doris Välis, Taavi 
Kliss;  
VII klass – Anni Vitsberg, Märt 
Pilman;  
VIII klass – Liis Einling, Gretelis 
Liländer, Meeli Pappe, Tanel 
Paavel;  
IX klass – Vallo Aasa, Veljo Lasn, 
Taavi Roosi. 
Jõudu ja tugevat tervist kõigile 
õpilastele ja õpetajatele! 

Marje Orav
Vana-Vigala Põhikooli 

õppealajuhataja

II veerand Vana-Vigala 
Põhikoolis 
 
Teine veerand möödus kiiresti 
nagu ikka, tänaseks päevaks on 
sellest saanud juba ajalugu. Tore 
on teada, et tublisid ja väga 
tublisid õpilasi oli kokku rohkem 
kui esimesel veerandil. 
 
Väga hästi õppisid II veerandil 
järgmised õpilased:  
I klass – Raido Rehepapp, 
Markus Rudak, Lisett-Mariin 
Maasikas, Andreas Välis, Hannes 
Välis;  

II klass – Hanna Hatto, Pille-Riin 
Noppel, Urmis Veimann;  
III klass – Adeele Zagurski,  
IV klass – Arnold Zagurski;  
V klass – Signe-Renate Saar, 
Triinu Ülemaante. 
 

Hinnetele “4” ja “5” õppisid:  
I klass – Triinuly Veimann, Axel 
Läänaru;  
II klass – Tanel Ülemaante, 
Andreas Viibus, Jarko-Jael 
Jõessar;  
III klass - Katri Alesmaa, Annika 
Otti, Tiina Põlma, Evely Lebin, 
Martin Rudak, Ardo Vesiloik, 
Jandre Õunpuu;  

terve nädala jooksul olid oodatud 
omaloomingulised matemaatika-
teemalised luuletused ja 
ristsõnad. Viimaseid võttis 
vaevaks välja mõelda vaid ainult 
üks tubli tüdruk Liina Otti 
8.klassist. Tublisid peastarvu-
tajaid, kes kogusid sajast 
võimalikust punktist 90 või 
rohkem, sai kokku 19. Esikolmik: 
Gretelis Liländer 99, Doris Välis 
ja Taavi Kliss 98 punkti. 
Veebruaris on tulemas vastla-
päev, mis sel aastal ilmselt lume 
puudumise tõttu ilma pikkade 
liugudeta peetud peab saama. 
14.veebruaril peame sõbrapäeva, 
mis sel aastal hoopis eriline 
olema saab – nimelt otsustas 
meie Õpilasesindus, et miks 
mitte korraldada üks tore ja 
meeldejääv sõbraöö. Jah, just 
nimelt sõbraÖÖ! Selle öö võivad 
kõik õpilased oma vanemate 
kirjalikul nõusolekul veeta 
koolimajas! Ajame sõbrajutte ja 
tondijutte, vaatame filme, õpime, 
mängime ja teeme endale olemise 
mõnusaks. Ööbimiseks on vaja 
kaasa võtta magamiskott või 
tekk-padi, küljealune ja pesemis-
tarbed. Õhtu- ja hommikusöögi 
eest hoolitseb kool. 
22.veebruaril tähistame Eesti 
Vabariigi 90. sünnipäeva ning 
18.-22.veebruarini toimub 
ajaloonädal. 
 

Silja Käär
Vana-Vigala Põhikooli huvijuht

MINE METSA! 
 
6. jaanuaril 2008 toimus 
Tallinnas saate “Mine metsa” 
lindistus. Tegemist on noorte 
saatega, mille teemaks loodus ja 
selle tundmine. Kivi-Vigala 
Põhikoolil oli rõõm olla loosi 
tahtel meie valla esindaja ja 
siinkohal mõned kommentaarid 
osalejatelt: 
 

Mulle väga meeldis, et loosiõnn 
meie koolile naeratas ning saime 
osaleda saates “Mine metsa”. 
Meie kooli esindas kolme-
liikmeline võistkond 9. klassist –
Eerika Plamus, Sille Jõendi ja 
Gerto Torjus. Juhendajaks õp. 
Tiina Kalda. 
See oli väga tore kogemus! Kuigi 
me ei võitnud, saime palju 
huvitavaid teadmisi – näiteks, et 
kurk on pärit Indiast. 

SILLE JÕENDI
 

Kuigi lõpp kiskus käest ära ja 
kaotasime 1 punktiga, pole vaja 
meelt heita, sest elamus ja 
kogemus olid peamised. “Tähtis 
pole võit vaid osavõtt!” käib igati  
selle saate kohta. Pealegi, kui 
vastust ei teadnud ja punkti ei 
saanud, saime uue teadmise 
võrra rikkamaks. Samuti oli seal 
hea seltskond ja nalja sai ka 
palju. 
Igatahes, MINGE METSA! 

EERIKA PLAMUS

Vana-Vigala Põhikooli 
ettevõtmistest 
 

Käesoleva õppeaasta teisest 
poolest on märkamatult mööda 
saanud juba tervelt kuu. Selle aja 
sisse on jäänud nii tali- kui ka 
kooliharjapäev.  
Viimast tähistasime juba teist 
aastat järjest ning seekord langes 
see päev 22. jaanuarile. Tegemist 
on päevaga, kus selja taha on 
jäänud täpselt pool kooliaasta 
175-st päevast ning ees ootamas 
täpselt sama palju koolirõõme ja 
–muresid. Vahetundide ajaks olid 
kõik mänguhimulised õpilased 
oodatud saali lustima ja ka 
nuputama ning võin öelda, et 
osavõtjaid oli sel aastal 
meeldivalt palju! Mängud said 
valitud selliselt, et ühed 
pakkusid liikumisrõõmu, teised 
nuputamist ja kolmandad 
reaktsioonikiiruse proovile-
panekut. Ei puudunud ka 
(kooli)harjatants. Päeva lõpus sai 
üle antud sümboolne humoorikas 
koolihari, mille sel aastal olid 
välja teeninud 5.klassi poisid. 
Nimelt on tegu noorhärradega, 
kes kõige rohkem koolimaja peal 
ringi “pühivad” (loe: jooksevad).  
Jaanuarikuuse jäi ka 
matemaatikanädal. Igal 
hommikul ootas kõiki huvilisi 
infostendil uus päevaülesanne, 
mis tuli päeva jooksul lahendada. 
Matemaatikatundides toimusid 
peastarvutamise võistlused ning 
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Vana-Vigala Põhikool on 
saatnud kõigile 
lehelugejatele nuputamiseks 
ühe matemaatika-nädala 
päevaülesande, millele leidus 
küll väga palju lahendajaid, 
kuid paraku mitte ühtki 
õiget vastust!  
 
Ülesanne: 
Bussis on 7 tüdrukut. 
Igal tüdrukul on 7 kotti. 
Igas kotis on 7 suurt kassi. 
Igal suurel kassil on 7 
väikest kassi. 
Igal kassil on 4 jalga. 
Leia jalgade koguarv! 
 
Kui te pole oma vastuse-
variandi õigsuses kindel, 
helistage Vana-Vigala 
Põhikooli ja uurige järele! 

e ja ei saanud ennast enam lahti 
ning libisesid tõstukiga kaasa. 
Aga see on ka loomulik, kui 
ollakse esimest korda mäel. Neil, 
kes olid juba “vanad kalad” ja 
mitu korda lumelaua või 
mäesuuskadega sõitnud, tuli 
sõitmine päris hästi välja. 
Mida õhtu poole aeg läks, seda 
ilusamaks muutus ilm. 
Väsimusest hoolimata ei tahtnud 
keegi koju tagasi minna. Aga 
kahjuks see ei olnud võimalik, 
sest pidime mõtlema enda  
bussijuhi peale, kes meid 
kannatlikult päev otsa ootas ja 
ohutult koju sõidutas.  
Loodame, et see traditsioon jääb 
veel kauaks püsima ja jätkuks 
soovijaid, kes tahaksid lumelaua 
või mäesuusa oskuseid 
Kuutsemäel proovile panna. 
 

Viiu Roosi
Kivi-Vigala põhikool

9. klass

Kuutsemäel 
 
Kivi-Vigala Põhikoolil on välja 
kujunenud oma traditsioon – iga-
aastane Kuutsemäel käik. 
Seekordne suusatamine toimus 
22. jaanuaril.  
Natukene imelik oli Kuutsemäele 
minema hakata, sest lund oli siin 
Vigalas nii vähe, ainult väike 
lumekirme oli maas. Nii me siis 
kõheldes sõitsimegi mitu pikka 
tundi Otepää poole. Kui me juba 
Kuutsemäge nägime, olime kõik 
väga imestunud, seal oli 
üllatavalt palju lund. 
Kunstlumega olid kaetud kõik 
põhilised rajad ja väikese 
lumekirmega olid kaetud ka puud 
ja ülejäänud kohad, see andis 
üldmuljele väga palju juurde. 
Osad õpilased kukkusid 
suusatades, lumelauga sõites 
kogu aeg ja väga valusasti. 
Mõned takerdusid tõstuki külg 

Medalita ei jäänud ka Vigala 
maadlejad: 
Indrek Pilv 100kg 2. koht 
Karlis Kaldma 63kg 3. 
koht  

Olev Nisumaa

 
Korvpall 
 
29. jaanuaril toimusid Raplamaa 
koolinoorte korvpalli 
meistrivõistlused 7-9. klassidele. 
Taas osalesid ka Kivi-Vigala Pk. 
noormehed. Kahjuks mindi kohe 
esimeses mängus kokku hilisema 
võitja Kehtna Põhikooliga ja 
kaotati tasavägine mäng nelja 
punktiga. Kuigi hiljem võideti 
kõik mängud enam kui 30 
punktiga, siis ei andnud see 
kõrgemat kohta kui kolmas. 
(Mitte, et see nüüd paha tulemus 
oleks.) Finaalis võitis Kehtna 
Kaiut pea kahekümne punktiga. 
Võistkonnas mängisid: Gerto 
Torjus, Nikolai Verbeštšuk, Allar 
Kukk, Tanel Viimne, Randy 
Sildoja, Anti Aro, Siim Karro, 
Siim Paluoja, Marko Kaldma ja 
Ranet Sildoja.  

Marko Kreuz 

Lisaks maadlusuudised 
 
12.-13. jaanuar toimus Herman 
Kare rahvusvaheline FILA 
turniir Soomes Kouvolas. 
Kohal olid kõik tippmaadlejad 
kümnest erinevast riigist, kes 
soovisid enne Euroopa 
Meistrivõistlusi vastastega 
tutvuda ja oma vormi kontrollida. 
Samamoodi olid ka Eesti 
koondise esindajad kohal, et oma 
taset kontrollida.  
Maadlusklubi "Juhan" uus liige 
Anar Zeinalov saavutas 3. koha 
ja maadlusklubi "Kotkas" 
esindaja Heiko Soopart saavutas 
samuti 3. koha. Kuid Vana-
Vigala maadleja Ardo Arusaar 
saavutas kehakaalus 84 kg 1. 
koha, alistades finaalkohtumises 
rootslase Jim Pettersson'i. 
 
18.-19. jaanuaril peeti Avo 
Talpase rahvusvaheline 
memoriaal Kohtla-Järvel. 
Kohal olid Läti, Leedu, Norra ja 
Eesti noortekoondised, 
konkurents oli tugev. 14-st 
kaalukategooriast neljas
võidutsesid Eesti noorsportlased.  

Noormaadlejad sama tublid 
kui vanad mürakarud 
 
26. jaanuaril peeti Dünamo 
noorteturniiri Haapsalus. 
Vennad Välised, kes on Vigala 
ühed noorimad võistlustel käivad 
maadlejad, katsusid Haapsalus 
rammu kehakaalus 35 kg.  
See kehakaal osutus ka vastaste 
poolest arvukaimaks, kohal oli 
koguni 11 maadlejat.  
Poolfinaalis oli Hannesel vastas 
Martna maadleja, kelle üle 
pidanuks võit tulema, kuid mõne 
väikese apsu tõttu jäi finaalikoht 
siiski Martna maadlejale. 
Andrease vastaseks oli 
poolfinaalis Märjamaa poiss, kes 
osutus hiljem ka kehakaalu 
võitjaks. Kolmanda-viienda koha 
kohtumises olid mõlemad vennad 
võidukad. 
Hannes Välis 35kg 3. koht 
Andreas Välis 35kg 3. koht 
 

Kas “Vennad Välised” jõuavad 
sama kaugele kui Nikitin, 
Thomberg, Arusaar, näitab juba 
aeg ja poiste tahtmine, kuid 
tundub, et väge neis juba on. 
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Üleskutse valla ettevõtjatele 
 

Seoses kütusehindade tõusuga 
ning valla 2008.a. eelarve 
koostamisega on tõusnud 
päevakorda energeetika-
küsimused. Renoveerimist vajab 
Kivi-Vigala Põhikooli katlamaja, 
kust köetakse põhikooli ja 
lasteaeda (hetkel on kütuseks 
kivisüsi). Täna kasutavad 
kütusena kerget kütteõli Vana-
Vigala Põhikooli katlamaja ning 
Vana-Vigala Rahvamaja 
katlamaja (katlamajast köetakse 
ka Vana-Vigala raamatukogu). 
 

Vald asub otsima lahendusi 
energeetikaküsimustele. Pikas 
plaanis võib olla kasulik üle 
minna kohalikele kütustele, mis 
võimaldavad ka katlamajade 
täielikku automatiseerimist –
näiteks puidugraanulid, turvas 
jms. Vallale pole oluline 
katlamajasid omada, st on 
võimalik kogu teenuse 
sisseostmine. Sellisel juhul võiks 
jääda katlamajade ümber-
ehitamine ja edasine haldamine 
eraettevõtja(te)le, kellega vald 
sõlmiks pikaajalised lepingud 
soojusenergia ostmiseks. 
 

Vallavalitsus ootab kohalike 
ettevõtjate pakkumisi ja ideid 
vallaasutuste energiaküsimuste 
lahendamiseks. Tunneme huvi, 
kas meil leidub ettevõtjaid, kes 
oleks huvitatud nimetatud 
katlamajade ümber ehitamisest 
ja edasisest haldamisest. Samuti 
tunneme huvi inimeste kohta, 
kel on võimalused tarnida 
kütuseid neile katlamajadele. 
 

Pakkumised ja ideed edasisteks 
läbirääkimisteks võib saata e-
postiga vallavanem@vigala.ee või 
tavapostiga aadressil Vigala 
Vallavalitsus, Kivi-Vigala küla, 
Vigala vald, Raplamaa 78001, 
märgusõna “Energeetika”. 
Ettepanekuid ootame 
veebruarikuu jooksul. 
 

Priit Kärsna
Vallavanem

51 67227

- jagada üks kinnistu kaheks 
katastriüksuseks 

- väljastada ehitusluba kahele 
ehitisele 

- väljastada kasutusluba kahele 
ehitisele 

- kustutada Vana-Vigala 
Lasteaia laste nimekirjast üks 
laps ja kinnitada lasteaia laste 
nimekirja üks laps 

- eraldada abivahendi- ja 
ravimitoetuseks ühele taotlejale 
694 krooni ning täiendavat 
toimetulekutoetust kolmele 
taotlejale 3400 krooni  

- teha volikogule ettepanek 
kinnitada 2008. aasta 
õpilastranspordi piirmääraks  
kuni 500 krooni kuus 

 
 
Vigala Vallavolikogus 
 

27.12.2007 istungil otsustati: 
- otsustati kehtestada Vigala 
valla jäätmehoolduseeskiri  

-  lubada Vigala vallavalitsusel ja 
valla allasutustel iga kuu teha 
kulutusi ühe 
kaheteistkümnendikuni 
2007.aasta eelarves ettenähtud 
kulutustest arvestamata 
kapitaalremondi kulutusi 

- lülitada 2008.aasta eelarvesse 
Vigala valla ujumisprojekt ja 
lubada kasutada raha alates 
jaanuarist, kui projekt käivitub 

- anda kaks nõusolekut maa 
riigiomandisse jätmiseks 

- anda kolm nõusolekut 
kinnisasja omandamiseks 

- määrata sihtotstarbed neljale 
maaüksusele 

- määrata Vigala valla 
audiitoriks Maret Saatus 

- keelata alkoholi jaemüük kogu 
sortimendis Vigala valla 
haldusterritooriumil asuvates 
kauplustes ning tankla 
territooriumil kella 22.00 –
08.00 

Vigala Vallavalitsuses 
 

19.12.2007 istungil otsustati: 
- tunnistada kehtetuks Vigala 
Vallavalitsuse korraldus nr 234 
07.09.2001 

- lubada ostueesõigusega 
erastada maad kahel taotlejal 

- muuta Vigala Vallavalitsuse 
korraldust nr 19 11.02.2004  

- lubada jagada kaks kinnistu 
kaheks katastriüksuseks 

- kooskõlastada Vana-Vigala 
Rahvamaja taotlus eelarve 
muudatuste kohta ning Kivi-
Vigala Põhikooli taotlus 
kooskõlastada osaliselt 

- väljastada kaks ehitusluba  
- eraldada täiendavat 
toimetulekutoetust kolmele 
taotlejale 2500 krooni, 
abivahendi- ja ravimitoetust 
kahele taotlejale 1308 krooni, 
puudega inimeste toetust 
kaheteistkümnele taotlejale  
11436 krooni ning küttetoetust 
ühele taotlejale 1000 krooni, 
matusetoetust ühele taotlejale 
1000 krooni 

- põhikooli ja gümnaasiumi 
õpilastele eraldada töövihikute 
kompenseerimiseks a’ 134 kr
 

09.01.2008 istungil otsustati: 
- tagastada ühele õigustatud 
subjektile õigusvastaselt 
võõrandatud maa 

- lubada ostueesõigusega 
erastada maad kahel taotlejal 

- eraldada abivahendi- ja 
ravimitoetust ühele taotlejale 
765 krooni, puudega inimeste 
toetust kolmele taotlejale 1500 
krooni ning matusetoetust 
ühele taotlejale1000 krooni 

- arutusel oli 2008. aasta valla 
eelarveprojekt, mis otsustati 
suunata arutamiseks 
majandus- ja eelarvekomisjoni 

 

23.01.2008 istungil otsustati: 
- moodustada kolm 
katastriüksust kasutusvaldusse 
andmiseks 

- muuta Vigala vallavalitsuse 
korraldusi nr 176 24.10.2007, 
nr 352 26.11.2001 ja nr 387 
06.12.2001 

Järgmised kaastööd ja 

fotod vallalehe jaoks tuleb 

saata 28. veebruariks  

e-post: elle@vigala.ee 
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Vigala spordistipendiumid 
 
Iga aasta lõpus on Vigala vald 
premeerinud valla tublisid 
noorsportlasi 
spordistipendiumitega.  
See aasta pälvisid rahalise 
preemia 
maadlustulemsute eest: 
Ardo Arusaar Põhjamaade 
Meistrivõistlustel 1. koht  
Rait Thomberg Põhjamaade 
Meistrivõistlustel 2. koht 
Jaan Kuusik Eesti 
Meistrivõistlustel 1. koht  
Marko Piir Eesti 
Meistrivõistlustel 2. koht  
Marek Lainela Eesti 
Meistrivõistlustel 3. koht  
kergejõustik: 
Martin Sisas Eesti 
Rukkilillemängudel saavutatud 
1. koha eest 
võitluskunst: 
Aet Jaakson Baltimaade 
Meistrivõistlustel 1.koht   
 
Komisjon tunnustas ka 
maadlejate treeneri Olev 
Nisumaa pingutusi rahalise 
preemiaga. 

suursündmusest teeb au igale 
vallale. Kui lüüa arvelaual kokku 
kõik need tunnid, mida osavõtjad 
panustasid selle ettevõtmise 
õnnestumiseks, saaksime ilmselt 
väga suure summa.  
Vigala folkloor Estonia laval! 
Vigalast pärit labajalalugude 
kava paelus Baltica korraldajate 
seas suurt tähelepanu .Festivali 
pealaval ei õnnestu mitte kõigil 
eesti kollektiividel esineda.  
Pidulik mälestusmärgi avamine 
okupantide poolt hävitatud RVL-i 
Põrgupõhja staabipunkri 
asukohas Illaste metsas.  
Vigalast võrsuvad 
maailmameistrid! Vigalas on 
palju sportlasi, kes on teel 
tippude poole. Ei ole välistatud, 
et veel teisigi Vigalast võrsunud 
vägilasi sõidab sellel suvel 
Pekingisse.  
Need on vaid killukesed 
toimunust . Tahaks tänada kõiki-
kõiki tegijaid! Selliste tulemuste 
valguses on tore vastu minna 
Eesti Vabariigi 90 sünnipäevale.  
 

Tiduvere külavanema 
Jaan Kuusiku soovid pani kirja 

Astra Põlma

Külavanem Jaan Kuusiku 
pilguheit möödunud 
aastale 
 

Oli tore aasta! Tagasi vaadates 
möödunud aastale võib tõdeda –
oli tore aasta. Mis siis 
rõõmustama paneb? Eks ikka 
Vigala toredad inimesed ja kui 
palju on ühe aastaga teha 
suudetud.  
Paraku on ikka nii, et lihtsam on 
märgata seda, mis on kehvasti 
või tegemata jäänud. 
Tagasivaatena tahaks meenutada 
: Külatuure ja kõiki neid 
huvitavaid kohtumisi, mis sellel 
tuuril kogetud sai. Kui palju 
vahvaid ideid külaelu 
arendamiseks sealt kogunes!  
Vigala külade ümarlaua loomine 
ja tegevus. Lõuks ometi on 
saanud astuda esimesed sammud 
Kivi- ja Vana-Vigala kõlade 
vaheliseks koostööks. Kui 
eelmisel aastal pidasime Vana-
Vigala piirkonna küladepäevi, 
siis sellel aastal on plaanis 
korraldada kokkutulek Kivi-
Vigala pool.  
Laulu- ja tantsupidu, selline 
rohkearvuline osavõtt  

Vigala valla tervisepäevad Märjamaa ujulas! 
 
Vigala valla elanikel on jälle võimalus kaks korda kuus tasuta külastada Märjamaa ujulat ja kasutada 
sealseid võimalusi 1,5 tunni jooksul. 
NB! Tervisepäevadel osalemiseks on seatud tingimuseks, et alla 13-aastased lapsed saavad 
ujulasse ainult koos vanema(te)ga või täiskasvanud saatjatega. 
 

Märjamaa ujula on broneeritud Vigala valla rahvale kella 19.00 kuni 20.30 järgmistel kuupäevadel:  
5. ja 19. veebruar 
4. ja 18. märts 
1. ja 15. aprill 

Samal ajal on võimalus osaleda vesiaeroobika tunnis, mille eest tuleb tasuda 25 krooni. 
 

NB! Bussiga sõita soovijatel palun kindlasti registreeruda. Bussisõidu eest tuleb tasuda 15 krooni. 
Buss väljub  Kivi-Vigala Põhikooli eest  18.15 
  Vana-Vigala bussijaamast  18.30 
Samal ajal on võimalus osaleda vesiaeroobika tunnis, mille eest tuleb tasuda 25 krooni. 
 

NB! Bussiga sõita soovijatel palun kindlasti registreeruda. Bussisõidu eest tuleb tasuda 15 krooni. 
Buss väljub  Kivi-Vigala Põhikooli eest  18.15 
  Vana-Vigala bussijaamast  18.30 
Kohale võib sõita ka isikliku transpordiga ja sel juhul eelnevalt registreeruda pole vaja. 
Info ja eelregistreerumine bussisõiduks  
Vigala vallavalitsuse telefonidel  
48 94 770  Sirje Aiaots , 48 94 777;  5269841   Ilme Roosi. 
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23. veebruaril toimub seitsmes 
 

Vigala Korvpalli turniir. 
 

Mängude algus kell 10.00  

Kivi- Vigala Põhikooli saalis. 
 

Osalevad võistkonnad Tallinnast, 

Pärnust; Märjamaalt, Vigalast. 
 

Kell 21.00 Rahvamajas Disko. 

Sissepääs peale kella 23.00-i vaid 

alates kaheksateistkümnendast 
eluaastast! 
 

Võistlejatele on pidu tasuta, teistele 
pilet 40.- 

Loomaarsti veerg 
 
Nagu on juba teada on käesolevast aastast 
Vigala valla volitatud vetarstiks Annely 
Johanson (tel. 5648 8229). Volitatud 
vetarsti tööpõld on suur ja lai – väljastab 
tõendeid, kontrollib lüpsi- ja 
loomakasvatusfarme, teostab 
vetprofülaktilisi töid, jms. Selleks soovin 
talle edu ja jõudu! 
 
Mina tegutsen edasi n.ö. tavalise vetarst 
FIE-na. Tegelen loomade raviga, müün 
ravimeid ja mineraalaineid, vaktsineerin 
marutaudi vastu koeri, kasse.  
Tahan tänada kõiki loomakasvatajaid 
koostöö ja mõistmise eest nende pikkade 
tööaastate jooksul. Koos elasime läbi 
ülemineku perioodi “euronõuetele”, mis 
polnud kerge, aga siiski vajalik samm. 
 
Kasutan võimalust, et öelda suur, sügav 
tänu Vigala rahvale, kes mind juubeli 
puhul õnnitluste ja heade soovidega 
meeles pidasid! 
Samuti suur tänu Vigala Vallavalitsusele, 
volikogule ja Maameeste Seltsile 
õnnitluste eest meie kuldpulma puhul! 
 

Ester Alekand

22.veebruaril    
 

algusega kell 20.00 
 

VANA-VIGALA RAHVAMAJAS 
 

VVAABBAARRIIIIGGII  AAAASSTTAAPPÄÄEEVVAA  
PP  II  DD  UU   

KAVAS: 
- Muusikaline tervitus Vigala 

Meeskvintetilt 
- VIGALA VALLA AUKODANIKE 

VÄLJA KUULUTAMINE 
- Kontsert Kivi-Vigala ja Vana-Vigala 

põhikoolide õpilastelt 
- Eesti teemaline viktoriin 
 

Tantsu vaheaegadel astuvad üles 
„KIITSHARAKAD“, “SÕBRA-VÄGI“ ja 
„TOPELT-KIIKS“. Tantsuks mängib ansambel 
„BOOMER“. 
Õhtut juhatab HANNES SASSI 
 

LAUDADE TELLIMINE: Vana-Vigala 
Rahvamajast tel. 482 4581 või 5656 2136 
 

PS. Korraldajad paluvad kohad enne 
peo algust broneerida. Laudade tellijail 
teatada täpselt mitmele inimesele kohti 
broneerida. 
 

Kontsert algab täpselt 20.00 ja 
hilinejad pääsevad peole alles peale 
kontserti, orienteeruvalt peale kella 
21.00! 
Pidu on kõigile tasuta! 

Eesti Vabariigi 90. sünnipäeva 
ürituste raames toimub  

Kivi-Vigala rahvamajas 

29.veebruaril algusega 12.00 

konverents „Iseolemise tahe“. 

Kuulame päevakohaseid ettekandeid, 
üritusel ka väike muusikaline pool. 

Ootame kuulajaskonda! 
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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 

Veebruarikuu sünnipäevalapsed 
 
Vanda Kärsna 92 
Aino Sirak 87 
Helmi Merisalu 86 
Jaan Konnapere 86 
Ester-Armilde Thomberg 82 
Eri Lespa 81 
Valve Altmäe 80 
Tiina Kurg 70 
Leili Viibus 60 
 

 

Sa oled õnnelik, 
kui Sul on tee,  

mida mööda käid; 
kui Sul on täht 

mille poole Sa püüad, 
kui Sul on unistus, 

mille täideviimiseks Sa elad. 
Aga täna? 

 

Palju, palju õnne  
sünnipäevaks! 

KES SOOVIB UUT KAEVU ? 
 
Riikliku kaevuprogrammi raames on 
majapidamistel, kus kaev puudub 
või pole selles piisavalt vett, 
võimalik taotleda riigi toetuset uue 
kaevu ehitamiseks.  
 
Tekkivatest kuludest  katavad riik, vald ja 
kaevu saaja võrdselt kolmandiku. 
 
Asjast huvitatuil pöörduda kuni 
15. veebruarini Vallvalitsusse 
Risto Konnapere poole 
Tel. 489 4774 

 
Meie hulgast lahkunud 

 
Vilho Paukku 
Jaan Plamus 

 

Teade ettevõtjatele! 
 
Ettevõtja, kes omab registreeringut 
majandustegevuse registris, peab igal aastal 
esitama hiljemalt 15. aprilliks (alates 15. 
jaanuarist) kinnituse registreeringu õigsuse 
kohta! 
1. mail peatatake 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. 
http://x-tee.riik.ee/eit/ 

Kui sisenemine on õnnestunud, siis valida 
teenus - Sisenemine majandustegevuse 
registrisse ettevõtja kasutajana!  

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

12. ja 26.veebruaril 2008.a. külastab EMT 
kampaaniabuss valda ning pakub kõrvuti AS 
Hansapank pangabussiga valla elanikele 
võimalust tutvuda AS EMT poolt pakutavate 
ning vahendatavate teenustega.   
 

S.h sõlmida soovi korral tehinguid erinevate 
AS EMT teenustega liitumiseks ning EMT 
kampaaniabussi vahendusel pakutavate 
mobiiltelefonide/muude kaupade 
soetamiseks. 


