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Läbi sai vastuoluline kuid edukas 
2008. aasta.  

Priit Kärsna 
Vallavanem

 

2008. aasta läheb maailmas ajalukku keerulise ja 
vastuolulise aastana. Riike üksteise järel haaranud 
majanduslangus, börsimullide lõhkemine, rahvus-
valuutade väärtuse kukkumine, pensionirahade 
kokkukuivamine ja poliitiline ebastabiilsus olid kõike 
muud kui rõõmustavad. Samas, vaadates elule 
Vigalas, oli 2008. aasta minu arvates kõigi aegade 
edukaim. 
 

Kui keskvalitsus on palju rääkinud väikevaldade suutmatusest 

korrektselt asju ajada, siis just 2008.a näitas vastupidist – just 

valitsus koos ministeeriumitega ise paistis silma valede 

prognooside, mitteriigimeheliku asjaajamise ja sihitu 

projekti-põhise tõmblemisega. Ja ka alanud 2009.a. näitab 

uue hooga, et Eesti Nokia on vana kaevu täisajamine enne 

uue valmimist – mõelgem siin kasvõi sotsiaalministeeriumist 

tulevatele uudistele. Arvan, et Eestimaal on suurim puudus 

“suure pildi” jälgimisest otsuste tegemisel – kui kõik ajavad 

ainult oma rida, ei saa see olla Eestile tervikuna edukas. 
 

2008.aastal sai vallas valmis või alustati palju suuri asju.
Ma ei erista, mis on just valla algatusena tekkinud, vaid toon 

ära minu arust suuremad Vigalas toimunud asjad. 

- Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool lülitati 

investeeringunimekirja ja lähiaastail on tulemas 

kooliarenduseks ca 135 miljonit krooni. 

- Vana-Vigala Põhikool lülitati KOIT-kavasse ja 2009-2010 

remonditakse kooli kuni 15 miljoni eest. 

- Matsalu veeprojekt hakkab hoolimata aastate jooksul 

asjaajamise käigus hävinud närvirakku-dest valmis saama 

ja kokku tuli investeeringuid üle 40 miljoni krooni. Eriliselt 

jäid positiivselt silma Kivi-Vigala puhastusseadmed, mis 

endise laga ja haisu asemel meenutavad täna puhkeala. 

- Alustati Läti silla ehitusega. 

- Kivi-Vigala Põhikool sai kelgumäe. Tänud VH 

Ehitusteenuste tublidele meestele ja projekteerija Janekile! 

- Alustati vallamaja remondiga. 

Arukaid otsuseid käesolevaks aastaks! 

- Alustati Kivi-Vigala keskväljaku väljaarenda-misega. 

- Kogudusemaja ja ka muud kiriku valdused on palju 

kaunimad kui enne. 

- Valmis said Kivi-Vigala külakeskuse välistööd. 

- Valmis sai Vana-Vigala Rahvamaja jõusaal. 

Kuigi eelarvega planeerisime võtta üle miljoni laenu, jäi laen 

võtmata, aga aasta lõpus oli sellegipoolest pangaarvel ca 3,5 

miljonit krooni.  
 

2008. aastal paistsid silma paljud Inimesed. Alltoodud 

nimekiri pole kindlasti lõplik, sest meil on palju inimesi suure 

algustähega. 

- Vigalas registreeriti sel aastal 17 sündi (2 registreeringut 

tehti väljaspool valda). 

- Gerd Kanter sai olümpiavõitjaks ja aasta parimaks 

sportlaseks. Gerdi eduloole panid aluse andekus, pere 

toetus, suurepärane meeskond ning töö, töö, 
(järgneb lk 2)



  

 

2  ülevaade / teated jaanuar 2009 

(algus lk 1) 
 

töö. Gerd jäi hoolimata kuulsusele ja 

tippsaavutustele igati meeldivaks ja 

sümpaatseks inimeseks.  
-  Maadlejad tõid medaleid Eesti 

meistrivõistlustelt ning parimana 

saavutas Ardo Arusaar Põhjamaade 

meistrivõistlustel 1. koha. 

- Jätkus edukalt külavanemate valimine. 

- Kodanikualgatusena anti välja Krista 

ja Kaja eestvedamisel Vigala kogumik 

Pärimuse pärlid. 

- Meeskvintetil täitus 10 tegevusaastat 

ja välja anti DVD. 

- Vana-Vigala Tehnika- ja Teenin-

duskooli autodiagnostikute õppe-

kompleks on kujunenud Baltimaade 

parimaks.  

- Vana-Vigala Põhikoolis käivitus 

koostöös kutsekooliga täie hooga alla 

17-aastaste erivajadustega  õpilaste 

õpetamine. 

- Kivi-Vigala põhikooli uus direktor 

suutis tekitada uusi algatusi ning 

koolimaja sai palju kaunimaks. 

- Vallas töötab jälle arendusspetsialist. 

- Meil on head suhted paljude 

koostööpartneritega. 
 

Et vabariigi aastapäeva tähistamisel 

tunnustada tegijaid, ootan kõigi 

vallaelanike ettepanekuid, kes ja mis 

võiks olla 2008.a. parimad  

tegijad ja teod. Palun saatke oma 

ettepanekud 25. jaanuarini 2008.a e-

postiga taotlus@vigala.ee või siis 

Vigala Vallavalitsusse tavapostiga –

kirjutage ümbrikule märksõna “Aasta 

tegu 2008”. Igaüks võib loomulikult 

kirja panna mitu head tegu ja tegijat. 

 

2009.a on minu arvates hea aasta 

näidata, et väike on paindlik. 

Panustagem jätkuvalt oma inimes-
tesse. Soovin uuel aastal kõigile meie 

inimestele palju vahetut  

suhtlust ja teineteise toetamist! 

Pingutagem üheskoos ja abistagem 

üksteist! Kasutagem jõudu otstarbekalt! 

Aeg, raskused ja elu ise pole meie 

vaenlased. Nad lihtsalt on.  
 

Ärge muretsege liigselt ja elage 
igas hetkes! Ärge tuginege muu-
tustes vaid varasematele kogemus-
tele, see võib tihti hoopis segada!  
Aitäh kõigile vallakodanikele 
panuse eest lõppenud 2008.aastal! 
9 on õnnenumber, head 2009. 
aastat! 

Aukodanike kandidaadid 
 

Vallavalitsus ootab Vigala valla aukodaniku 
nimetuse kandidaate. Nimetus omistatakse 
füüsilisele isikule erilise auavaldusena 
Vigala vallale osutatud väljapaistvate 
teenete eest valla haridus-, kultuuri-, 
sotsiaal- või majanduselu edendamisel või 
vallapoolse erilise austusavaldusena.  
 

Taotluse aukodaniku nimetamiseks võivad 
esitada kõik füüsilised ning juriidilised 
isikud.  
Taotlus tuleb esitada kirjalikult Vigala 
vallavalitsusele 20. jaanuariks 2009. a.  
 

Täpsem info: 
www.vigala.ee/avalik teave 
 

Kivi-Vigala kelgumägi, mis pakub kohalikele lastele nii suusatamise 

kui kelgutamise rõõme.

TÄHELEPANU! 
 

Tuletame veelkord meelde, et alates 1. 
veebruarist 2009 enam ei ole võimalik 
pensioni-toetust-hüvitist postkontorist välja 
võtta.  
 

Kas kõik pensionärid ja peretoetuste 
saajad on täitnud avalduse ja valinud 
raha kättesaamiseks sobiva variandi?  
 

Kui seda siiani pole mingil põhjusel tehtud, siis 
tuleks nüüd KIIRESTI võtta ühendust elukohajärgse 
pensioniametiga või valla sotsiaaltöötajaga ja 
vastav avaldus viivitamatult pensioniametisse 
toimetada. Vastasel juhul ei saa pensioniamet 
veebruaris teile ettenähtud riiklikku pensioni-toetust-
hüvitist välja maksta.  



  

 

3 jaanuar 2009 inimeste liikumine / hambaravi 

Pilguheit rahvastikuregistrisse 
 

01.01.2009 seisuga elas Vigala vallas rahvastikuregistri andmeil 1533 inimest (759 naist ja 774  meest). 
2008.a. sündis Vigala valda 17 last (9 tüdrukut ja 8 poissi.). Maine matk jõudis lõpule 16-l Vigala inimesel (12 
naist, 4 meest).  
Meie hulgast lahkus ka auväärne Anna Nööp Läti külast, kes oli pikka aega valla vanim elanik ja jõudis 
2008.a. oktoobris veel ületada 103. eluaasta lävepaku. Nüüd kannab valla vanima elaniku tiitlit Hilda-
Armilde Turtsa Sääla külast,  kes on sündinud 1913. aastal 
Möödunud aastal suundus mujale elama 60 vallaelanikku (neist 6 välismaale); Vigalasse asus elama 51 ini-
mest (neist 6 välismaalt). 
 

Huvipakkuvad on ka andmed Rapla maakonna elanike arvu kohta valdade lõikes (aasta alguse seisuga): 
 

 Juuru Järva-
kandi 

Kaiu Kehtna Kohila Käru Märja-
maa 

Raik-
küla 

Rapla 
vald 

Viga- 
la 

Kokku 

2009 1583 1447 1501 4888 6912 676 7362 1743 9630 1533 37 285 

2008 1595 1474 1535 4947 6775 699 7386 1778 9652 1541 37 382 

2007 1600 1471 1562 5002 6595 711 7398 1782 9662 1558 37 341 

2006 1620 1515 1618 5109 6410 726 7548 1802 9807 1614 37 769 

2005 1625 1536 1640 5182 6231 737 7622 1803 9815 1673 37 864 

 

Ühtlasi tuletan kõigile meelde vajadust hoolitseda oma elukoha andmete täpsuse eest. Isik on kohustatud 
elukoha andmed rahvastikuregistrile teatama uuele aadressile kolimisel, ebaõigete andmete olemasolul või 
andmete puudumisel. Andmete õigsust saab kontrollida Vigala Vallavalitsuses (tel. 489 4770; e-post 
sirje@vigala.ee) või riigiportaalis www.eesti.ee rahvastikuregistri teenuseid kasutades. 
 

Elukohaandmete registrisse kandmiseks või muutmiseks tuleb esitada vallavalitsusse elukohateade. Seda on 
võimalik teha vallamajja kohale tulles, posti teel või digiallkirjaga meili saates. Samuti on võimalik kasutada 
rahvastikuregistri e-teenuseid riigiportaalis www.eesti.ee . 
 

Täpne aadress on oluline seetõttu, et  riiklikud registrid kasutavad järjest enam rahvastikuregistri aadresse. 
Alates 1. jaanuarist 2009 on Haigekassa läinud üle üksnes rahvastikuregistri aadresside kasutamisele; juba 
varem on need kasutusel Autoregistrikeskuses. 

Sirje Aiaots 

Registripidaja 

Hambaravihüvitisest  
 

1. jaanuarist 2009 muutub ravikindlustuse 
seadus, mille kohaselt ei saa enam kõik üle 19-
aastased isikud osutatud hambaraviteenuse eest 
hüvitist. 
300-kroonist hambaravihüvitist saavad alates 
järgmisest aastast taotleda isikud, kellele on 
riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel 
määratud töövõimetus- või vanaduspension, ning 
üle 63-aastased kindlustatud isikud. 
 

Kõrgendatud määras ehk 450-kroonist hüvitist 
makstakse: 
1) rasedatele;  
2) alla üheaastase lapse emadele; 
3) isikutele, kellel on tervishoiuteenuse tagajärjel 

tekkinud suurenenud hambaraviteenuse 
vajadus:  
� pea-kaela piirkonna kasvajate kirurgiline 

ja kiiritusravi; 
� näo koljuluude traumade kirurgiline ravi; 
� huule-, alveolaarjätke- ja suulaelõhe ning 

teiste anomaaliate kirurgiline ravi; 

� protseduur (endoskoopia, anesteesia ja muu), 
mille käigus on tekkinud trauma; 

� kudede ja elundite siirdamine või 
siirdamiseks ettevalmistamine; 

� pea-kaela piirkonna ulatuslike põletike 
(abstsess, flegmoon) haiglaravi. 

 

Kindlustatu esitab haigekassale punktis 3 toodud 
juhul lisaks avaldusele ja hambaravi eest tasumist 
tõendavale dokumendile veel arstitõendi, mis 
tõendab tervishoiuteenuse tagajärjel suurenenud 
hambaravi saamise vajadust. 
 

Kõigil kindlustatud isikutel, kes on kasutanud või 
kasutavad hambaravi teenuseid enne 1. jaanuari 
2009, kuid ei ole selle eest veel hüvitist taotlenud, 
on õigus seda teha kolme aasta jooksul alates 
hambaraviteenuse saamisest. 
 

Hambaproteesihüvitise maksmise kord ei muutu. 
 

Pille Tael

Eesti Haigekassa

Pärnu osakond

jurist
 



  

 

4     koolid jaanuar 2009 

võimalik lugeda, vaadata pilte 
toimunud üritustest, vajadusel 
võtta ühendust meie kooli 
koduleheküljel, mis aasta lõpul sai 
ka uue kujunduse. 
Võimalusel külastage meie kooli 
kodulehekülge aadressil: 
http://www.kivi-vigala.edu.ee 
Kõike head alanud aastal! 
 

Kristine Niit

Kivi-Vigala Põhikooli direktor

õpilased ise. Äärmiselt ükskõiksed 
ollakse õppimise suhtes, samuti  
oma õpitulemuste suhtes (ega 
positiivseid tulemusi ei saavutata, 
kui ei tegeleta õppimisega).  
Kuid – kõik ei ole veel kadunud! 
Tuleb end lihtsalt kokku võtta, 
tundides tähele panna, kodused 
ülesanded ära õppida – ja nii lihtne 
see ongi!   
Koolis toimub peale õppimise ka 
muid tegemisi. Kõigest sellest on 

II õppeveerandi tulemused 
Kivi-Vigala Põhikoolis 
 
Lõppenud on 2008/09 õa II veerand 
ehk teisisõnu läbi on saanud I 
poolaasta õppetöös. Ainult hindele 
„viis“ õppisid II veerandil: 
2. kl Aveli Meeles 
3.kl     Kadri Kärsna, Robert Haljas 
4.kl Grete Kärsna, Krista Muhu 
6. kl Kristina Muhu 
Hindele “4” ja “5” õppisid järgmised 
2.-9.kl õpilased: 
2. kl Raido Liiv, Aaron Mere, 
Rando Ollo, Rannes Rukki, Anete 
Vahl, Kristin Viimne 
3.kl Tauri Seits 
4.kl Gerli Kullap, Hanna-Liina 
Lusti, Andra Veiand, Kristi Viimne 
5. kl Keily Moks, Keitlin Niit, 
Annabel Vaarma, Pille Siimar 
7. kl Janette Liitmäe, Liis 
Siimar 
8.kl Katre Amann, Piia Laan, 
Karolin Niit 
9. kl Sandra Soosaar 
Eelpool on nimetatud kolmandik 
kooli õpilastest, kiitus neile heade 
õpitulemuste eest! 
Kahjuks seda säravamat poolt 
kipub varjutama küllaltki suur 
hulk õpilasi (neljandik), kellel 
tunnistusel olid mitterahuldavad 
hinded. Hea oleks, kui südant ei 
valutaks mitte üksnes õpetajad 
(vahel ka lapsevanemad), vaid ka  

Spordis on meie õpilased samuti 
tublid. Rapla maakonna 4.-5.klassi 
õpilaste rahvastepalli turniiril 
saime II koha. Palli mängisid 
Annika Otti, Tiina Põlma, Adeele 
Zagurski, Arnold Zagurski, Hans 
Veskimägi, Teet Roosi, Karmo 
Vitsberg. Maakonna 6.-9.klassi 
õpilaste võrkpalliturniiril saime 
samuti tubli II koha. Võistkonnas 
mängisid Janis Tõldmaker, Märt 
Pilman, Kristjan Krasnikov, Vla-
dimir Vodolaztšenko, Taavi Kliss, 
Sandor Saareste, Raido Liitmäe. 
Loodan, et kõik saavad talverõõme 
nautida ning ei väsi pikast kol-
mandast veerandist. Jõudu ja 
tugevat tervist kõigile õpilastele, 
nende vanematele ja õpetajatele!  

Marje Orav

Vana-Vigala Põhikooli 

õppealajuhataja

Hinnetele “4” ja “5” õppisid:  
I klass – Andres Hatto, Kaily 
Ojavee, Kristiina Põlma, Kristjan 
Vodolaztšenko;  
II klass – Lisett-Mariin Maasikas, 
Triinuly Veimann, Hannes Välis;  
III klass – Jaanica Hatto, Jarko-
Jael Jõessar, Pille-Riin Noppel, 
Eike Perman, Andreas Viibus, 
Tanel Ülemaante;  
IV klass – Katri Alesmaa, Evely 
Lebin, Tiina Põlma;  
V klass – Kersti Einling, Kristel 
Kirsipuu, Teet Roosi, Mery-Liis 
Välis;  
VI klass – Holger Algma, Monika 
Hatto, Sigrit Nurm, Margus 
Põlma, Triinu Ülemaante;  
VII klass – Doris Välis;  
VIII klass – Märt Pilman;  
IX klass – Liis Einling, Gretelis 
Liländer, Tanel Paavel, Meeli 
Pappe. 

Tublid õpilased Vana-
Vigala Põhikoolis 
 
Teine veerand on alati kõige lühem 
ja möödub ruttu, nii ka sel õppe-
aastal. Tore, et õpilased ei pelga 
õppimist ning paljud neist saavu-
tavad häid ja väga häid tulemusi.  
 
Kõige tublimad õppijad II veeran-
dil olid:  
I klass – Fred Kikas, Anti 
Asumets;  
II klass – Raido Rehepapp, Markus 
Rudak, Andreas Välis;  
III klass – Hanna Hatto, Urmis 
Veimann;  
IV klass – Adeele  Zagurski;  
V klass – Arnold Zagurski;  
VI klass – Signe-Renate Saar;  
VII klass – Taavi Kliss. 

Kivi-Vigala Põhikooli jõulupeole saabus jõuluvana vastavalt 

ilmastikule – rulluiskudel.



  

 

5 jaanuar  2009 vallateated  

- viia 2009.aasta eelarvesse üle 
järgmised jäägid: Vigala Hoolde-
kodu ülelaekumised ja eelarve 
jäägid 41457 krooni; Kivi-Vigala 
Lasteaed – õpikeskkonna aren-
damise toetus 25000 krooni; 
Vana-Vigala Lasteaed – õpikesk-
konna arendamise toetus 10000 
krooni; Kivi-Vigala keskväljak 
300000 krooni; Vana-Vigala 
Põhikooli kapitaalremont 50000 
krooni (läheb hanke ettevalmis-
tamiseks, EAS paberite koosta-
miseks jne); jaotamata investee-
ringud 165000 krooni vallamaja 
remondi jätkamiseks; kaevupro-
jekt 457000 krooni; Kultuuri-
ministeeriumi eraldis Vana-
Vigala Põhikooli kapitaalremon-
diks 1400000 krooni; valla rek-
laam 10000 krooni; Vana-Vigala 
(Jaama) tänavavalgustus 40000 
krooni 

- määrata sihtotstarbed neljale 
maaüksusele  

- anda nõusolek maa riigioman-
disse jätmiseks kolmele maa-
üksusele. 

taotlejale, vältimatu abi toetust 
6000 krooni ühele taotlejale, küt-
tetoetust 3000 krooni kahele 
taotlejale, abivahendi- ja ravimi-
toetust 1350 krooni kahele taot-
lejale, matusetoetust 1000 krooni 
ühele taotlejale ning eraldada 
psühholoogiliseks nõustamiseks 
500 krooni logopeedilise ja psüh-
holoogilise nõustamise eelarve 
summadest. 

 
Vigala Vallavolikogus 
 
30.12.2008 istungil otsustati: 
- kaasfinantseerida Matsalu valg-

ala ÜVK projektist välja jäänud 
Siili ja Sireni kinnistute piloot-
projekti lokaalsete biopuhastite 
rajamiseks viiekümne viie 
(55000) tuhande krooni ulatuses 
(Siili kinnistu 28500 krooni ja 
Sireni kinnistu  26500 krooni). 

- kinnitada Vana-Vigala Põhikooli 
arengukava 

- kaasrahastada OÜ Vigala Piima-
tööstuse puhastusseadmete KIK 
projekti kahesaja tuhande 
(200000) krooni ulatuses. Pro-
jekti mittekäivitumisel ja mitte 
valmissaamisel kuulub eraldis 
tagasikandmisele. Vallavalitsu-
sel sõlmida leping järgmiste tin-
gimustega: lahenduse peab 
saama tehniline ruumi viimistlus 
(praegu fibo); basseini kohta esi-
tada ehituspäevik koos kaetud 
tööde aktidega; basseinile on va-
jalik teha veepidavus katsetused, 
milleks võib olla vajalik eemal-
dada muld. 

- lubada Vigala Vallavalitsusel ja 
valla allasutustel iga kuu teha 
kulutusi ühe kaheteistkümnen-
dikuni 2008.aasta eelarves ette-
nähtud kulutustest arvestamata 
kapitaalremondi kulutusi. Enne 
eelarve vastuvõtmist toimuvate 
ürituste finantseerimise otsus-
tamine delegeerida vallavalitsu-
sele 

- määrata Vigala valla 2008.aasta 
majandusaasta aruande auditee-
rijaks OÜ Maret Saatuse 
Audiitorbüroo 

- Kivi-Vigala Põhikooli hoole-
kogusse volikogu esindajana 
valida Riina Viibus 

- kinnitada Kurevere küla küla-
vanemaks Silja Käär 

Vigala Vallavalitsuses 
 

03.12.2008 istungil otsustati: 
- määrata kompensatsioon ühele 

õigustatud subjektile õigusvasta-
selt võõrandatud vara eest. 

- väljastada kolm ehitusluba 
- väljastada kasutusload kahele 

objektile 
- väljastada üks kaevetöödeluba 
- sõlmida lepingud talihooldustöö-

deks FIE Kalmer Kristiniga ja 
AS ERA Valdusega 

- eraldada täiendavat sotsiaaltoe-
tust 2000 krooni kahele taotle-
jale, puudega isikute täiendavat 
toetust 17339 krooni üheksa-
teistkümnele taotlejale ning 
maksta mujal õppivatele güm-
naasiumi õpilastele töövihikute 
toetust 2008/2009 õppeaastal 
kuludokumentide alusel a’150 
krooni täiendava sotsiaaltoetuse 
eelarvest 

- kinnitada Vigala Hooldekodu 
koha maksumuseks 7400 krooni 
kuus alates 01.02.2009. 

 
10.12.2008 istungil otsustati: 
- väljastada üks ehitusluba 
eritingimustega. 

 
17.12.2008 istungil otsustati: 
- muuta vallavalitsuse korraldust 

nr 233 13.12.2006 
- jagada üks kinnistu kaheks maa-

üksuseks 
- Vana-Vigala Rahvamaja aval-

duse alusel lubada ümber tõsta 
koolituskuludest 3000 krooni õp-
pevahendite kuludesse, Kivi-
Vigala Põhikooli avalduse alusel 
suurendada kuluartikli 5515 
(inventar) kulu 20000 krooni 
võrra ning vähendada artiklit 
3220 (muud laekumised) kulu 
20000 krooni võrra ning Vana-
Vigala Põhikooli avalduse alusel 
vähendada artiklit 5511 (majan-
duskulud) 32000 krooniga ning 
suurendada artiklit 5514 (arvu-
tite soetamine) sama summa ula-
tuses . 

- esitada Vana-Vigala Põhikooli 
arengukava volikogule kinnita-
miseks 

- eraldada täiendavat toimetuleku-
toetust 4500 krooni viiele taotle-
jale, puudega isikute täiendavat 
toetust 4692.50 krooni kuuele 

Tähelepanu, 
gümnaasiuminoored! 
 
Vigala Vallavalitsus korraldab 
küsitluse huvihariduse (huvi-
koolid, huvi- ja spordiringid) 
osas meie vallast pärit gümnaa-
siumiõpilastele. Küsitlus on 
allalaadimiseks kättesaadav 
aadressilt 
www.vigala.ee/ankeet.rtf  
(arvutis täitmiseks) või 
www.vigala.ee/ankeet.pdf 
(paberil täitmiseks). Saates 
meile ankeedi, aitate kaasa 
valla huvihariduseks vahendite 
planeerimisele. Praegu toetab 
vald sõitu kooli, mitte aga huvi-
kooli või trenni (kui huvikool 
paikneb teises asulas). Saadud 
andmete alusel on võimalik näi-
teks aga otsustada tulevikus 
huvikoolides ja trennides osa-
lemiseks vajaliku transpordi 
toetamine.  
Küsitluslehed palume tagastada 
hiljemalt 25.01.2009. 
 

Ankeet on pöördel ! 
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KÜSITLUSANKEET GÜMNAASIUMIÕPILASTELE (vt ka selgitust lk 5) 
 
Vigala Vallavalitsus soovib läbi viia küsitluse, et välja selgitada õpilaste arvamused, soovid ja 
ettepanekuid  huvihariduse korraldamisel. Teie soovide ja ettepanekute põhjal on meil võimalus 
planeerida vahendeid ja võimalusi huvihariduse arendamiseks meie vallas.  
  
Ootame, et vastaksid alljärgnevatele küsimustele 25.01.2009  
Täidetud ankeet saada taotlus@vigala.ee või saada (käsi)postiga Vigala 
Vallavalitsusse. 

Kool:........................................................................................ 
Klass:........................................................................................ 
Ees-ja perekonnanimi:.............................................................. 
e-post ja võimalusel mobiil: ..................................................... 
 

Kasutatud isikuandmeid kasutame vaid huvihariduse paremaks planeerimiseks ja korraldamiseks. 

Kontaktandmeid kasutame vaid huvihariduse küsimuses Teiega ühenduse võtmiseks. 

 
1. Mitme huviringi või huvikooli tegevuses väljaspool valda sa praegu osaled? 
Märgi vastusesse huvikooli nimi, klass ja eriala või huviringi korral huviringi toimumise koht ja 
ringi nimi. 
.................................................................................................................................... 
 
.................................................................................................................................... 
 
.................................................................................................................................... 
 
2. Mis on Sinu peamised takistused huviringide (huvikoolide) töös osalemises? 
 
.................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................... 
 
3. Kui suured on huvitegevusega seonduvad kulutused väljaspool oma valda ? 
 
....................................................................................................................................   
 
.................................................................................................................................... 

 
4. Kas huviringide töös osalemine väljaspool oma valda vajab toetamist? 
Kui jah, siis mis osas ja mahus? 
 
.................................................................................................................................... 
 
.................................................................................................................................... 
 
5. Mis on Sinu ettepanekud Vigala Vallavalitsusele huvitegevusega seoses? 
.................................................................................................................................... 
 
.................................................................................................................................... 
 
.................................................................................................................................... 
 
.................................................................................................................................... 
 
TÄNAME! 
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tervikõpe, meeldiv ja rahulik 
õpikeskkond, pühendumus oma 
tööle. 
Järgmine lähetus toimub kevadel 
Leedumaale, et tutvuda 
Radžviliškise Kutserehabili-
tatsioonikeskusega. 

Maie Üürike

koostööpartneriks.  
Vesteldes Kiipula kooli juhtkonna 
ja õpetajatega, näitasid nad huvi 
koostööks meiega jätkuprojektides. 
Mida õppisime sellelt lähetuselt: 
kuidas on korraldatud õpilaste 
kooli vastuvõtt, hästi toimiv 

Partnerid koostöös 
 
Sellist nime kannab Vana-Vigala 
Tehnika- ja Teeninduskooli õpeta-
jate uus välislähetusprojekt, mida 
rahastatakse Elukestva õppe 
programmi Leonardo da Vinci all-
programmist.  
Projekt on mõeldud erivajadustega 
(toimetuleku) õpilastega töötavate 
õpetajate enesetäiendamiseks, 
uuenduslike õppemeetodite oman-
damiseks ja tööalaste kogemuste 
levitamiseks.  
Esimene lähetus oli möödunud 
aasta detsembrikuus Soomes, kus 
Helgi Nööp, Tarmo Nööp, Evelin 
Tamm, Jüri Saareleht ja Maie 
Üürike tutvusid nädala jooksul 
Perttula eriametikooli õppetöökor-
raldusega. Õpetajad osalesid üld-
ja erialaainete tundides, praktilise 
väljaõppetundides ning tutvusid 
ühiselamutööga. Programmis oli 
veel Tavastia Koolituskeskuse ja 
Hämeenlinna päevakeskuse 
külastamine ning jõulukontsert. 
Kuna Soomes toimub ka koolide 
ühendamine, siis 02. jaanuarist 
k.a. on Perttula eriametikool 
ühendatud Kiipula eriametikoo-
liga, mis on meie uueks  

Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskooli  õpetjad tutvumas 

koostööpartnerite  Perttula eriametikooli õppetöökorraldusega.

Rootsi ja E. Vanaisaku auhinna 
võistlus vabamaadluses, kus Taavi 
Tikerpalu saavutas järjekordselt 
kehakaalus 74kg 1. koha. 
 
Raplamaa parimate sportlaste 
autasustamine: 
MEHED: 
1. koht Ardo Arusaar 
2. koht Heiki Nabi 
3. koht Madis Sihimets 
NOORMEHED: 
1. koht  Janari-Joel Jõessar 
2. koht Jaan Kuusik 
 
Eesti Maadlusliidu poolt valiti 
aasta parimaks juunioriks Ardo 
Arusaar 
 
Vana-Vigala maadlusringi poisid ja 
treener Olev Nisumaa tänavad 
Vigala Valda stipendiumite eest. 

Olev Nisumaa

treener

MAADLUSUUDISED 
 
6. detsemberil toimus Viljandis M. 
Kleini  mälestusvõistlused vaba-
maadluses, kus Taavi Tikerpalu 
saavutas 1. koha (74 kg). 
 
13. detsember - Märjamaa Kapp: 
Hannes Välis 35kg 2.koht 
Andreas Välis 35kg 3.koht 
Hans Veskimägi 40kg 1.koht 
Urmis Veiman 40kg 3.koht 
Marek Lainela 58kg 2.koht 
Karlis Kaldma 66kg 1.koht 
Ardo Arusaar 96kg 1.koht 
 

20. detsemberil toimusid Tartus 
Osvald Laane mälestusvõistlused 
absoluutkaalus. Tulemused:  
Jaan Kuusik – kuni 17-aastased 
2.koht; 
Ardo Arusaar – täiskasvanud 
1.koht. 
 

20. detsember viidi Türil läbi J.  

7.veebruaril kell 12.00 
 

Kivi-Vigala 
rahvamajas 

 

VIGALA VALLA 
LASTE 

LAULUVÕISTLUS 2009 
 

Võistlus toimub kokku 
kuues vanuserühmas, iga 
vanuserühma võitja 
esindab oma koduvalda 
Raplamaa Laulu-
karusselli lõppvõistlusel 
20.veebruaril 2009. 
 

Tulge kuulama!!! 
 

Silja Käär
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õpilase koolis võib vabalt 
rakendada koormusnormi 22, 
muidu „kisume“ riigi poolt lubatud 
keskmist palka alla, volikogus 
tutvustasin seda olukorda, need 
peaks mõistma, kes töötavad 
koolis. Õpetajale aastalõpu 
preemia oleks nagu palga tagant 
järgi maksmine, sedagi mitte täies 
ulatuses. Ülemusi puudutaks siis 
kui vähendaksime nende palka. 
Tahan, et laste etteastuvatest 
õpetajatest peetaks lugu.(+) 
Loodan, et see palveks ei jää. Võiks 
sel korral lõpetada, kui viimasel 
volikogu koosolekul poleks esitatud 
Vana-Vigala kooli arengukava 
kinnitamiseks, kui on aluseks 
mustand, siis nõus. Lehelugejaile 
teadmiseks, seal olid 
mahatõmbamised, tühjad lahtrid, 
mida püüti selgitada, valed 
aastaarvud otsuses ja lahtrite peal. 
Dokumendi vormistamiseks jaoks 
kehtib põhimäärus kõigile, (ka see, 
kuidas otsuseid menetleda.) 
Vahel tahaks nii, et muutmine al-
gab teist vallaelanikud, ärge 
hoidke oma arvamust, avali-
kustage. Nõnda koostöös, jõuame 
elu paremaks muuta. Sõnumit 
lehte panema otsustasid  teie sei-
sukohad, kui abi vaja, siis küsige 
nõu.(+) 
Ilusat aastat!  

Tähelepanekuid jagas 

Jaan Viska

ja kanalisatsiooniprojekt Vana-
Vigala ja Kivi-Vigala asulates (+), 
küllaltki kallis ehitis, asjatundja 
kirjelduse järgi volikogus tundus 
süsteemi ekspluateerimine kallis, 
eriti hajaasustuse piirekonnas 
seetõttu veehind kallis (-). Projekti 
algatamisel oleks pidanud muid 
variante kaaluma. Teame, et 
teenuse eest tuleb maksta. Kui ise 
ei tee, siis teevad teised. Maksja 
jaoks suur summa, küsija jaoks 
väike. 
Vallas on tublid maksumaksjad, 
(paljud nooredki, kes ei ela enam 
Vigalas, kuid jäänud Vigala 
registrisse) seetõttu raha lae-
kumine hea (+). Kas alati jätkub 
arukust tulevikku investeerida, 
Vigalas on kombeks transport-
vahendeid välja vahetada, valla-
vanemale uus ja kallis auto, mis 
ilmselt kriibib paljude maksu-
maksjate südameid. Jagan teie ar-
vamust. Demokraatia ajal juhtub 
palju kummalist.  
Nüüd ajalehes loetud uudise põhjal 
- Vigala õpetajatel on kõige 
väiksem palk Raplamaal.(-)Võime 
rääkida statistikast kuidas tahes.
Näit. Vana-Vigalas kasutatakse 
suurendatud koormusnormi 23 või 
24, mis vähendab palka ligikaudu 
400 või 800 krooni võrra. Juba 
kolm aastat kehtinud palgamaks-
mise juhendi järgi, kus üle 90  

Tähelepanekuid lõppenud 
aastast, mis oli positiivne 
ja mis jäi vajaka. 
 
Plussid ja miinused olla tasakaa-
lus, tasakaalu liigutamine olla 
kunst. Teame juba, et liberaalne 
turumajandus ei taga edu, 
küsitakse, mis saab pärast 
kapitalismi. Öeldakse, et tugev riik 
tagab parema väljatuleku majan-
dussurutisest. 
Mida tähelepanuväärset jäi meelde 
möödunud aastast: üleeestiline 
prügikampaania pani mõtlema 
olukorra üle, kas on õige koristada, 
või hoopis peame kasvatama ini-
mest. Kampaania eestvedaja tõi 
välja kolm suuremat probleemi 
asjaajamises: teostamata haridus-
reform, haldusreform ja maa-
reform. Tegelik asjaajamine näitab 
mitmed kitsaskohad elu korral-
damisel, haridusreformi ja haldus-
reformi teemad sumbuvad 
valimiste eelses populismis. 
Kui siit vallatasandile laskuda, 
teeb rõõmu Vana-Vigala kooli I 
lennu vilistlase Gerd Kanteri saa-
vutused. Tippu on jõutud läbi kao-
tuste, see on andnud võimaluse 
veelgi kõrgemaid eesmärke seada. 
(+)Koolijuhile teeb loomulikult au, 
kui oma kooli lõpetaja jõuab elus 
kaugele. 
Vallas valmib Euroopa rahaga vee- 

lõpetatakse lapsehooldustasu 
maksmine vanemahüvitist 
saavale vanemale. Lapsetoetust 
ja teisi peretoetusi, millele lapsel 
on õigus, makstakse samaaegselt 
vanemahüvitisega. 

• lõpetatakse laste koolitoetuse 
(450 krooni aastas) maksmine. 

• Alates 1. veebruarist asenda-
takse pensionite ja toetuste 
kojukanne kandega pangaarve-
tele, teise isiku pangakontole või 
kojukandega inimese enda kulul. 
Teatud grupile jääb võimalus 
saada toetusi posti kaudu koju-
kandega ning seda riigi kulul. 

• Tööealised inimesed, kes lähevad 
hambaarsti juurde pärast 
01.01.2009, ei saa enam taotleda 
hambaravihüvitist. Neile, kes 
on enne 1. jaanuarit 2009 hamba 

Muudatused sotsiaal- ja 
tervishoiuvaldkonnas 
alates 1. jaanuarist 2009 

 
Avatakse lasteabi info-
telefon 116 111 
Käivitub üleriigiline lasteabi 
infotelefon, kuhu võivad helis-
tada kõik, kes soovivad teavet 
lastega seotud küsimustes. 
Helistades saab ka nõu, kuidas 
keerulistes olukordades tegut-
seda.  

 
Muutused sotsiaaltoetustes: 
• Isapuhkuse eest ei 

maksta enam hüvitist riigieel-
arvest, isadele jääb 10-päevase 
tasustamata puhkuse saamise 
võimalus.  
• Kaovad nö topelt toetused  

arsti juures käinud kolme viimase 
aasta jooksul, aga pole hüvitist 
taotlenud, saavad seda tagantjärgi 
teha. Kuni 19-aastasted lapsed ja 
noored saavad hambaravi endiselt 
tasuta. Hambaravihüvitist saavad 
rasedad ja kuni 1- aastaste laste 
emad (450 krooni aastas) ning 
pensionärid ja töövõimetus-
pensionärid (300 krooni aastas). 
Hambaproteeside hüvitamise kord 
jääb järgmisel aastal samaks.  
 
Riigikogus on praegu lugemisel 
eelnõu, mis näeb ette, et 1. maist 
2009 hakkab kõiki tööturutee-
nuseid ja –toetusi pakkuma 
Töötukassa. Tööturuamet lõpeta-
takse.  
 
2009. aasta 1. juulist jõustub 
uus töölepingu seadus. 
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Vana-Vigala Tehnika-ja 
Teeninduskool  

pakub võimaluse osaleda 
järgmistel 

TASUTA  

täiskasvanute tööalastel 
täiendkoolituste kursustel: 

 

• Autoplekksepa ja poolautomaatkeevituse 
(traatkeevituse) kursus algajatele 30h.  
Algus 06.märts 2009 kell 13.00, 
ülejäänud 7., 13., 14. märts 2009, 
kellaaeg täpsustatakse esimesel päeval. 

 

• Auto plastdetailide remondi võimalused 
ümberõppijale 30h.  
Algus 20 märts 2009 kell 13.00 ja 21., 
27., 28.märts 2009. 

 

• Auto värvitooni leidmise ja segamise 
algkursus 8h.  
Algus 03.aprill 2009 kell 13.00 

 

• Auto sisustuse ja värvkatte hooldamise 
kursus algajatele 30h.  
Algus 17.aprill 2009 kell 13.00 ja 18., 24., 
25. aprill 2009 . 

 

Info ja registreerimine telefonil  5662 4701  
või e-post ilmi@vigalattk.ee 
 
Eriala puudutavates küsimustes pöörduda 
telefonil 5648 0449. 
 

Kursused rahastatakse Euroopa 
Sotsiaalfondi projekti kaudu ja on seega 
osalejatele tasuta. 

Soovi avaldanud saavad pensioni 
pangast juba jaanuaris 
 
Alates veebruarist muutub pensionide, toe-
tuste ja hüvitiste väljamaksmise kord, 
enamik inimesi on oma valiku juba teinud ja 
neile hakkab raha pangakontole laekuma.
Need inimesed, kes on selle kohta soovi aval-
danud enne 15. detsembrit, saavad pensioni, 
toetuse või hüvitise panka juba jaanuaris.  
 
Inimesed, kes taotlesid pensioni, toetuse või hüvi-
tise kandmist panka riigi kulul tema enda arvel-
dusarvele või teise isiku arveldusarvele enne 15. 
detsembrit, saavad oma raha pangast juba 
jaanuaris. Taotlused, mis on esitatud 15. detsemb-
ril või pärast seda on veel menetluses ja raha lae-
kub panka alates veebruarist. 
 
Kuna uue valiku pensioni kättesaamise kohta on 
pidanud tegema paljud inimesed, võib esimesel 
kuul tekkida segadusi. Võimalike murede lahen-
damiseks on sotsiaalkindlustusamet (SKA) sead-
nud sisse infoliinid pangatelleritele ja postiamet-
nikele. Inimesed, kes on teinud avalduse pensioni 
panka laekumise kohta, saavad küsida teeninda-
jalt infot, kas nende raha laekus panka või 
endiselt postkontorisse.  
 
Ligi 145 000 pensionide, toetuste ja hüvitiste saa-
jat, kes senini kasutasid Eesti Posti tee-
nust, saavad oma raha tänavu jaanuaris viimast 
korda postkontorist kätte. Juba veebruaris kehti-
vad teised väljamakseviisid – pangakontole, teise 
isiku arvele, kojukandega enda kulul. Kojukanne 
jääb alles seadusega määratud grupile. 
 
Kõigile neile 145 000 inimesele saatis Sotsiaal-
kindlustusamet eelmise aasta novembrikuus tea-
vituskirja koos avalduse blanketi ja tagastus-
ümbrikuga ning palus valida pakutud variantidest 
endale sobivaim.  
 
Kahjuks ei ole kõik tänaseks päevaks oma valikut 
teinud ega avaldust esitanud. Palume täita teile 
saadetud avalduse vorm uue väljamakseviisi 
kohta ning saata see esimesel võimalusel kirjas 
märgitud aadressil!  
 
Kui teil on täpsustavaid küsimusi või olete aval-
duse blanketi kaotanud, helistage sotsiaalkindlus-
tusameti infotelefonile 16106 või täiendavatel 
telefoninumbritel 
http://www.ensib.ee/yldinfo/lisatelefonid2009.
html. Samuti võite pöörduda elukohajärgse 
pensioniameti klienditeenindusse.  
 

Sotsiaalministeeriumi pressiteade
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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 
 
JAANUAR 
 

Maimu Maasikas 83 

Endel Adams 82 

Leida Meeles 81 

Elmar Tekkel 81 

Endel Koorep 80 

Arno Pajur 70 

Tarmo Nööp 65 

Arvi Kuris 65 

Lilia Auväärt 60 

Heino Maiste 60 

 
Raskused kõik oled võitnud, 

seljataha jätnud need. 
Uued rõõmud, hingerahu 

naeratanud Sinule. 
 

Tervist, jõudu, tööd ja raha, 
et Sind õnn ei jätaks maha. 

Olgu pikk see õnnerada, 
eluaastaid saagu sada! 

 
 

Palju õnne! 

Uued ilmakodanikud 
 

Mirtel Pilv 
Grete Ly Sildoja 

Kaspar Karik 

 

 

Müüa pakitud 
 

TURBABRIKETT 

PUIDUBRIKETT 

Küttepuud võrkkotis, 30 cm, 
lepp. 

 
Kohalevedu tasuta 

Tel. 514 9745 

Meie hulgast lahkunud 

 
Anna Nööp 

Uno Jahesalu 
 

Teade ettevõtjatele! 
 
Ettevõtja, kes omab registreeringut 
majandustegevuse registris, peab 
igal aastal esitama hiljemalt  

15. aprilliks  

(alates 15. jaanuarist) 
kinnituse registreeringu õigsuse 
kohta!  
 
1. mail peatatakse registreeringud, 
mille õigsus ei ole kinnitatud! 


